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Przyszła kolei na Woroszyłowa 
Postanowieniem ClK'u i Rady Ko- 

misarzy Ludowych Związku Sowiec- 
kiego z 30 grudnia 1937 r. w Rosji So 
wieckiej został utworzony ogólna- 
związkowy Komisariat Ludowv da 
Spraw Wojskowo-Morskich czyli. sa 
modzielny komisariat marynarki wo- 
jennej W myśł tego postanowienia 
wojskowo-morskie siły armii sowiec- 
kiej zostały wyjęte spod kompeten- 
cj kierowanego przez marszałka Wa 
roszyłowa Tnudowego Komisariatu 
Qbror- Fwiązku Sowieckiego i pod- 
Rd» :'e nowoutworzonemu ka 
Mmiszrratowi. Е 

Kierownikiem nowego komisaria- 
tu zóstał mianowany Piotr Aleksan- 
drowicz Smirnow. który po zasadko- 
wym satiobėistwie Gamarnika w 
<końcu maja ub. r. był wssunietv na 
stanowiska: naczelnika Politycznego 
Zarządu armii sowieckiej i zastęnce 
I udowego Komisarza Obronv -Zwia7 
ku Sowieckieso, Jednocześnie z mia- 
nowaniem Smirnowa * ludowym * ko. 
misarżem do spraw wojskowo-mors- 
kich, na zaimowane przezeń dotveh 
czas stanowiska został wysunięty Lew 
Zacharowicz Mechlis,. naczelny redak 
tor ;Prawdv“ od r. 1930, a ostatnio 
po zlikwidowaniu Tala, również kie 
rownik wydziału prasy i. wvdaw- 
nictw przv GK nartii bolszewickiej 

Powvższa reforma i przesunieria 
personalne w armii sowieckiej wvbie 
Eiją noza zwykło szablon od nrzesr: 
ło roku trwających przerzucań: róż 
nych komisarzy i ich zastępców z ied 
nego stnowiska na inneci zasługiiia 
na specjalną wagę. Przede wszyst: 
kim. gdv chodzi o utworzenie samo- 
dzielnego komisariatu ludowego. da 
snraw woiskowo- morskich. to twier- 
dzenie Alexego w „Polsce Zbrojnej”. 
iż ta reforma została spowodowana 
dażnością Moskwv do realizacia ma- 
ksvma!neso programu zbrojeń mor. 
skich, jest naszym zdaniem, pozha- 
wione tuzasadnionych podstaw. 

Program gigantycznych / zbrojeń 
morskich. Rosja Sowiecka. realizuje 
Jux od przeszło pięcin lat. W toku re- 

alizacji tego programu w prasie sa- 
mieckiej nigdy nie była podnoszena 
kwestia utworzenia specjalnego ko- 
misariatu, który miałby czuwsć nad 
Sprawnym rozwojem sowieckiej ma- 
Tynarki wojennej. Przeciwnie. Prasa 
sowiecka, a szczególnie argan armii 
„Krasnaja Zwiezda“, przy lada oka- 
zji zaznaczsła, że „naczelnv wódz ar 
mii*, „żelazny narkom Klim Wara. 
szvłow* stale czuwa zarówna nad 
sprawami rozwoju armii Jadowej. jak 
£:oty nowietrznej i morskiej. Co wie. 
cej. „Krasnaja Zwiezda* niejednokra 
tnie podkreślała, że właśnie centrali. 
zncha wszystkich sił zbroinych w re: 

-kach Woroszyłowa zapewnia nie tyl:   

ko jednolitość kierownictwa, lecz i 
planowość oraz równomierność w roz 
woju potęgi militarnej Związku So- 
wieckiego. 

Koncentracja całokształtu sił zbroj 
nvch w rękach Ludowego Komisarza 
Chrony. znajdowała swój wvraz rów- 
n'eż w strukturze władz naczeinvch 
armii sowieckiej. W miarę bowiem 
rozwoju zbroień powietrznych i mar 
skich. rządy bolszewickie nie szłv po 

linii tworzenia specjalnvch kamisa- 

riatów lotnictwa i marynarki. le» 
orsanizowałv snecialne urzędv cent- 
fralne, których kierownicy, jako fa- 
chowcv zw'otrszali Hość zastępców 

marszofra Woroszyłowa. T tak do 
stveznia 1987 r. marszałek W-=raszv- 
łow. jako Ludowv Kamisarz 'w'onv 

| miał tylko dwóch zastępców: Jana 
Gamarnika, który jednocześ:ze peł- 
nił funkcje naczelnika Zarządu Poli- 
tycznego armii sowieckiej oraz M-- 
chała Tuchaczewskiego. najzdolniej 
szego dowódcę i teoretyka wojsko 
wego. W styczniu ub. r. natomiast, 
specjalnym postanowieniem  CIK'u. 
utworzono stanowiska jeszcze dwóch 
zustępeów-fachowców: do spraw po- 
wietrznych sił zbrojnych oraz do 
siraw wojskowo-morskich. W=non-- 
niany dekret GIKżu jednocześnie pa- 
stanawiał. że zastępca Ludowego Fo 
misarza Obronv do Snraw 1 afnietwa 
jest równocześnie naczelnikiem pa- 
wietrznych sił zbrojnech armii czer- 
wonej, zaś zastenca do spraw mary- 
narki — naczelnikiem  woj,kawa- 

  

morskich. sił zbrojnych. W związku 
z tym, dodatkowymi zastępcami Wo- 
roszyłowa zostali mianowani generał 
A'ksnis, jako szef lotnictwa oraz ad- 

mirał Orłow,- jako dowódca mary 
| narki. 

W maju ub. r. jednak coś się za- 
częło psuć w armii sowieckiej. W nk- 
ręgach wojskowych, utworzona rady 
wojenne. Poza tym ustanowiono in- 
stytucję komisarzy wojennvch. Pad-- 
czas tych reform, nastąniły również 
przesunięcia personalne na stanowis- 
ku centralnych władz wojskowych. 
Usunięte marsz. Tuchaczewskieso. ze 
stanowiska zastępev Woroszyłowa. a 
na iego miejsce mianowano marszał- 
ka Jesorowa. 

Jak się niebawem okazała. wszyst   
Wymiana serdecznych depesz 
między rządem rumuńskim a rządem polskim 
WARSZAWA, (Patj. Nowomiano- 

wany premier rumuński p. Oktawian 
Goga przesłał na ręce p. premiera 
Składkowskiego następującą depeszę: 

„U samego wstępu, gdy podjąłem się 
zadania pierwszego doradcy tronu, które 
powierzył mi J. 1. M. mój dostojny wład- 
ca, przesyłam Waszej Ekscelencji brater- 
skie pozdrowienia dla kraju, dla którego 

„uczucia przyjaźni, fak w przeszłości jak I 
w dniu dzisie'szym budziły zawsze potęż- 
ne echo w świadomości społeczeństwa 
Rumunii, uważającej nasz allans jasny I 
niedwuznaczny za naturalny akt historycz 
nych przeznaczeń. 

© Myśl moja zawsze zwracała się w kierun 
ku szlachełnego narodu polskiego, jako 
do szczerego 1 nieodłącznego towarzysza 
dni lutrzeiszych. Wyraziłem tę prawde 
miezllczoną ilość razy I uważam za swój 
obowiązek powtórzyć ją w tej uroczystej 
dla mnie chwili". 

Na przesłany przez p. premiera Ga 
gę telegram p. premier Składkowski 
"odpowiedział następującą depesze: 

„Przesyłaląc mo'e najszczersze gratwia 
cie z okazji хпакотНесо dowodu zauła- 
nia, udzielonego Waszej Ekscelencii przez 
4. K. M. króla Rumunii, łączę me na!ser 
decznie'sze życzenia powodzenia jego 
wysokiej mis'i. 

Jednocześnie mogę zapewnić, iż uczu 

ela, które zechciała Wasze  Ekscelencia 
wyrazić, odpowiadatą w zupełności mo'e 
mu szczeremu pragnieniu bliskiej wsnół- 
„pracy dla zacieśnienia wciąż coraz silnie! 
szych więzów: niewzruszone| przyjaźni | 
przymierza, które tak ściśle łączą Rumunię 
t Polskę", 

Rumuński minister spraw zagrani-   

+ 

cznych p. Istrate Nicescu skierowal 
do ministra Józefa Becka depeszę na- 
stępującą: : : 

„W chwlli gdy obe'muję kierownictwo 
królewskiego ministerstwa spraw zagrani- 
cznych, leży mi szczególnie na sercu by 
móc zapewnić Waszą Ekscelenc'ę, iż uczu 
wam swe zadowolenie, że będę móat w 
pełnym zaufaniu współpracować z Wa- 
szą Ekscelencią nad uirzymaniem ładu I 
pokoju w Imię szczęścia obu naszych za 
przyjaznionych I sprzymierzonych kra'ów. 
Będę bardzo szczęśliwy, jeśli znaidę 
ze sirony Waszej Ekscelencji cenną pomoc 
PAS 

dla spełnienia tego zadania, kióre zosta 
ło mi powierzone”. 

Na powyższy telegram minister 
J. Beck odnowiedział co nastepnie: 

„Dziękując serdecznie za mile stowa, 
które Wasza Ekscelencja do mnie skiero- 
wała, pragnę zapewnić fą, Iż z na'żywszym 
zadowoleriem będę prowadził dalej z 
Waszą Ekscelencja dzieło tradycyjnej 
wspólpracy między naszymi obu zaprzyłaź 
nionymi krajami w duchu przymierza, któ 

| te je łączy a które stanowi dla mo'eno 
rządu jeden z qtównvch elementów jego 
polityki zagranicznej”. 

E šduwaz zamknęła 
dalszych 5 towarzystw polskich 

KRÓLEWIEC (Pat). Z Kowna do 
nosi „Dziennik Polski“, že z dniem 31 
grudnia 1937 r. minz! ostatni termin 
rejestracji przez ministerstwo spraw 
wewnętrznych statutów towarzystw. 
przystosowanych do wymagań nowej 
ustawy 6 towarzystwach. 

Jak wiadomo, w sierpniu r. ub. za 
rejestrowane  przerobiene statuty 4 
towarzystw polskich. W dnin 31 grad 
nia zakomunikowano zarządom. že 
ministerstwa edmawia ostatecznie za 
rejestrowania 5 dalszych towarzystw 
so0lskich. które tym samym na mocy 
nowej ustawy © fosvarzystwach ulega 
ją zamkniestn. Sa to: 

1) ZWIĄZEK NAUCZYCIELI 
SZKÓŁ. POLSEICH NA LITWTE. 

2) OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK 

umunia — przedmiotem zainteresowania opinii europejskiej 

AA 

W czósię ostał 
Prawym nowy 

qadnienia semickiego.   niej dafilady w Bukareszcie dokonano. zdjęcia króla Karola П na lego „odświętnym! białym koniu. Na zdjęciu premier rumuński, Goga, który z taką energią, jak donoszą depesze, przeprowadza retormy dotyczące za- 

ZAWODOWY LUDZI PRACY, 
{ 3) POLSKI KLUB SPORTOWY 
„SPARTA“, 

4 ZWIĄZEK POLSKIEJ MŁOQ- 
DZIEŻY AKADEMICKIEJ LTTWY, 

5) KLUB POLSKI. 
JEDNOCZEŚNIE ULEGAJĄ LI- 

KWIDACJI ODDZIAŁY  ZAMKNTF. 
TYCH TOWARZYSTW: TRZY 7W 
NAVCZYCTELI WW KAWNIĘ. PONIF 
WIEŻU I WIŁKROMIERZU. ora? 
SZEŚĆ SPORTOWYCH WY FOWNTE 
PONTEWIEŻT. RTFIMANACH. ЛА 
NOWTE. RIPŽACH T CZEKISZKACH 

W dniu 31 grudnia zarejestrowa- 
no statuty 6 towarzystw: tow. dobre 

chodnia* w Kownie, „Oświatać w Pa 
niewieżu. Wikamierzu I Jezieresach 
6raz „Jutrzenka* w Rosieniach. Statn 
ty wymienionych towarzystw przysto 
sawane do wvmasań nowej ustawy. 
uległy przeróhkom i zostały zarejest 
rowane w formie, nadanej im przez 
main'sterstwo. 

Z dniem 1 stycznia 1938 r. tow. 
„Pochodnia* straciła cha*xkter do- 
tychczasowy Związku Towarzystw 
Q©światowo - Społecznych 1 stalo 
się jednym z Towarzystw  O$- 
wiatowo- - Kulturalnych z prawem 
działania nie na terenie całej Litwy, 
jak było dotyehezas, lecz tylko w po- 
włatach nie ebtetych nszaz Inne pol- 
skie fowarzvstwa oświatowe. 

Statat Po'ekieso Towarzystwa Na 

niesnełną rokiem, nie bvł roznatrzo 
ny i jego fosy nie są jeszeze znane. 
RRT 

o ochronie 
„WARSZAWA, (Pat.) 4 bi. odbylo 

się posiedzenie plenarne Senatu, na 
ksórym rozpatrywano projekt usła- 
wy o przedłużeniu obniżki komor- 
uego oraz o zmianie ustawy o ochre- 
nie lokatorów. 

Sen. Róg zgłosił wnioski, zmierza 
jące do ograniczenia projektowanej 
ustawy jedynie do przedłużenia ub-   

czynności w Kownie. oraz pięć towa 
rzystw kułtura'na - oświatowych: „Pa. 

tkoweso na Fstwie, założsnaca nrzań |   

kie te posunięcia były przygotowas 
iiem się do rozgrywki Stalina z nie 
pożądanymi dowódcami armii so- 
wieckiej. W czerwcu ub. r. bowiem 
nastąniłv masowe eczekucje kwiatu 
generalicji sowieckiej na czele z mar: 
szałkiem Tuchaczewskim. 

Rzecz niezmiernie charakterysty= 
czna, że nazajutrz po tych egzeku- 
cjach marszałek Woroszvłow. w roze 
szie do armii stwierdzał, iż „wykrve 

cie gniazda szpiegowsl-o-trockistaw- 
skiego w armii, należy zawdzięczać 
nie jemu. a Jeżowowi. Tvm samvm 
Woroszyłow. niejako publicznie przy 
znał. że Jeżow był bez porównania 
lepiej poinformowany o tvm. co dzie 
j» się w armii, w naibliższym atocze- 
niu jej wodza, aniżeli sam wódz. led 
no z dwojga, albo sam wódz bvł za- 
mieszany do knowań swvch podwład 
nvch i tvlko udawał. że nie o tvm nie 
wie. alho jest on na tvle tępy i naiw- 
nv. że grupa szniesów i dywersantów 
mosła go wodzić za nos. 

Tego rodzaju wnioski, po rozstrze 
laniu Tuchaczewskiego i wvdaniu 
przez Woroszyłowa rozkazu do armii 
nesuwały się same przez się i bez 
wątpienia bardzo pocważałv jega au- 
torvtet jako zwierzchnika sawiertich 
sił zbrojnych. Ale mima ta Woroszv- 
łowa nie tknięto. Pozostał an nadal 
na stanowisku Tndoweso Komisarza 
Obrnny Rosji Sowieckiej. 

Pozostał nrzynnszezalnie dlateco, 

że zgodził sie hez zastrzeżcń. na nie. 
ograniczoną interwencję Jeżowa i ie- 
go ludzi do armii, Nie snosóh howiam 
znbie «obrazić, ażnhv fo. ca dzieje 
się w armii sowieckiej ad chwik raz 
strzelania  Tnehaczewskiesą i towa- 
rzyszy. to iest f4 narmanentna czest. 
ką kornusu afieerskiera — masłą 
hvć Pprzenrowadzana nrzenaimniej 
tez milezacei zcodv narzalnasą wa- 
dzą. Przerież na czerwcowych 67702 
kneiąch da ehwili nhaenai stiteeidn 

wana nie fr'ka tvsiace małą komu 
ofinarów snaiactinh ala 

równioż ioszaza dwóch pawnamiann. 
sranvrh znstancńw Wanraszełowa Tai 
neli «dzin$ bay wieści zarówno admi- 

rał Orłosw. 39% 1 eanarał AV-enis, kfó- 

(Dokończen'e na str. 21 

Zet. 
TEST SMI EIKA ECA 

Uzechoł,WsGA nie chee Ż,dów 
z R mr 

PRAGA, [(Pai]. Czeskie biuro prasowe 
ogłasza, że wiadomości о rzekomym 
przybyciu do Czechosłowacji wielkiej licz 
5y Żydów, emigrujących z Rumunii, są nie 

znanych 

prawdziwe, albowiem — jak zapewniają 
w kołach kompetentnych — rząd przed- 
sięwziął szereg środków dia ochrony naro 
dowego rynku pracy. 

Rvsp'awa dra Drob: ora 
s0:t ła 0ur0G-008 

KRAKÓW. (Pat.) 4 bm. przed ławą przy 
sięgłych z kadencji grudniowej raiala się cd- 

hyć-w Krakowie rozprawa przeciwko dr 

Koiesławowi Drobnerowi, oskarżonemu x 

art. 06 K, K. w związku z art. 93 par. 3 

K, K. : 
Sprawa ta miała być ostatnią da rozpa- 

trzenia przez sędziów przysięgłych z kaden 
<Й grudniowej, a jak sią: na wstępie oknza+ 

to, 4 przysięgłych nie zjawiło się, piąty zaś 
na własną prośbę został wyłączony. 

Do wylosowania ławy przysięgłych poza 
stało 14 sędziów przysięgłych, wobec czego 
przewodniczący aa wniosek prokuratora rod 

prawę odroczył,   

Senat odrzucił zmiany w ustawie 
lokatorów 
niżki komornego oraz postępowania 
w sprawie moratorium mieszkanio- 
wego, a wyeliminowania z niej wszys 
tkiego, eo dotyczy zmiany ustawy © 
ochronie lokatorów. 

Wnioski sen. Roga Scnaf uehwa- 
fił większeścią głosów. (Szczegółowe 
sprawozdanie podajemy na str. 2).



s 

P'anepas abpidv Ganatų 
  

„KURIER“ (4322) 

Senat odrzucił zmiany w ustawie 
o ochronie lokatorów 

"WARSZAWA, (Pal). Dziś odbyło sę w 
abecności p. premiera gen. Sławoja Skład 
kowskiego plenarne posiedzenie Senatu. 

Po załatwieniu wstępnych formalności, 
sen. Lewandowski zreferował projekt usła 
wy o przed,użeniu obriżenia komornego 
oraz o zmianie ustawy o ochronie lokało 
rów. ы 

* Sprawozdawca zaznaczył, że komisja 
poczyniła w projekcie uchwalon ym przez 

Sejm pzwne zmiany. W art. 1 przywróco 

no dalę 31 grudnia 1938 r. zamiast 31 mar 
ca 1739, a to zgodnie z brzmieniem pro- 
jektu rządowego. Prócz tego dodaje się 
w art, 1 nowy ustęp łej treści: „począwszy 

od dnia 1 stycznia 1939 r. wysokość ko- 
Mmornego wzrastać będzie co kwartał o 
2 i pół procent podstawowego komorne 
go eż do, osiągnięcia wysckości pełnego 
komornego. Podstawowym komornem jes? 
100 proc. przedwojennego  komornego 

przy czym w b. zaborze rosyjskim przeli- 
cza się rubel złoły na 2,66 zł. 

Skoro rząd zapowiedział częściową li 
kwidację podatku specjalnego, słuszną 
jest rzeczą, żeby również nastąpiła częś 
ciowa likwidacja obniżki komornego. To 
postanowienie dotyczy wszystkich miesz- 

kań, które korzystają z obniżki komorne- 

go. j 
W art. 2 dodaje się nowy punki 3. W 

art. 3 w usł. 1 w zdaniu drugim wyraz 

„czterech“' zastępuje się wyrazem „trzech” 

Chodzi tu o to, ażeby właściciel domu 

miał prawo rawierać dobrowolne umowy, 
potrzebne dla połączenia domu z siecia 
kanalizacyjną i wodociągową. Nowe po- 

słanowienie określa, że już przy mieszka- 

niach trzechpokojowych wł "ciciel może 
zawierać łego rodzaju: umowy. Pozostaje 
wprawdzie jeszcze. mniejsze. mieszkania, 

ale badź co bądź jest to już pewien krok 
naprzód. 

O mieszkania dla Świata pracy 
Prócz tego komisia proponuje nasię- |- 

pujące dwie rezolucje: 

1) zważywszy na konieczność możliwie 
szybkiego rozwiązania zagadnienia dostar 
czenia dla świata pracy odpewiednich mie 
szkań, Sena! wzywa rząd do przedłożenia 
programu finansowania budownictwa mie 
szkań małych, tj. nie większych ponad 2 
pokoje z kuchnią, w takich rozmiarach, aby 

stworzyć na rynku mieszkaniowym taką sy 
luację, iżby ustawa © ochronie lokatorów 

nie była potrzebna. й 

Ргостет ten winien obeįmowač zarów 
no: 

1] finansowanie budowniciwa pub!icz 
nsgo przez klerowanie do budownictwa 

młeszkanłowego środków z budżetu pań 
itwowego | innych osób publiczno-praw 

nych. a zwłaszcza instyfucyj ubezpieczeń 
społecznych oraz Instytucyj asekuracyj- 
nych na życie jak: 

2] finansowania budownictwa prywat- 
nego przy pomocy kredytów na warun- 
kach ulgowych, udzieianych przez BGK I 
przy pomocy ulg podatkowych, a wresz- 
cie   

3) stworzenia udogodnień dla kudow- 
niciwa domów roboiniczych przez przed- 

sięblorstwa. powsłałące w ośrodkach nie 
rozbudowanych dostajecznie. Przy pizy- 
znawaniu I udzielariu pożyczek należy da 

żyć do wyeliminowania użycia tych środ 
ków na budowę mieszkań większych. prze 

znaczaląc |e wszystkie na budowę mlesz- 
kań nie większych niż 2 pokoje z kuchnią, 
o ile nie są luksuscwo wyposażone, 

Równocześnie Senat wzywa rząd do 
przedłożenia protektu nowelizac'i przepi- 

sów o ulqach przy wvmlarze podatku do- 
chodowego. W tym klerunku, aby ułqami 
tymi było ob'ęte wyłącznie budownictwo 
mieszkań małych. przeda wczysikim nie 
"r=kszych niż 2 pckoje z kuchnią I-'- 
luksusowego wykończenia, ze szezegól- 
nym uprzywilejowaniem feqo rodzalu bu 
dowli. zaopatrzonych w schrony przeciw 

gazowe, 4 2 5 
„Senat wiywa rząd do poczynienia 

kroków, mających na widoku powołanie 
do życia Inspekcji mieszkaniowej, opartej 
o zasady uwidocznione w dekrecie na- 
czelnika państwa © nadzorze mieszkanio- 
wym z 18 stycznia 1919 r.", 

Za wcześnie jest na zniesienie ustawy 
|. ° @ ochronie lokatorów | 
Sen. Róg podkreślił, że dotychczaso- 

wa poliłyka budowlana szła na rękę war- 
stwom silniejszym gospodarczo, mimo 
więc pewnego wzrostu budownictwa brak 
mieszkań drobnych występuje jaskrawo 
nadal. Mieszkania te często urągają naj- 
bardziej prymitywnym pojęciom o higie- 
nie i zdrowotności. 44,2 proc. mieszkań ro 
botniczych jest zupełnie bez słońca, a 
52,6 proc. ło mieszkania wilgotne. Dotych 
tzasowa polityka budowlana musi być 
zmieniona. Cały wysiłek skierowany być 
„musi na budownictwo mniejsze. W tym tyl 

ko kierunku winny iść ulgi podałkowe i 
kredyty państwowe, a przede wszystkim 
budownictwo społeczne, samorządowe i 
Instytucji prawa publicznego. Dopóki ta 

przemiena nie nastąpi, podaż musi być 
regulowana przez ustawę o ochronie loka 
łorów. Zniesienie ustawy wywołałoby nie 
pokój w najszerszych warstwach ludności. 

Projektowana usława bije szczególnie w 
inteligencję pracującą, kłórej pauperyza- 
cja jest wprost straszna, Czym bowiem in- 
nym, jak nie krańcowym zubożeniem na 
leży tłumaczyć likwidację w okresie od 
roku 1930 — 316 księgarń i oplakany stan 
rynku wydawniczego? Normalizację stosun 
ków mieszkaniowych trzeba zacząć, ale   

nie od tego końca po który sięga ustawa. 
Trzeba bowiem naprzód stworzyć warun | 
ki, aby lokator mógł płacić więcej za ko- 
morne. 

W związku z tym mówca zgłasza wnio- 
ski, zmierzające. do ograniczenia projekto 
wanej usławy jedynie do przedłużenia ob 
niżki komornego oraz postępowania w 
sprawie moratorium mieszkaniowego, a do 
wyeliminowania z niej wszystkiego, co by 
dotyczyło zmiany ustawy o ochronie lo- 
kaiorów (oklaski), 

Sprawozdawca 
Sen. LEWANDOWSKI 

w końcowych wywodach polemizował z 
wywodami pp. senałorów i sprzeciwia się 
wszelkim poprawkom mniejszości, 

W głosowaniu przyjęło poprawki komi 
sji do ań. 1. 

Następnie głosowano nad wnioskiem. 
mniejszości S. Róga o skreślenie działów 
213. Tę poprawkę przyjęto 42 glosami 
przeciw 24 (huczne okleski), : 

Następnie przyjęto całość noweli z 
przyjętymi poprawkami, po czym uchwalo 
no obie rezolucje zaprcponowane przez 
komisję. : : 

"Z kolei Senat przystąpił do debaty nad 
projektem ustawy е : 

o spłacie niektórych wierzytelności 
(| /-_ hipotecznych. | 

Sprawozdawca sen. Terlikowski wska- 
zał, że przed czierema :laty wprowadzone 
zostało moratorium hipoteczne, mające na 

  

celu ochroną nieruchomości miejskiej w 
okresie najdotkliwszego działania kryzy- 
su. Dziś koniecznością jest usuwanie wszel 

KTU 

Syjonišci brytyjscy zgadza'ą sie na ang elsti 
- projekt paisiwa palestyūs ieqo 
LONDYN. (Pat.) Organizacja svja 

nistiyczna w W. Brytanii wysunęła 
projekt ulworzenia państwa žydow- 
skiego w ramach Commonwealth'u 
brytyjskiego. jako rozwiązanie zagad 
uienia palestyńskiego. 

Projekt ten zawarty jest w spe- 
cjałnej rezołucji, uchwalonej na po- 
siedzeniu egzekutywy organizacji lon 
dyńskiej jako odpowiedź oficja!na 
syjonizmu na raport posła proponu 
jący podział Palestyny. 

-Zaburzena w Palestynie nie ustają 
JEROZOLIMA. (Pat) Z różnych okasie 

kraju donoszą o zaburzeniach. Sytuacja po 

luyczna ciągle jeszcze jest niejasna. Ruru- 

tia; naftowy został ponownie uszkodzewiy 

( podpalony, W starej dzielnicy 

nastrzelono dwóch Żydów. 

Wyrok śmierci wydany wezoraj na pew- 

ntgo Araba dziś został wykonany przez ;0- 

wieszenie. Dziś sąd skazał na karę śmierci 

innego Araba podejrzanego o uszkadzeni 

Jerozolimy | rurociągu nałiowega. ż   

kich zahamowań utrudniających nawrół do 
normalnych siosunków, wobec czego ko- 
nieczna jest likwidacja tego moratorium 
i umożliwienie nieruchomości miejskiej ko 
rzystana z kerdytu długołerminowego. 

Prajakt sejmowy idzie po linii stopniowej 
likwidacji moratorium i umożliwienia spła 
ty wierzytelnośći papierami wartościowy- 
mi, 

Komisja proponuje nowy art. 7, który 
reguluje sprawę cudzoziemców, ustalając, 
ze mogą oni korzystać z dobrodziejstw ni 
niejszej ustawy, jeżeli w ich państwie oby 

wałele polscy są pod tym względem po 
stawieni narówni z obywatelami własnymi 

Wreszcie komisja proponuje rezolucję 

łreści następującej: Senai wzywa rząd do 
przyśpieszenła utworzenia Instytucji kredy 
jų diugolermincwego dla właściciel! nie- 
ruchomości miejskiej, który by umożliwi! 
spłaię dłuców, obciążających  nierucho- 
mości miejskie. * 

Rezolucja ta ma na celu uaktywnienie 
działalności towarzystw kredytowych miej 
skich, klóre obecnie normałnia nie funkcjo |. 
nuja nie emiłując listów zastawnych. 

Po końcowych wywodach referenta 
sen. Terlikowskiego w głosowaniu odrzu 
cono wniosek sen.' Lewandowskiego o 
adesłaniu ustawy, (wraz z następna usta 
wą) da komisji, celem dodatkowego *cz- 

patrzenia, po czym przyjęto ustawę wraz 

z poprawkami komisji. Uchwalono również 
zgłoszona przez komisję rezolucję. 

Sen. Terlikowski 'referował następnie 
ustawę 3 . 

O UŁATWIENIACH W ZACIĄGANIU 
POŻYCZEK W LISTACH ZASTAWNYCH. 

Ta sława jest właściwie częścią składo 
wą poprzednio uchwalonej ustawy. Róż- 

nica polega na tym, że poprzednia usła- 
wa. tylko likwiduje sten dołychczasowy, na 
tomiast niniejsza ustawa ma być stałą, 
kłóra i w przyszłości ma ułatwiać zamianę 
królkoterminowych wierżytelności na dłu 
goterminowa. w listach. zastawnych. 

W głosowaniu ustawę z poprawką ko- 
misy!ną przyjęto. 

Sen. Wiesner zgłosił inierpelację w 
sprawie wpisów szkolnych na Górnym 

Śląsku. AEG ' 
"Na tym Posiedzenia zakończono.   

Nalot samolotów japońskich na Kankou 
SZANGHAJ. (Pat.) Czterdzieści sa | ty na rzece Yangtse otrzymały rozkaz ' 

mołotów japońskich 
letnisko w Hankou, usiłując znisz- 
czyć znajdujące się na rim samoloty. 
Hankou jest jednym z najważniej. 
szych ośrodków lotniczych chińskich, 
gczie według źródeł japońskich sa- 
wieecy lotnicy reorganizują lotniet- 
wo chińskie. 

HANKOGU. (Pat.) Brytyjskie ckrę- 

lotu samolotėw japońskich na Fan- 
kou na lofnisko padło 75 bomb. 3 ro- 

bomhbardowało | strzelania, w razie gdyby zestały za- ' 
ulakowane. Podczas dzisiejszego na- | 

bniników chińskich zginęło, a 16 ed- 
niosło rany. 

Samoloty japońskie unosiły się na 
bardzo znacznej wysekości, 

Kronika telegraficzna 
— W St. Zjedn. samochody uśmierciły 

40.3060 osób, a 1.040 odniosło rany. — 
Słatystyki fowarzystw ubezpieczen'owych 
podają, že w ciaau 1937 roku zginęła w 
wypadkach samochodowych na tererie 
SŁ Zjednoczonych Am. Płn. 40.300 osób. 
a 1.060 tysięcy osób odniosło rany. 

— Chiński rząd przygoiował nową 
drogę do transportu b:oni I amunic'i, — 
Droga ła prowadzi z Burny. Od słacii koń 
cowej kolei burmańskiej Myjtkina zbudo 

wena zosłała szosa do Kunmngu w prow. 
lunan. Nowa droqa skraca czas transpor- 

tów broni z Eurcpy o trzy dni w porów- 
naniu z przewozem z Hongkongu i Kan- 

tonu. 

— 2 miliony robotników stra'kuje w 

St. Zjedn. A. P. Ministerstwo pracy S'a- 
nów Zjednocznych ogłosiło statystykę 
straików ża czas od stycznia do listopada 
1937 r. Ogółem zanotowano 4394 za*argi 
z pracownikami, czyli dwukrotnie wiecej 

niż w tym samym czasie roku 1936. Oko 
ło 2 milionów robotników brało udział w 
strajkach. Fala strajkowa osiaonęła swói 
punkt szczytowy w marcu 1937 r. — za 
nolowano wówczas 605 strajków. W listo 
oadzie ministerstwo pracy interweniowa- 
ło w 260 słrajkach. 

— Wielka katasirofa kolejowa wyda- 
rzyła się w prowincji Kwantung w Chi- 

nach. W katastrofie tei zginęło 40. osób, 
s 120 odniosło ranv. Przyczyną katastrofy, 
było podmycie torów przez silne deszcze 

Osłabienie torów spowodowało wykoleie 
nia się pociągu, zdążającego z Kanionu 

do Wuczang. żę : 

— Zdobyta broń w Abisynii. Od dnia 
3 padziernika 1935 r. do 30 listopada ro 
ku ub. zdobyto lub skontiskowano w Ab 
synii 299 tys. karabinów, przeszło 1500 
pistoletów, przeszła 1000 karabinów ma- 

szynowych oraz 171 armat. О ло 

a Žau T 

_ Przyszła kolej na Woroszylowa | 
(Dokończenie ze strony 1) 

ry jeszcze w listopadzie był wysunię- 
tv na kandydata do Zwierzchniej Ra- 
ay Związku Sowieckiego. Na miejscu 
fachowca Alksnisa w charakterze za- 
siępcy Woroszyłowa został mianowa- 
ny „politruk* TI rangi, Szczadenko 
Na miejsce Orłowa, nie mianowano 
nikogo, łecz utworzono specjalny Ko- 
misariat do Spraw Wojskowo-Mor- 
skich. Na stanowisko komisarza nowo 
utworzonego komisariatu, wysunięto 
rie fachowca, lecz tak samo „polit- 
ruka*, Smirnowa, który po samobój- 

stwie Gamarnika, jako naczelnika Za 

rządu Politycznego: Armii, pomagał 
leżowowi w przeprowadzaniu czyst- 

xi korpusu oficerskiego. 

To właśnie w sposób dostateczny 
świadczy, że przy: utwcrzeniu Komi- 
seriału do Spraw Wojskowo-Mor- 
skieh, decydujące czynniki kremlow- 
skie przede wszystkim kierowały się 
względami politycznymi, wyraźnie 
zmierzającymi do oddania na razie 

części sowieckich: sił zbrojnych w rę- 

ce bezwzględnie zaufane i oddane Sta 

linowi. 

Co prawda Woroszyłow oficjalnie 1 

tak samo nie występował przeciwko 

krwawej czystee armii i w swych mo- 

wach oraz rozkazach nawet pochwa- 

iał Jeżowa: Ale przecież jest wiado- 

mo, że w latach 1925—1929 ; rzez pe- 
wien czńs flirtówał on z wodzami opo 

zycji prawicowej, których następnie 

zdradził. W czerwcu ub. r. zaś w Mo- 

śkwie krążyły pogłoski, że Tucha- 

czewski przed śmiercią wystosował 
list do Woroszyłowa. w którym za- 
rzucał mu zdradę. Tridno nowiedzieć 
ile w tych pógłoskach bvło prawdy. 
hto/ bowiem może wiedzieć oprócz 
Smirnowa i Jeżowa, którzy ód prze- 
szło siedmiu miesięcy 1 rzeprowadza- 
ja systematyczną „czystkę” armii, ja- 

    

kie stanowisko w tych sprawach zaj- 
mował Woroszytow nieoficjalnie i 
iskie rozmowy prowadził on zć swy- 

mi kolegami? Kto może wiedzieć, ja- 

kie raporty Smirnow z Jeżowem skła 
dali Stalinowi o nastrojach w armii 
io Woroszvlowie? | i 

Fakt jednak, że właśnie Smirnow. 

który od szeregu lat pracował tylka 

w anararie nolitvcznem armii i który 
dopiern 29 grudnia 1937 r. został nod 

niesiony na komisarza I rangi — 
awansował już na kierownika sowiec 

kiej marynarki. odebranei spod za- 

rzadn Wanroszełowa i wydzielonej w 

samodzielny komisariat, iest aż nadto 

widocznym votum nieufności. wyra 

zanvm przez Stalina w stosunku do 
dotychczasowego kierownika cało- 

kształtu sił zkrajnech. й 

Na tym jednak Stalin nie poprze- 

stał Swoje votum nieufności w sto- 
sunku do Woroszyłowa wzmocnił On 
przez mianowanie Mechlisa na stano- 

wisko jednego z zastępców Ludowego 

Knmisarza Obrony oraz naczelnika 

Zarządu Polityczneąo armii. A Mechlis 

—- to żaden fachowiec wojskowy. Z 

armią miał on tyle wspólnego, że w 

okresie wojny domowei był komisa- 

rzem politycznym w kilku dywizjach. 

Od tego czasu pracował on w .prasie 

i aparacie partyjnym. Mechlis jednak 

to nie tylko naczelny redaktor stali- 

nowskiej „„Prawdy*. lecz również i 

osohisty sekretarz Stalina od r. 1928, 

rieszący sie największym zanfaniem 

dvktatora Roi Sowieckiej. | Podczas 
 kifkunastoletniej współnracy że Stali: 

nem. wykazał bardzo duże zdolności 

szpiegowskie. Nawet Waroszyłow. jak 

twierdzi Trocki w jednym ze swych 

arivkułów nazwał go „bezczelnym 

taidakiem“. I otóż ten .„bezezelny łaj: 

dak*, kompletny analfabeia w spra- 

wach wożskowych. został mianowanw 

zastępca Woroszyłowa. W jakim celu? 

Wszak Woroszyłow ma p. za 

st do spraw politycznych w oso 

NE: komisuida Szczadenki. Fachowra 

też ma w osobie marszałka Jesorowa, 

starego pułkownika carskiego. Jasnym 

zatem jest. że Mechlis został postawio- 

nv obok Woroszyłowa wyłącznie w 

charakterze dodatkowego stalinowskie 

go „anioła stróża". 

Jeżeli po tych reformach oraz no- 

minaciach. któregoś nięknego dnia na 

dejdą wiadomości z Moskwy, że Woro 

szyłow.. nagle zmarł na udar serca, 

  

  

— Na linii kelejowej Guadeloupe — 
Chepen w Peru (Ameryka Poł.), wskutek 
wylnego nasławisnia zwrotnicy, zderzyły 

się dwa pocisgi osobowa. W. wypadku 
zginęło 5 pasażerów, 40 zostało ciężko 

rannych. Wyrzadzone szkody materialne 

są bardzo poważne. 
— W jeden dzień zglnęło 298 osób. 

W dniu Nowaco Roku zgingło w St. Zjed 

noczonych: wskułek nieszcześliwych wy- 

padków 298 osób, w lym większość w ka 

łastrofach szmachodowych, spowodowa- 

nych gołoledzią. 
— Polskia koce dla armii jugosłowiań 

skiej, Juqosłowiańskie min. spr. wojsko- 

wych powierzyło jednej z fabryk w Biel 

sku zamówienie na dostawę 30 tvs. sztuk 
koców wełnianych wojskowych. Zamówie 

nie to wartości 4 mi!n, dinarów jest pierw 
szym łeqo rodzaju zleceniem władz jugo 
słowiańskich dla polskiego przemysłu tek 

stylnego. 

— W całych Niemczech panu'a slina 

mrozy i ztwie'e śnieżne. W Pruszch Wsch. 
łempsratura obniżyła się do 18 st. poni- 
żej zera Zaspy śnieżne w wielu miejscach 
u!rudniają komunikację, powodując opóź 
niśnie pociągów. | 

— Spłoneły 4 niemowlęta. W domu 
mstżeństwa Colehills w New Castle w An 
glii wybuchł pożar. W płomieniach zginę 
ły pozosław!ione bez opieki dzieci Cole- 
hillsėw w wieku: 5, 3 Ista, 1 rok i 4 mies. 
Oraz 3-miesięczne niemowlę. 22 

— Minister pracy Rumunii wydał roz- 
porządzenie, zabraniające żydom przyjmo 

wania do służby domowej kobiet naroda 

wości rumuńskiej w wieku do lat 40. 

  

Popierajcie pierwszą w Kraju Śpół- 

dzielnię Śrzeciwgrużliczą w powiecie 

wileńsko - trock'm 

lub że „ustąpił * z jakichś innvch 7 
czyń ze stanowiska Ludowego Komi- 
sarza Obrony, — to takie wiadomości 
nie powinny nikogo ani zaskoczyć. ani 
zdziwić. Istola bowiem wyżej omówio 

nych przesunięć w armii sowieckiej, 
to nic innego jak przygotowania @о П- 
kwidacji Woroszyłowa. Zet. 

Przyjeżń Jap fńsko- 
niemiertn-wlnsv"a 

  

Zdjęcie z uroczystego przyjęcia w tokij- 

skim Ministerstwie Spr, Zagr. Pierwszy — 

min. Hirola, za nim — ambasadorowie 
Niemiec i Włoch, ы 

BEATS INS KES TSS 

Gar Gsiersy porwalł edri 4 dyroż- 
tea fabryk Forda w D:troit 
DETROIT, (PAT). — Policja sianu MI 

chi poszukuje w całym stanie córki 

edo z dyrekiorów zakładów Forda — 

Harry Benslia. » 

Panna Trudie Bensłł, która liczy łat 17, 

zaginęła 2 bm. w niewyjaśnionych okol 

cznościach. lsłniejs obawa, iż została pot 

wana przez kidnappzrów dla okupu. 

Władze federalna biorą również czyń 

ny udział w poszukiwaniach, ponieważ 

istnieje obawa, iż panną Beneił przewie 

ziono z Dałroit da miejscowości, anajdu 

jącej się na terenie innego słanu.  
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„KURIER“ (1322) 

Plamy na słońcu 
Czas uciekał. Pozostawało mi jesz- 

cze do zwiedzenia „Stoisko Reklamy*, 
„Kinematografu”, „Pawilon Matki, 
Dziecka, Rodziny”, „Muzeum Pary- 
ża”, „Centrum Wiejskie”, rozległe i 
położone w zupełnie innej części mia 
sta. I to bynajmniej nie było wszyst- 
ko... Ze zgrozą spojrzałam na jakiegoś 
pana, który właśnie uskarżał się, że 
Wystawa nie wypełniła wyznaczone- 
60 sobie programu. Głód ilości jest 
zawsze wykładnikiem pewnej ślepoty, 
pewnej nieudolności korzystania z te- 
80, co się ma przed oczami. 

Reklamowe plakaty w „Pawilonie 
Reklamy" były tak kolorowe, że sam 
ich widok pobudzał energię. 

Zapominało się o zmęczeniu tvm 
łatwiej ,że wewnątrz stoiska znajdo- 
wało się kino. Wyświetlano w nim re- 
klamowe filmy, niezrównanie pomiv- 
słowe i barwne. Pokaz kończył się fil 
menr trójwymiarowym. Pełne wraże- 
nie bryły osiągało się, patrząc przez 
okulary z miki, na jedno oko czerwo- 
nej, na drugie — zielonej. 

W „Pawilonie Kina* uwagę zwra 
cała wielka makieta, przedstawiająca 
inscenizację różnego rodzaju filmów. 
ziwnego uczucia doznawało się na 

widok tych dekoracyj, fragmentarycz 
nvch i jednostrannych, które na taś- 
mie filmowej robiły wrażenie najpraw 
dziwszych pałaców i świątyń. — „Ode 
brano mi ostatnie złudzenie” — skar 
żyła się jakaś pani, Tylko w kinie ży 
cie zdawało się jej realne i pełne, a oto 
ujawniło się, że nawet w kinie piękna 
fasada w najlejszym razie ukrywa 
rusztowanie. ё 

W, dziale fotografij wyróżniały się 
zdjęcia, robione za pomocą nowej te- 
chniki 

, Zdjęcia te, pokryte drobną siatką, 
mienią się w oczach, jeśli-się na nie 
patrzy pod. nieodpowiednim kątem, 
czym zbliżają się do filmu. Oświetlo- 
ne od tyłu — dają niezrównane złu- 
dzenie rzeczywistości, gdyż wszystkie 
plany na nich zachowują idealną trój 
wymiarowość i równorzędność. Po- 
nieważ pozytyw jest również rodza- 
jem kliszy — przedmiot sfotografowa 
my wygląda. jakby znajdował się za 
szybą. Na widok takiego zdjęcia, któ- 
re przedstawiało kota, wszystkie dzie- 
Ci wołały „Kizi, kizi“ į stukaly w szyb 
kę, żeby się kot poruszył, a i wiele 
dorosłych osób postepowalo  identy- 
cznie. 

Czarujący zakątek „Matki ićc- 
ka. Rodziny był ónn 1A S na 
gandą higienicznego, racjonalnego wy chowywania dzieci, jak i całkiem uty 

litarnym żłobkiem. gdzie matki. zatru 
„dnione na Wystawie, deponowały 
swoje pociechy w gódne ręce dyplo- 
mowanvch pielęgniarek. | 

Oprócz doskonałej opieki i dosko- 
nałego pożywienia — dzieci miałv tam 
niezliczone rozrywki. Między innymi 
— zbudowano dła nich całe lilipucie 
miasteczko, zgubione pośród drzewek, 
-__W kształcie stożka na słupku. — 
dostatecznie małych, żeby można było 
osięgnąć ich „czubka, dostatecznie 

wielkich, żeby i i je zabawką. y się stać imponującą 

Taki raj istnieje w Paryżu nie tyl. 
ko na Wystawie. Żłobki są tu zorga Nizowane bardzo dobrze, Tylko, nie- 
stety, liczba ie 
czającą = 

vidas „Muzeum Paryża” wzruszał 

h jest wysece niewystar 

rozwoju tego miasta, od cza- 

  

„Teatr na Pohulanta 
NA EE 

      

sów, pamiętnych już tylko ze szty- 
chów, poprzez wiek dziewiętnasty, bo 
gaty w obrazy olejne, akwarele i ka- 
rykatury. Z właściwą sobie jasnością 
spojrzenia w głąb rzeczy i zjawisk — 
Francuzi sporo miejsca poświęcili 
podziemnej części miasta. Za pomocą 
makiet można było przestudiować nie 
tylko metro i kanały, ale nawet funda 
menty większych gmachów. 

Zabawnie było naocznie stwierdzić, 
że Wystawa roku 1937 jest po prostu 
unowocześnioną kopią Wystawy ro- 
ku 1878, również zbudowanej w sa- 
mym centrum Paryża i wokół wi | 
fla. Identyczne położenie uiatwiało po 
równanie. W zestawieniu z obecną. 
która wygląda jak sen, Wystawa 
sprzed pół wieku wygląda jak kosz- 
mar. Ciekawe, czy za lat pięćdziesiąt 
nasza architektura wyda się również 
stara i groteskowa. Myślę, że na to, by 
się tak prędko zdeprecjonować, jest 
ona jednak zbyt prosta. 

Urbanistyka przyszłości ma w tvm 
muzeum cały dział. Projekty miast są 
czworakiego rodzaju: Małe domki. w 
małvch ogródkach. - Średnie domv 

wśród drzew. Drapacze chmur. mię- 
szane ze średnimi domami wśród 
skwerów, Same drapacze chmur 
wśród wielkich stadionów. 

Ten ostatni rodzaj budowania wy 
daje się najracjonałniejszy. Wspólne 

kuchnie i wspólne pralnie. Jak naji- 
mniej kominów, zanieczyszczających 
powietrze. Jak najwięcej wolnvch 
przestrzeni między domami. Słońce 
dla mieszkańców wszystkich pieter. 
W filii Wystawy, zwanej „Centre ru 

rałe, zbudowano całą, wzorową wio 
skę. gdzie z przyjemnością oglądało 
się świetne instalacje prysznicowe we 
wszystkich warsztatach wspólnej uży- 

  

   
  

"teczności, jako to gumna, mieczarnie, 
rzeźnie i t. p. 

Wśród ślicznych, wiejskich dom- 
ków, przynależnych do różnego ro- 
dzaju rękodzielników i chwilowo 
przez nich zamieszkałych tak bardzo 
naprawdę, że wstęp do owych pawilo 
ników był wzbroniony, wśród stoisk 
szkoły, poczty, kooperatywy — znaj- 
duje się wielki namiot, podobny do 
tych, które rozkładają wędrowne cyr- 
ki. 

W tej zwykłej budzie, za pomocą 
fotosów porównawczych i zestawień 
cyfrowych, przedsięwzięto gorącą, na 
miętną propagandę przebudowy ubo- 
gich dzielnic Paryża, 

Prawo człowieka do powietrza, 
słońca i wolnych przestrzeni, staje się 
już kwestią zupełnie palącą. 

Nie da się zaprzeczyć, że dziewięt 
nasty wiek, nawet w robotniczych 
dzielnicach, budował jedynie dla zys- 

ku z przerażająco beztroskim pomi- 
nięciem wszelkich higienicznych wy- 
mogów. 

Z, oficjalnych statystyk: 
Trzeba siedmiu miliardów _ fran- 

ków, żeby zburzyć i odbudować te do 
my paryskie, których istnienie woła o 
pomstę do nieba. Podług obliczeń z 
1919 roku „taudis* (nory) pokrywają 
ogółem 250 ha i sięgają liczby 4.200 
pseudo kamienic, zamieszkałych przez 
"200.000 osób, co równa się iłości tnie 
szkańców Lille, 
miastem Francji. 

W niektórych z tych domów śmier- 
telność sięga zatrważającej cyfry 80 
zgonów na 1.000. W większych skupi- 
skach podobnych nor, śmiertelność na 

które jest siódmym 

Keila i 3 aktach (4-obrazach) W *Bus - Feketego; 
wieza, dekoracje К. i 3. Goiusów. 

Jeszcze jedej sukces tesco R... : 
ketego. Żariowaliśmy sobie wanna, Fe 
Ctsów i sarkaliśmy na nie, ale 8 
trudno. Bus pojechał do Hėllywood 
Pisać scenariusze Amerykanom, tę-żę 
szlukę „Jana” już filmują. przy czym 
i Katinki gra znakomita. Annabel. 
= grótko mówiąc publika chce się ba 
m = 1 bawi się. Co zresztą ma robić 
a westrą j w pierwszych dniačh 
wk. Bo roku? Niech się bawi na zdro 

a=" tego „Jana  („Jeana“) 
RAR JE „leprzy jencność napisać 
Mawiani c NYCH rzeczy po przed 
# Jaro u zespołu austriackiego Ian 
= p i Lili Darwas. Przyjechali. 
t żespołon zespół, bo nic tam nie by 
= Bevalis ile trupa etc. — sknocili 
dowiska: dekora jach brzydkie wi 

* „PRarneli forsę i pojechali. | 
ył „zespół* wiedeński, nie 

Publiczność wile/iska. jak 
z ro BJ teatrze; teatr wi 

źnieniu od wiedeńskie 

wiadomo 
leński,   

reżyseria M. Szpakie 

go jej raczej i na ogół nie zadawalnia. 
C6ž te biedaczyny potrafią na tej Po 
hulance?... Niech przyjedzie kto 
cudzy, choćby nawet wycirus, to zaw 
szc. będzie lepiej. Prawda? 

Jest to fakt prawdziwie smutny, 
że nasi zaeni wilnianie zachowują się 
wobec teatru jak dzieci. Tylko cudze 
zabawki: ich bawią, tylko nowość, a 
tie własny, wyrobicny smak stano- 
wią dlą nieh kryterium atrakcyjnoś 

ci Biedna publiczka, która tak har 
dzo chce być mądra. europejska i do 
skonale zorientowana, że mając pod 
nosem, niemal na co dzień te upragnio 
ne wartości, powiada „bujać to mv 
nie nie nas“, a za to daje się kiwać tam 
I ż powrotem każdemu przyjezdnemu 
cymhalowi! : 

Nie chcę się rozwodzić nad tym 
„Janem“. I tak recenzentowi nie wie 
rzą („bujać to my...*). Poczta pantof 
lawa rozniesie, że wesoło. że oklaski. 
że humorek jest, no to może nóidą, a 
przynajmniej westchną pobożnie: — 

"ści zniszczono wówczas 

  

samą gruźlicę jest, proporcjonalnie 
rzecz biorąc, dwa razy większa, niż ! 
ogólna ilość zgonów na terenie całego 
Paryża. 

Dziwić się temu niesposób. Jeden 
z dziennikarzy francuskich słusznie 
przypomina, że można żyć 6 tygodni 
bez jedzenia, tydzień bez picia, ale tył. 
ko 2 minuty bez powietrza, które w 
„taudis“ jest zawsze zatrute i nisdy 
przez słońce nie oczyszczone, Izdebka, 
mieszcząca od 12 do 15 osób, albo ma 
okienko wielkości „„Judasza* albo w 

ogóle jest i takiej „wentylacji* pozba 
wiona, wobec czego porównać ją moż 
na już tylko do trumny. 

Jedyne zapowietrzone skupisko, 
jakie dotąd zostało zniszczone całko- 
wicie, to komples domów przy „Por- 
te de Clignancourt*. Zrównano je z 
ziemią w 1924 roku, gdyż wybuchła 
w nim dżuma. wówczas oficjalnie naz 
wana równie tajemniczo jak skromnie 
„chorobą numer 9%, Przy sposobno- 

` część zapo- 
wietrzonych nor w 3. i 4. „arrondis- 
sements*. Tyle, przez lat 28. w ciągu 
których równocześnie 200 000 osób. 
jak rohactwo gnieździ się w ciemnveh 
murach. podczas gdv pośród 200 000 
hezrobotnych. mnóstwo należy właś - 
nie do zawodów murarskich. 

Rząd, ujawniający takie rzerzy i 
wszelkimi siłami dążący do ich zli- 

  

kwidowania, jest niewątpliwie groź- | 
nym wrogiem groszorobów, etycznie 
gorszych od szakali, ho te żerują tv!tko 
na trupach. Maria Milkiewiczowa. 
ERKSA NR NORSE 

    

O godz. 12 w nocy na przełomie Słarego | Nowego Roku weszła w Estonii w ży- 
cie nowa konstyłucja. — Zdjęcie 1 przedstawia moment uroczysłego posiedzenia 
rządu estońskiego, odbytego po godz. 12 w nocy z udziałem prezydenta państwa 

Paefsa (w środku. 

  

Zdjęcie 2 przedstawia moment oddawania przez honorową baterię 21 strzałów 

BBD PD 
ESRT PO ATI CO ZOACZEER ZOO EA OOOO WODO ZATZSWÓCA 

armatnich. 

b RRBAOYDOSĘCE ZIE WEOOY TWA ОСВ ТА 

„Co? już nie grają?! Ach, jaka szko 
da* a myśmy się właśnie wybierali!..* 
— To „właśnieśmy. się wybierali" sły 
szy się tak często, że już się tylko mru 
ży oko i z politowaniem kiwa głową. 
Niech wam będzie, skoro sami tego 
chcecie. 

Cały czas piszę nie na temat, ale 
cóż robić, jeśli się noworocznego bi- 
lansu teatralnego nie napisało. A dła 
kogo pisać taki biłans, jeśli mam zna 
jomych, którzy uczciwie każdą recen 
zję przeczytawszy, pytają potem zaw 
626: — „no ale tak naprawdę. między 
nami, jak ta sztuka?...“ Bo „bujać to 
my...“ No i ant razu jeszcze w tym se 
zanie na Pohulance nie bvli! Więc dla 
nich pisać, że...Lato w Nohant* poza 
Warszawą w Wilnie właśnie bvło naj 
leniej wystawione, że „Uczone biało 
głowy” to swego rodzaju wvczyn teaf 
ulnv. że żadne przedstawienie feso 

sezonu nie zeszło poniżej wymagań do 
brego smaku i należytego poziomu 
try aktorskiej, że wreszcie — sumu- 
iąc to wszystko -— wygrzebał sobie 
dyr, Szpakiewicz znakomitych deko 
ratorów i. wysoce kulturalnv, praw 
dziwie ntalęntowany zesnół? Komu fo 
mówić? — „Bujać to my ale nie 
nas. 

Więc pisząc tę pierwszą w nowvm 
roku recenzję życzę Teatrowi i sobie 

  

  

| pole i pójdzie — jak ten głupi — na: 

  

NA WI 
NOWY TYGODNIK P. P. S. 

»WYZWOLLNIE SPOŁECZNE". 

W Bielsku na (.ąsku Cieszyńskim uka 

zai się pierwszy numer tygodnika  socjali- 

styvzuėgo pod tyt. „Wyzwoienie Społeczne”. 

jest to nowe pismo Poiskiej Partii Socjali 

siycznej na tamtejszym terenie. 
! 

DZIENNIK RADIOWY ZASKARŽO 
NY DO SĄDU. 

Ageneja „Kabel* informuje: W dniu 23 

Wrzesnia 1057 r. © godz, 7.60 runo koiskie 

Radio poinformowa.o siuchaczy 0 wyroku i 

jego motywach w sprawie Łis-Bioński con 

tra mjr. Zajączkowski. 

Iuiormacją tę uczuł się doiknięty mjr. 

Zajączkowski (znany również z procesu 2 

woj. Dziadoszem) i zaskarżył Polskie Radio 

do sądu. 

Będzie .to zatem pierwszy proces ргаво- 

%o - radiowy. 

KONFERENCJA GOSPODARCZA 
STRON. LUDOWFGO W KRAKO- 

WIE. 

Po zakończeniu kongresu Stronnictwa 

Ludowego w Krakowie, na drugi dzień ma 

sic tam zebrać ogólnopolska konferencja 

działaczy gospodarczych Stronnietwa Ludo- 

w ego. : 
Konfereneja ta ma mieć na celu ustale- 

nie ogólnego planu i zosad pracy gospodar I 

czej ludowców w r. 1938. 

PADEREWSKT KATTETUJE STR. 
LUDOWE. 

W kełach politycznych zwracają uwate. 

że Paderewski w liście noworcznym wystosa 

wanym do p. Popieła | ogłoszonym w No 

wy Rok w prasie Frontu Morges, składał ży 

takiego naiwnego czytelnika, który | 
da się nabrać, oszukać i wywieść w 

tep,-pójdzie do teatru. Na wileńskich 
mądrych nie ma co liczyć, ale może 
choć trochę głupich się znajdzie?: Im 
to właśnie, naiwniaczkom składam to 
obłudne i fałszywe. z gruntu życzenie: 

— Wesołych wieczorów, kultural 
nych wieczorów i wielu, wielu prze- 
żyć artystycznych w żeatrze na Pohu 
lance w nowym 1938 roku!   

DOWNI 
|ezenia zarówno Frontowi Morges, jak i Str. 

Ludowemu. 

Sądzą, że jest to ostatnia próba skokiete 

wania Str. Ludowego, które okazuje się opnz 

ne wobec sugestii Frontu Morges. Sytuacja 

zaś Frontu Morges wobee ogólnej 1znl. tej 

grupy stała się bardzo trudna, postanowiena 

więe namówić Paderewskiego, aby przed kan 

gresem Str. Ludowego zrobił jakiś zyczliwy 

gest w stosunku do tej partii. 

   

  

WICEPROKURATOR DR OLSZEW= 
SKI OSKARŻAĆ BĘDZIE NZ. 

DOBOSZYŃSKEGO. 

Prokuratura łwowska przekazała kilkanaś 

tie tomów akt sprawy inż. Doboszyńskiego 

| wieeprokuratorowi S. O. we Lwowie, dr. Ol 

szewskiemu, który rozpoczął studia tych akt. 

! 

REGIONALNY ORGAN Z. N. P. 

W Łukowie (woj. lubelskie) zaczął ostat 

nio wychodzić nowy cr,an regionalny. Związ 

kr Nauczycielstwa Polskiego pod nazwą 

„Podlasie“. 

KONFERENCJA POSŁÓW I SENA- 
TORÓW OZN W KIELCACH. 

W połowie stycznia odbędzie się w Kiel- 

cach konfereneja posłów i senatorów czion 

ków Obozu Zjednoczenia Narodowego, wy. 

branych na terenie woj. kieleckiego. : 

Narady te mają mieć na celu ustalenie 

prae poselskich w terenie I omówienie spra 

wy Centralnego Okręgu Przemysłowe, -. 3 

\ 

ZMIANY W SĄDOWNICTWIE W. 

MAŁOPOLSCE. 

W Sądownietwie w Małopolsce, z dniem 

Nuwego Roku nastąpiły pewne przesunięcia 

tek na stanowiskach sędziów, jak też i pro 

kuratorów. Wieeprokurator Sądu Okręgowe 

go w Jaśle, Józef Szymański przeniesiony za 

stał do Rzeszowa na równorzędne stanowi- 

sko, natomiast na miejsce prokuratora Szy» 

mańskiego do Jasła został przeniesiony pod 

prokurator Partyka Zdzisław z Rzeszowa, 

NACZELNY KOMITET 
STR. LUDOWEGO. 

WW pierwszej połowie stycznia 19538 r. od 

bedzie się plenarne posiedzenie Naczelnego 

Komitetu Wykonawczego Stronnictwa Ludo 

wego, na którym mają być rozpatrywane 

sprawy organizacyjne oraz mają zapaść waż 

ne uchwały w związku z obecną sytuacją we 

wnętrzną Polski. 
1 

STRONN'CTWO LUDOWE A 

SPRAWY GOSPODARCZE. 

Stronnictwo Ludowe poza sprawami poił 

tycznymi prowadzi ożywiona działalność gos 

podarczą. Na ostatnich zjazdzeh Towarzyst 

wa Organizacji Kółek Rolniczych. jakie się 

odbyły na terenic Małopolski Wschodniej, 

ugrupowanie to osiasneło sukeesy, przepro 

wadzając do władz tych organizacyj swoich 

ludzi, a nawet w Rzeszowie i Tarnowie łu- 

dowcy opanowali całkowicie zarządy, 

  

Zn 5 groszy dziennie 

możesz mieć to. ca daie teatr. kino, 
akręt itd. bo książkę z 

Ritj'oteki Nowości 
Wilno. ul. Jagiellońska 10. Tel. 13.70 

Ostalnie nowości — kiasyczn — lite- 
rutura szkolna — naukowa. 
Czynna od 11 do 19 godz. 

Kaucja 3 zł. — Abonament miesięczny 
1 zł 59 gr. 

Okazyjnie do nabycia: 1) Rymowicz 
i Święcicki: Prawa cywilne Ziem 
Wschodnich — T. X. Część I. (3 to 
шу) — 2) Encyklopedia Gutenberga 

(20 tomów). 

Co do „Jana*, jeśli poczta pantof 
lowa zadecyduje, że „panie tego, ow 
szem wesoło”, to wiedźcie, że sztuka 
ta jest grana ani lepiej, ani gorzej niż 
zwykle. Szanujący się teatr (prawdą, 
jak bujam, co?) dbał: i tym: razem jak 
zwykle o zachowanie należytego po- 
ziomu. Z zespołu wyróżnić by można - 
p p. Szpakiewiezową, Jagłarza i Hie 
rowskiego. Pozatym wysadzili się nie 
cc dekoratorzy i dostali brawa przy 
podniesienin kurtyny. Tylko tyle. | 

Dzieci pana majstra 
baśń fantastyczna WŁ Krzemińskiego według Zofii Rogoszówny: reżysc= 
tia Zbigniewa Koczanowicza, ilustracja muzyczna Stanisławy Szeligow- 

skiej, dekoracje K. i J. Golusów; balet Sawinej - Dolskiej. 

Atmosfera noworoczna sprzyja 
rozważaniom ogólnym. Ot, np. spra- 
wa repertuaru dla dzieci. Trudna spra 
wa' Pisarze właściwie nie rozwiązali 
lego problemu. Nie przemyśleli dość 
dobrze dwóch spraw: 1—dla jakich 
dzieci, t. zn. w jakim wieku? i 2—że 
teatr a książka to wielka różnica. 

Niedawno widzieliśmy „Legende 
o Piaście* Małe dzieci nie mosły tego 
uchwycić. starsze już dotknięte zmy- 
słem realizmu, a jeszcze nie zdolne 
dc estetyzowania również były w kło i 

pocie. Jak się jednak okazało utwór 
ter: zasadniczo przeznaczony był dla 
teatru popularnego, czyli dla publicz 
ności łatwiej niż dzieci chwytającej 
tekst, ale równie jak dzieci zdolnej de 
właściwego słuchania „baśni*. Auto 
rzy ta"'ch baśni popełniają jeden za- 
sadnic.y grzech. — Starając się, żeby | 
wszystko było „ładnie napisane”, та 
pominają, że słuchacz młodociany 
wszystkich tych (najczęściej spod 
ciemnej gwiazdy) pięknostek nie wyła 
pie, a za to po prostu przestanie TOZI,



„KURIER“ (4322) 

Czy Chiny sie obronią? 
BŁYSKAWICZNE PODBOJE. 

Nałeży spodziewać się, że za kilkadzie 
siął lał podręczniki historii będą wymie- 
niać rok 1937, jako rok podboju Chin 
przez Japonię, Oddziały mikada bez 
przerwy posuwają się w głąb olbrzymie 
go łeryłorium Chin, dokonywując jedne- 
go podboju za drugim. Najważniejsze 
miesta wpadają po kolei w ręce japoń- 
skie. 

Jeżeli uwzględnimy naweł zły na ogół 
słan uzbrojenia armii chińskiej i jej niedo 

słałeczne wyposażenie — szybkość i cią 
glość tych podbojów musi nas wprawić w 
zdumienie i wywołać podejrzenia co do 
lojalności chińskich dowódców. 

CZYŻBY MASOWA ZDRADA? 

Prasa europejska kilkakrotnie już wysu 
wała hipotezę tajnych porozumień po- 
między niektórymi chińskimi generałami 
a japońskim najeźdźcą. Trzeba przyznać, 

„že takty ostatnich przesunięć personal. 
nych w dowództwie wojsk chińskich i za 
stosowane do niektórych dowódców re- 
presje — czynią takie przypuszczenie naj 
zupełniej prawdopodobnym, 

Oczywiście, nie można w tym wzglę 
dzie brać pod uwagę osoby samego mar 
szałka Czang Kai Szeka, który słoi poza 
wszelkimi zarzutami, 

Możliwość zdrady całego szeregu do 
wódców wydaje się nam, Europejczykom 
nie oswojonym z chińskim sposobem my 
$lenia, czymś wręcz niesłychanym. Jeżeli 
Jednak wgłębimy się nieco w obyczaje 
1 historię Chin zagadnienie stanie się dle 
nas jasnym. 

CHIŃSKIE TRADYCJE WOJSKOWE. 
Każdy Chińczyk ma już we krwi prze 

$bazaną mu przez poprzednie pokolenia 
odrazę i nieułność do wojska. Nieufność 
ża jesł najzupełniej uzasadniona, jeżeli 
weźmiemy pod uwagę, że prawie przez 
<ały czas swego istnienia Chiny nie m'aly 
jednolitej | zdyscyplinowanej armii naro- 
dowej; na siły zbrojne cesarstwa składa 
ły się armie ochołnicze, werbowane spo- 
śród najrozmaitszych elementów, kierują- 
£ych się jedynie i wyłącznie chęcią lat- 
wych zysków i zdobyczy, a dowodzone 
przez generałów, często najzupełniej sa 
mozweńczych, kiórzy omgliby być uważa 
ni za „egzołyczne wydanie” dawnego 
włoskiego kondotiera. Nie trudno wyo- 
brazić sobie, jaki duch mógł panować w 
łego rodzaju armiach, i jaki był ich sło 
sunek do ludności. System polegał na tym, 

mieć o co w ogóle chodzi. To też za 
„autora musi tu pracować reżyser i w 
miarę możności wszystkie ozdóbki i 
makaronizmy stylowe skreślać. Spra 
wau zaś repertuaru dla starszych dzie 
£i, a więc już nie „baśniowego*, ale 
realistycznego, związanego z piękny 
mi przejawami życia naszej doby 
ftcchnika, sport, skauling, wyprawy 
polarne i t. p.) ciągle jeszcze stanowi 
kartę niezapisaną. 

„Dzieci pana majstra" to utwór 
bardzo rozpowszechniony i popular 
hy wśród dzieci. To właśnie, gruntow 
na znajomość tekstu całej historyjki 
pozwala strawić słyszane ze sceny or 
namenłacyjne zawijasy stylistyczne, 
które na świeżo nanewno byłyby nie 
zrozumiałe. Nie wiele zresztą mają do 
powiedzenia autorzy tej „bašni“: — 
kraść jabłka nie wolno, ale portki 
rwać wolno, bo się je jakimś tam cu/ 
fiem u wróżki naprawi. Stereotvpowa 
pedagogia wszystkich  „baśni* ze 
wspaniałomyślnemi | cudotwórcami. 
na których trzeba czekać jako na 
błysk szczęścia w życiu... Ale mniej 
sza o to, nim się znajdzie repertuar 

stosowniejszv, musimy poprzestać na 
tym. co mamy. 

Teatr na Pohulance zainauguro- 
wał lą baieczką swój sezon dla dzie 
ci, a zrobił to w sposób hudzącv jak 
najlepsze nadzieje. Przede wszystkim 

  

  

że dany generał ze swoją armią osiedlał 
się na dłuższy lub krótszy okres na jakimś 
terytorium i zmuszał ludność do danin, 
z których utrzymywał swoje oddziały, bro 
niąc ją wzamian przed wyzyskiem ze stro 
ny podobnych sobie wojowników. 

Typ taki znany nam jest dość dobrze 
z literatury, stanowił bowiem wdzięczny 
łemał dla aulorów awaniurniczych powie 
ści. Tego rodzaju stosunki znalazły swój 
wyraz i w samej budowie języka chińskie 
go; w alfabecie chińskim jeden znak wy 
raża zarówno słowo „bandyta” jak i sło 
wo „żołnierz”. 

W ciągu osłatnich dwudziestu lat wie 
le zmieniło się na lepsze, dzięki wysiłkom 
niestrudzonych reformatorów, kiórzy stara 
li się dać Chinom armię na wzór europej 
ski, 

CO BĘDZIE DALEJ? л 
Jedan ze współczesnych poliłyków eu 

ropejskich wyraził się, że naród, klóry nie 

  

  

umie nosić broni we własnej obronie, spo 
tyka zawsze na swej drodze drugi naród, 
który zmusza go do noszenia broni w 
służbie obcych imieresów. 

Zachodzi obawa, że dla Chin nadszedł 
właśnie tego rodzaju moment. Wydaje 
się jednak wątpliwym, aby Chiny mogly 
zosłać kiedykolwiek calkowicie i grun- 
townis zjeponizowane. Obrzymi obszar 
pańs'wa, kolosalna liczba ludności, a wre 
szcie wrodzona zdolność Chińczyków do 
biernego oporu najzupełniej wykluczają 
łę ewentualność. 

Groźba realna polega na tym, że naj 

bogalsza we wszelkie surowce i najbor 

dziej uprzemysłowiona część Chin, może 
stać się terenem bezwzględnej eksplcata 
cji jepońskiej, Takie zakończenie konflik 
łu, o ile nie nasiąpi interwencja któregoś 
z państw zainteresowanych, jest niema! 
zupałnie pewne. 

5. 

Pochodzenie gwary 
We wszystkich prawie spoleczens!- 

siwach miejskich w średniowieczu istn'aly 
dzielnice, w których od niepamiętnych 
lał wegetowało pospólstwo miejskie, re- 
krutujące się przeważnie z różnego ro- 
dzaju jednosłek, odgrodzonych od życia 
społecznego surowymi normami średn'o- 
wiecznego prawa. Ludzie ci, którzy stwo- 

czyli sobie własne, zupełnie odrębne ży- 
cie, stworzyli sobie również wlasny język. 
To był począłek gwary. Językiem tym, 
szłucznie stworzonym po ło, aby nikt cb- 
cy nie mógł go zrozumieć, pórozumiewa- 
no się z całą swobodą, tworząc w ten sco 
sób pswnego rodzaju „wyspę językową” 
w samym środku zorganizowanej, wy- 
kszłałconej zbiorowości miejskiej, posłu- 
gującej się językiem liierackim. 

Dzielnice takie źnajdowały się we 
wszystkich większych miastach europej- 
skich. W Paryżu była to t. zw. „Cour des 
Miraclec", uniešmiertelniona w „Dzwon- 
niku z Nołre Dams“ V, Hugo. W Londy- 
nie średniowiecznym była to dzielnica 
Offał Cour; również pswne miasła nie- 

mieckie, czeskie i węgierskie miały dy- 
strykty, w których rodziły się, żyły i umie 
tały cała pokolenia. 

We Francji gwara nosi nazwę „argoł” 
lub „jargon”, w Anglii nazywa się „slang”, 
w Niemczech „rotwełsch” w Hiszpanii „xe 

rigonza”, w Portugalii „callao”* w Holan- 

dokoricje, niezawodne! Optyka teat 
ru dla tych żyjątek, które wszystko 
wypatrzą i wszystko wchioną, rzeź- 
Liąc sobie dusze na całe życie — to 
nie jest błaha rzecz! Radziłbym star- 
szym także pójść na to przedstawie- 
vie i zobaczyć jak smaczne rozwiąza 
nie znaleźli dekoratorzy nie tylko dla 
cudownego sadu, ale również i dla sće 
ny tak zdawaloby się „szarej (i skła 
nisjącej do  naturalistyczneį nudy) 
jak warsztat stolarski! | 

Drugim ważnym atutem jest reży 
ser p. Koczanowicz, a raczej odtąd 
już „wójcio Zbyszek*. Wujcio nie 
tylko kocha teatr dła dzieci (sam 
rawet popełnił wcale ciekawą sztu- 
kę dla takiego teatru), nie tylko 
umie 
nie, podkreślając jego wartości 
formalne (doskonały np. był „pociag“ 
który tak rozbawił dzieci), ale i sam 
umie z nimi gadać. Gdy wujcio przed 
w:dowiskiem wyszedł do dzieci i mó 
wił prolog, to dzieci rozumiały każde 
słowo. przytakiwały głowami. odpa- 
wiadały na pytania głośno i swobod 
nie. słowem — bawiły się doskonale. 

Trzecim wreszcie wałorem i to du 
żej miary jest muzyka p. Szelicow- 
skiej. Nowoczesna. w dostatecznie oh 
filej instrumentacji (a nie „brzękanie 
na forteklapie*) napisana z humorem 
i poczuciem rodzaju scenicznego, mu 

  

wyreżyserować  przedstawie- * 
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dii „bargoens”. Naweł w Indiach Wschod 

nich istnieje narzecze zwane „bełej-ba- 

lan", a Chińczycy posługują się pewnego 
rodzaju gwarą, zwaną „hian-czang”, Gwa 
ra powstała jednak nie tylko w miasłach. 

Stworzyły ją również warunki społeczne, 
w których zrodziły się liczne bandy roz- 
bójnicze w średniowieczu, stanowiące 
istną plagę traktów handlowych. Bandy te 
posługiwały się wielką ilością narzeczy. 

Obok tych grup ważną rolę odegrały 
w powsianiu gwary elemenły napływowe, 

a przecia wszystkim Cyganie. Zmieszawszy 
się w XIV wieku z pospólstiwem miejskim, 
stworzył! nowy rodzej narzecza, które 
utrzymało się przez wiele lat w różnych 
państwach europejskich. 

M. O. 

POKOJE| 
TANIE. CZYSTE i CICHE 

w KOTELU ROYAL 
Warszawa €hmleina 81 

Dla pp. czytelników „Kurjeia Wilensk,“ 
15% -rahatu 

  

  

zyka ta była prawdziwie interesującą 
i kulturainą cząstką całości, Proszę 
zwrócić uwagę na jej rolę wzmacnia 
jącą elekty sceniczne, oraz na dwa 
choćby momeniy groteskowe, które 
dzieci witają chóralnym śmiechem:— 
pierwszy to kiedy ucieraniu nosa ma 
łej Sobótki towarzyszy westehnienie 
jakiejś trąby w orkiestrze, a drugi, to 
rozdzierająca uszy fanfara końcowa. 

Dobrze również się stało, że dana 
dużo tańca. Małe solistki p. Sawinej- 
Dolskiej budziły wyraźne zaintereso 
wanie na widowni. Na przyszłość jed- 
nak chcielibyśmy prosić o kompozy 
cje baletowe specjalne do danej sztu 
ki. a nie dobrane „z zapasu”. Przecie 
chwalił się teatr, że i w tej dziedzinie 
ma fachowców, a więc prosimy. Kosz 
tuje to co prawda sporo czasu, ale cze 
góź się nie robi dla dzieci?... 

6 grających znowu skromnie. Gra 
li po swojemu, nie po wiedeńsku. Mo 
że to się głupim dzieciskom i spodo- 
ba, co? Do zespołu dokomponowana 
obojga maistrów: p. p. Molską i Czan 
Ińskiego. I co powiecie? Ci dwoje też 
graią z tej samej heczki co reszta. Jak 
rech to pech. Ani iednej Indvwiduni 
ności — jak powiedziała pewna ma- 
sażystka. 

J. Maśliński. 

—— 

„mowa, pragnie grać w teafrze, 

  
  

Życzenia noworoczne przez radio 

  

Dzisci członków skredytowanego w Waszyngionie 

  

korpusu 
przekazały za: pośredniciwem specjalnie zainstalowanego 

życzenia dó swych krajów rodzinnych z okazji Nowega Roku. Zbiorowe te życze- 
nia, wypowiedziane usłami najmłodszych „dyplomałów” w różnych językach i na- 
rzeczach, były niewątpliwie pięknym i symbolicznym przejawsm braterstwa а- 
dów w dzień Nowego Roku. Na zdjęciu najmłodsi mówcy radiowi, iłoczący się 

przed mikrofonsm. 

dyplomałycznege 
mikrofenu  radiowege 

    

zwolnieni pracownicy ZNP 
okupują biura zarządu głównego 

Gdy dalegacja wróciła z tą wiadomo 
ścią, demonsiranci postanowili okupować 
lokal w dalszym ciągu, a jednocześnie za 
blokować kufaiora Maciszewskiego w je 
go gabinecie. 

Jak już donosiliśmy pracownicy biuro | 
wi Zw. Nauczycielstwa Polskiego, którzy 

z dniem 31 grudnia r. ub. zosłali zwolnie 
ni z pracy przez nowego kuralora Maci- 
szewskiego, posławiłi okupować lokal 

zarządu Związku. 
Po przybyciu kuratora Maciszewskiego 

okupujący lokal urzędnicy wysłali do nie 
go delegację. Konłerencja nie dała pozy 
tywnego wyniku, 

Zawiadomions о łej niezwykłej de- 
monstrancji władze bezpieczeństwa przye« 
były do lokalu ZNP i zlikwidowały zaje 
ście. 

Bandyta Kaszewiak zmarł 
Peścg за Maruszeczką bez rezultatu 

W szpilalu św. Kazimierza w Radomiu 
zmarł bandyta J. Kaszewiak, ciężko ranny 
przez policję w pościgu pod Szydłow- 
<em. 

Kaszewiak wraz ze swym kompanem 
po osiainim napadtis we wiorek przed 
świętami Bożego Narodzenia w Suched- 

nłowa usiłował przedosiać się z powro- 

iem do Warszawy, bandyci zostali jednak 
zatrzymani przez policję. W walce, jaką 

stoczyli z palrolem policyjnym, Kaszewisk 
został ciężko ranny, kompan jego Maru- 
szeczko zdołał ujść policji. 

Rannego Kaszewiaka przewieziono do 
szpiłala radomskiego, gdzie został pod- 

Grecie 
znudziły się role wamrów i demorów.. 

ną d'Arc. Nie będę grała Dziewicy Ortes! 
nakręcana. 

Greta Garbo, słynna „gwiazda” fil- 

Tak to jakoś dziwnie brzmi, zwłaszcza 
jsk na stosunki w naszym małym światku 
filmowym. U nas przecież akiorzy sceni 
czni królowati zawsze w filmach, nawet 
za czasów filmu nismego, a odkąd isinie 

ją „łalkesy” oni prawie wyłącznie stano- 
wią ich obsadę. 

Ale wielki świat ekranu wytworzył so 
bie specjalistów, swoich własnych akto- 
rów, którzy na deskach scenicznych nie 
grywali, Do takich należy właśnie Greła 
Garbo. 

Odrzuciła ostatnio kiłka: doskonałych 
propozycyj filmowych dla nowej perspek 
ływy jaka sią przed nią oiworzyła. Ma 
grać w jednym z londyńskich  łeafrów, 
w lekkiej, współczesnej komsdii. 

To słanowi największą sensację. Ona, 
Greta Garbo „demoniczna” Greta, „nie- 
samowifa”, „kobieła-wamp” i jak 'am 

ją jeszcze nazywano, zagra coś zupełnie 
dła niej newego. 

— Dość mam łych wszystkich demo- 
nizmów — wyjaśnia Grela w wywiadzie 
prasowym. Nie chcę łeż już grać ról ko 
stiumowych, historycznych. Nie będę już 
żadną królową Krystyną, ani nawet Joan“ 

„Taras Bulba“ 
na indeksie w Kijowie 

Moskiewska  „Prawda”* zaatakowała 

vperę kijowską za wystawienie sztuki „Ta- 
ras Bulba”. Opera ta, zdaniem „Prawdy“ 

zbytnio idealizuje „polskich interwencjoni- 

słów* mimo, iż reżyser usunął z trzeciego 
aktu poloneza. 

Wystawienie opery „Taras Bufba* w nie 

zmienionej formie było dziełem, jak pisze 

„Prawda”, burżuazyjnych nacjonalistów i a 

grntów „faszystowskich* Lubczenki, Chwvli 

oraz b. dyrektora teatru, Janowskiego (Lub 

czenko jako premier ukraiński rok temu wy 

glosił na VIII zjeździe Sowietów patriotycz 

na mowę, skierowaną przeciw Połsce). 

Opera „Taras Bulba" została wznowiona 

hez poprawek i sankcyj szefa wydziału do 

spraw sztuki przy Radzie Komisarzy Ludo 

wych Ukrainy, Gryszki. „Prawda* wzywa do 

oczyszczenia opery kijowskiej z „wrogów   łudu*, 

dany operacii. 
Lekarze ampufowali mu nogę. Stan je 

go zdrowia nie budził żadnych obaw. — | 
Tymczasem po kilku dniach okazało się, 

że cd rany postrzałowej powstało ogółne 
zakażenie. Nie było już ratunku. Kaszec 
wiak życie zakończył. 

Przed zgonem bandyta prosił o wpro 
wadzenie księdza. Kaszewiak wyspowia© 
dał się i przyjął komunię św. 
„  Kompan zmarłego bandyty Maruszecz 
ko, który zbiegł spod Szydłowca do tasu, 
mimo 10-dniowej obławy nie zostai do 
łąd schwytany. Bandyta przepadł bez wie 
ści. 

Garbo 

ańskiej, kłóra już miała być... 
Źle czuję się w tym, chcę grywać teraz 
współczesne, normalne kobiety i te raczej 
w teafrze, niż w filmie. 

Będą grata w komedii taką właśnie. 
rolę. Kobiela o bujnym życiu, złe nie o=! 
parlym na żadnym głębszym romansie, 
nie na sentymencis i nie na demonizmie, 

po prosiu zdrowa, młoda kobieta, która 

chce żyć nerr'alnie na równych prawach 
z mężczyzną. O!o temat sztuki i roła, któ. 
ra mi bardzo odpowiada, 

Dypłomaci abłsyńscy w Paryżu 

W gronie członków korpusu dypiomaty 

cznego, którzy przybyli do prezydent 

Francji Lebrun, celem złożenia życze” 

noworocznych, znaleźli się również przeć” 

sławiciele negusa abisyńskiego Haile S7 

lassie, którzy formalnie pełnią nadał s 

funkcje w Paryżu. Na zdjąciu dypio na 

alicpscy, po audiencji u prezyd. Leb: 
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„KURIER“ [4322] 

Ludzie nie myją sie i Ślepną 
Sensacie dnia sennego miasteczka 

Mówiono mi, że w tym a może w 
nasiępnym tygodniu ma zawitać do 
Newogródka osobliwa delegacja oby 
wateli powiatu nieświeskiego. Celem 
jej wędrówki będzie gabinet wojewo 
dy. 

Delegacje, jak wiemy, na ogół są 
różnego rodzaju. Niektóre przynoszą 
fziękczynne kwiaty i pod akompania 
ment mów hołdowniczych rowią łez 
kę rozrzewnienia. Inne przynoszą 
memoriały, wykresy dowody... Dele 
gacja zaś nieświeska będzie dlatega 
oscbliwa że, pragnąc przekonać wo- 
Jewodę o słuszności, swej prośby, bę- 
dzie przede wszystkim słarała się od 
działać na jego powonienie. Tak przy 
najmniej mówią dziś w Nieświczu. 

3 Nie cheiałbvm, aby to, co dalej pa 
wiem, wywałało oburzenie niektórych 
bardziej wrażliwych obywateli Nieś- 
wieża. Prawdą jest jednak, że w lym 
sławnym mieście, siedzibie ordvnacji 
Kadziwiłłowskiej, znaezna część obv 
wateli nie mvła się od urodzema. Nie 
myła się, ho nie miała gdzie. 

т Oto dowody: w pobliżu Nieświeża 
nie ma żadnej rzeki (naibliższa w ad 
ległości 10 kim), ks. Radziwiłł nie 
pozwala nikomu w lecie płoszyć kar 
pi w stawach rybnych, w mieście nie 
ma łaźni, a przede wszystkim, spbró- 
hójeie Czytelnicy przejechać kilkanaś 

  

   

  

  

Do egzaminów 
przygutowuje deówied zony b Daucz 
RIM w sakinyje prograinu nowego 
t dawnego typu gimin Sperjalneść pal 
ski m taka Mzvka  przyredą. 
Nauka ina Opłata przystępna 
Zętozanią do redakch „Kuriera Wi- 
lensktega” po godz 7230 wierz  luh 
telefonie mnie or 4 84 jeskój 45, od 

godz 10 rano do 7 wiece. 
WEPZSEZNECSOKSZY GET RA EOKISZ KE ET TATRY PPOR ZES 

    

Piszą do das... 

Uwagi na czase 
Czyli: co robi a czego nie robi 

OTO i RR 
Ostatnio niesmaczne wystąpienie p. Tau, 

Sogiūskiego, prezesa OTO i Кн ва pow. wi- 
eńsko - trocki i pierwszy w tym kierunku 
krok izby Kotniczej, — starających się zwał 
£zać akcję gen. Żeligowskiego — prowokują 

parę zasadniczych uwag, 
Przede wszystkim w impertynenekim liś P- Taurogińskiego uderza 

śą podstaw słuszności. Bo 
Sa a = Z to trzeba 

aż a jakieś niewyklarowane zarzuty 
1 Nolone chwyty jak ostatnio z „Gło iemi'. Społeczeństwo jednak wie, że 

e takich ci panowie nie mają. O- aa jeśli już zaczęli owi pano za = akcję gen. Żeligowskiego, to 
ie robią tego w sposób otwarty, Prosty, szlachetny jak to czyni gen. Żeligow ua e ponadklasową sprawiedli- 

«ść społeczną. Powtarzam — dlaczego p. Taurogiński i inni wolę zwalczać ożywczą 
akcję gen. Zdigowskiego tukimi chwytami Jak dążność do zakotwiczenia kolportażu 
nGłosu Ziemi* i nazwanie arcysłusznega 
artykułu gea. Zeligowskiego — artykułem na 
pastliwym. 

Zamiarem 

au 

by 
argumenty  meryto: 

niniejszego nie jest bronie- 
Ai: gen. Želigowskiego, gdyž czcigodny Gene 
rał stojący ponad wszelkimi małostkowymi 
aapaściami obrony takiej nie potrzebuje. 
a ca tu tylko o to, że ludzie „którzy ty 
as chcą pomniejszyć znaczenie u 
Jadzie S enia gmin i gromad wiejskich — 

ed | powtarzam w oczach społeczeńst- wn siehie tytko dyskredytują 
+ : + 

i : € tež i druga nie mniej poważna uwaga: Dlaczego centralne SAMI macje o charakterze gospodarczo - 22 
— wołą prowadzić oś ak R raczej dywersję, pomiiająe ; 2 EN EFR ając i zapominając 

к widząc szeregn palących po- trzeh wsi. Pytam si = A € dlaczego Centralne Or genizncje Nolnicze nie Przystąpiły poważni. 
i skuterznie do kwestii racjonalnego iai S 
pcdarowania osuszonyc!. terenów, Bar 
„nie już przygotowanych do mechanicznej u 
prawy. Dlaczego nie dąż efektywnie do za 
kladania gospodarstw hodowlanych mimo iż 
kredyty na zakładanie łął są dawno i jnż od 
paru lat prawie zupełnie są niewykorzystane. Dlaczego usiłułą dennnularvzować zamiast 
Tozpowszechniać apolityczną, przystępną w 
tenie i treści i z zainteresowaniem u nas czy 
tywaną gazetę „Głos Ziemi”. Dlaczego wydat 
nie nie zwiększają ilości szkół rolniczych 
łab przynajmniej gromadzkich kursów rolni 
czych w okresie zimy i nie uczą na tych kur 

sach serowarstwa, warzywnietwa, sadowniel 
%a, dochodowego zużytkewania  marnnją- 
<ych się zioł, grzybów, jagód a ograniczenia 
nierentniącej się uprawy żyta i kartofli. Dla 
a „więc nie specjalizują wsi, dlaczego 

R zielczość w powijakach i dlaczego wie 
» Wiele innych rzeczy. 

= o: widzę jedną: Czynnik politvcz 
as organizacjach jest silniejszy od 

u wyczucia potrzeb gospodarczych. 
Gerard Juralewicz. 

  

  

cie kilometrów w przepeinionym au 
tobusie wśród obywateli Nieświeża 
(spostrzeżenie tychże obywateli]. 

W roku ubiegłym dzieki stara- 
niom zapobiegliwego gospodarza mia 
sta, burmistrza, Fundusz Pracy miał 
aać 15 tysięcy złotych, miasto -— 5 ly 
sięcy i rozpoczęto by budowę łaźni 
n.iejskiej dla 8 tysięcy obywateli mia 
ste i kilku tysięcy pobliskicii miejsco 
wości. W ostatniej jednak chwili Fun 
dnsz Pracy odmówił kredytów Zno- 
wu sprawa budowy łaźni odsuaięta w 

niewiadome. 
Zirytowani obywatele miasta wy- 

syłają do Nowogródka delegację. le 
legację ponoć osobliwą. 

— Niech wejdą do gabinetu woje 
wody nasi delegaci — mówiono »pii w 
Nieświeżu. Niech wejdą, staną przej 

wojewodą i trochę tak postoją. 
Spodziewaią się dostać wkrótce 

kredvty na łaźnię. 
Drugą niemniejszą od opisanej bo 

lączką Nieświeża jest brak lekarza o 

kulistv. Od niemycia się nikt jeszcze 
rie ncierpiał na zd-owiu („przywyk 

szy*). lecz wskutek braku opieki le- 

karskiej niejeden zapadł na oczy i d'a 
tego obywatełe Nieświeża brak okuli 
stv odczuwają może nieraz bardzi2j 
dotkliwie niż łaźni. W peprzednich 
latach do miasta dwa razy do roku 
wpadał lekarz okulista. W roku u- 
biegłym, fak mnie zapewniano, nie 
zajrzał ani razu. 

A przecież w miasteczku o ośmin 
tvsiącach mieszkańców. w ośrodku 
zamożnego powiatu mógłby się utrzy 
n:ać (przy pobocznym zarobku w ja 
kieiš instviueji) miodv poszukujacv 

dziś gdzie niegdzie pracv lekarz oku 
lista. Powinne bv hbvłv zainteresować 
sie tym miejscowe władze admini<tra 
cvine i nłatwić osiedlenie się w Nieś 
wieżn takiemndekarzawi. W miastach 

niejeden młodv okulista nosznkuje 
nadaremnie pracy. „nrzymierając z 

  

  

   

    

  

głodu”, jak te się mówi, a w powiato 
wym mieście w promieniach działa- 
nia dobrodziejstw współczesnej me 
dycyny ludzie naprawdę ślepną wsku 
tek braku nie tylko stałej lecz nawet 
dorywczej porady lekarskiej na miej 
scu. Jeden ze współczesnych paradok 
sów na rynku pracy w wolnych zawo 
dach. 

Takie są aktualne sensacje dnia 
Nieświeża, które nasjcnują wszyst- 
kich jego obywateli. 

Ostatnio magistrat nieświeski za- 
wiesił na pryncypalnej ulicy miasta 
lampy elektryczne. Miasto europeizu 
je się. Każdemu przyjezdnemu, każ- 
demu turyście są one pokazywane gor 
liwie na równi z historycznymi zabvt 
kami zamku książęcego. Atrakcią nie 
jest ich wyglad zunełnie normalny a 
ni natężenie światła raczej niezada- 

walniające. Obywateli, lubiących krv 
tvkować gospodarkę miejską, zaimnu 
ie co innego. Starnią sie oni zgadnać 

w jaki sposób p. burmistrz. bo właś- 
nie głowa miasta jest „twórcą” tvch 
lamp. będzie zmieniał zepsute żarów 
wki. Ro lampv są nrzvmocowane ..na 
amen“ do nrzeriaenietero wvsoka 
wpoprzek ulicy drutu i nie posiada 
jn. jak to zwykle praktykuje się. me 
chanizmu do opuszczania ich. Orzv 
wóście jest ta drobiazg, p. burmistrza 
wybawi z kłopotu w razie natrzebv 
straż miejska, ale ea maja robić dow 
cinnisie w sennej atmosferze miasle' 
czka, gdzie kino parę razy w tvgod- 

nie dnie nudnv film. a teatr od wielu 
miesięcy w ogóle nie pokazywał się 

gdzie życie towarzyskie nrowadzi ane 
meczne .żvcie* w zamkniątvch sala 
nach mieiscowvrh dygnitarzy admi- 
n:straevinych, gdzie nawet nie można 

perządnie się umyć przed Świętami 
Inie w salonach lecz w łaźni). a gdzie 
telko można Arhrze upijač się w mei 
scowym kasynie. . (WIA 

Ku czci pioniera loinictwa amerykańskiego 

    

        

  

W Wilnie otrzymano wiadomość, że 
Centrała Funduszu Pracy wyasygnowała 
dla Wilna i Wileńszczyzny kredyt na robo 
ty inwesiycyjne na rok bieżący w wysoko 

tel okolo 2 milionów złotych. Kredyt ien 

Dramat samobójczy 
Kupiec drzewny z 

Wczoraj koło godziny 1 w poł. w ho 
telu „Bristei” w Wilnie rozegrał się wstrzą 
sający dramat samobójczy. 

Zamieszkały od przeciwczoraj w. hote 
lu kupiec drzewny Guiman  Gorodecki   przeciął soble brzytwą żyły na rękach I 

  

В ау на ВЙа Ва @ртр йк Еа ° ъ ЕЕ 
na najefektowniejszą wystawę sklepu radiowego 

Wzmianka o wyniku konkursu zainie- 

resuje napewno nietylko uczesiników ple 

biscyłu, ale i właścicieli sklepów radio- 
wych, gdyż przyznanie złotej, srebrnej lub 
bronzowej plakiety jest napewno miłym 
dowodem uznania za trud poniesiony przy 
upiększaniu swojej wystawy sklepowej. 
A wystawy sklepowe w Wilnie są niestety 
najczęściej szare, smułne i bezbarwne. 

Ciekawym momentem będzie dla wła 

Ścicieli sklepów ilość głosów złożonych 

na numer wystawy konkurenta — natural- 

nie plebiscytowego. Zanim jednak poda 

my ostatecznie wynik, podzielimy się wra 
żeniami, jakie wynieśliśmy z konkursu. Po 
mimo okresu świątecznego, kióry raczej 

zdawałoby się powinien nie sprzyjać te- 
go rodzaju imprezie, głosów złożono pra 
wie 2.000. Konkurs więc należy uznać za 
udany, tak co do ilości firm jak i co do 

jlości osób biorących udział w plebiscy 

cie. Zdarzeły się nawet dość często wy 

padk! głosowania zbiorowego i soi'darna 
go. Np. na wysiawę, dajmy na to Nr. X 

głosuje aż 6 osób łego samego nazwiska 
mieszkających pod tym samym adresem, 
sle o różnych imionach. Solidarnie i zbio 
rowo. Kiedy indziej znów rodzina głosuje 

-tbiorowo, ale każda osoba na inną wysta 
wę, Gust wybiłnie zindywidualizowany. 

Ale przejdźmy do isłotnej części spra 
wozdania wyników konkursu. 

Na konkurs zorganizowany przez Re- 

gionalny Społeczny Komitet Radiofoniza 
cji Kraju w Wilnie zostało złożonych do 
12 um 1984 głosy, 17 głosów zostało unie 
ważnionych. Rozdział glosów pomiędzy 
poszczególne wystawy przedstawia się na 
stępująco: 

I miejsce wystawa Nr. 4 — Firma „Ele 

kłron”, W. Pohulanka 2 — głosów 750; 
Il miejsce wystawa Nr. .12 — Firma 

„Michał Girda”, Zamkowa 20 — glo- 
sów 264; 

LI miejsce wysława Nr. 8 — F-ma „Jan 
Sałasiński", Wileńska 25 — głosów 245; 

IV miejsce wystawa Nr. 2 — Firma 

„Dzwon”, Wileńska 21 — głosów 238; 
3 V miejsce wysława Nr. 5 — Firma „Og 

niwo”, Ś-to Jańska 9 — glosėw 210: 
„VI miejsce wystawa Nr. 3 — Firma 

„Mieczysław Żejmo”, Mickiewicza 24 — 
głosów 103. 3 

Pozostałe firmy uzyskały mniej niż po 
100 głosów. 

Orzeczenie Komisji Konkursowej przy 
znało: złotą plakiełę F-mie lan Sałasiński, 
srebrną p'akietę F-mie Michał Girda, bron 
tową plakieię F-mis „Eleklron“, 

Wszystkie firmy biorące udział w kon 
kursie otrzymają dyplomy uznania. Ple- 
kieły i dyplomy bądą rozesłane firmom   

w Wilnie 
po wykonaniu odpowiednich napisów. 

Pomiędzy uczestników  plebiscyłu na 
najefektowniejszą wysiawę zosłały rozlo 
*owane nasiępujące nagrody: + 

1 nagroda w postaci samowarka ele- 
ktrycznego F-my „Termo“ — Vertex" przy 
padła p. Władysławie Sieniucównie w 
Wilnie, ul. Dyneburska 21 m. 1; 

2 nagroda — aparał dełektorowy z 
głośnikiem otrzymuje p. Konstanty Jaku 
bowski w Wilnie z ul. Ponarska 56 m. 6; 

3 nagrowę — imbryk elektryczny ot- 

tzyma p. Franciszek Gliński, Wilno, ul. 
frocka 19—3; 

4 nagroda — imbryk elektryczny wyg 
ala p. Halina Pilerzowa w Wilnie, zauł. 
Bernardyński 7 m. 6; 

5 nagrodę w posłaci żelazka elektrycz 
nego ze sznurem ołrzymuje p. Ewa Pik- 
manówna z Pińska, ul. Kościuszki 34 m. 2; 

6 nagroda — żelazko elektryczne bez 
sznura wylosowała p. Ludwika Kożanów 

na w Wilnie, ul. Jasna 2—2; 
7 nagroda — lampa elekiryczna biur- 

kowa przypadła p. Werze Bejnarowicz, 

Wilno, ul. Mickiewicza 4 m. 11; 

8 nagrodę — nurek grzejnik elektrycz 
ny oirzymala p. Gajewska Maria w Wil- 

nie, ul, Pańska 8 m. 13; : 
9 nagroda — odbiornik kryształowy 

radiowy przypadł p. Bolesławowi Michaj- 
łowowi, Wilno, ul. Prosła 7 m. 4; 

10 nagroda — lempa nocna elektrycz 
na przypadła p. Janowi Małachowskiemu 
Wilno, ul. Konarskiego 38 m. 1; 

11 nagroda w posłaci lampki elektrycz 
nej ze sznurem wylosowała p. Leonarda 
Misiuk, ul. 3 Maja 2-m, 9; 

12 nagroda — komplet żarówek elsk 
trycznych wygrał p. Maksymilian Neumań 
ski, Wilno, ul. 3 Maja 1 m. 2. 

Nagrody odbierać można w sekreła- 
racie Rozgłośni Polskiego Radia w Wil- 
nie przy ul. Mickiewicza 22 w dniach 7, 
Bi 10 stycznia rb. w godzinach od 10 do 
12. Zgłaszać się należy z dowodem oso   bistym zaopałrzonym w fotografię. 

Wywczasy Lloyd Gaorga 

  

Sędziwy angielski mąż stanu Lloyd George podczas wywczasów na Lazurowym 

    
3 Brzegu w łowarzysiwie swego s: 

„2803 
Wczoraj nad ranem pogotowie ra!un 

kowe wezwano da cukierni „Błalego 
Sziralia“ przy ul. Zamkowej, gdzie nagle 
uległ atakowi sercowamu kierownik iej 

Nagły zcoń kierawaika cukierni 

    

Setralia“ 
| popułernej w Wilnie cukierni, Plots Ma 

lewicz. ` : 
Lekarz stwierdził zgon. te).     

Fragment z rewii lotniczej amerykańskich sił powietrznych (na zdjęciu samoloty 
bombowe), kióra odbyła się w dniu 17 grudnia dla uczczenia pierwszego bohater 
skiego przelotu nad Północną Karoliną znanego lotnika Orville Wrighł'a, 
nastąpił w dniu 17 grudnia 1903 roku. Samoloty, 
lotnikowi, przedzfilowały nad pomnikiem, wzniesionym ku czci 
w miejscowości Kiłły Hawk, ponad którą Wright po raz pierwszy przeleciał. — 

kióry 
oddając hołd pionierskiemu 

Orville Wright'a 

  

| Winu i Wileńszczyźnie | rzyznano 2 miliony 
zaotych na roboty inwestycyjne 

przeznaczony jest m. in. na budowę no 

woczesnych jezdni w Wilnie, roboty dro 
gowe w Wilnie | na prowincji, naprawę 
masiów, oraz na roboty wodociągowo- 
kanalizacyjne. 

w hotelu „Bristol“ 
Rygi przeciął sobie żyły I wyskoczył 

! z 3 piętra na bruk 

nogach, po czym wyskoczył przez okno 
lil piętra na bruk. 

Dogorywającego przewiozło pogoto- 

wie rafunkowe do szpilala šw. Jakuba. 
Wszystko przemawia za tym, że ku: 

piec przybył do Wilna ze z góry ustalo- 
nym już planem odebrania sobie życia. 
M. in. zażądał pokoju na najwyższym pięt 
rze kotelu, chociaż na delnych piętrach 
proponowano mu za ię samą cenę lepsze 
pokoje. 2 

Usialono, że desperat pochodzi z Brze 
ścia n. B. /4ieszkał jednak stale na Łof- 
wie. Paszport posiada polski, wydany 
przez konsulat polski w Rydze. Do Wilna 
przybył onegdaj wieczorem z Rygi. Pozo 
stawił dwa listy, w których podaje przy- 
czyny swego rozpacziiwego kroku. Lista 
mi tymi zajęła się policja. 

Gorodecki od samego rana nie opu- 
szczał hoielu. Wyskoczył maląc na sobie 
spodnie, nocne panłofle i kamizelkę. 

Sądząc z ubrania I waliz, był on czło 
wiekiem zamożnym. 

Po przewiezieniu go do szpiiala Go- 
rodecki zmarł, nie odzyskawszy przytom- 

ności. te). 
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Zer w mie pieczęci 
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na drzwiach centrali Lit, T-wa > 
św. Kazimierza 

Wczoraj doniaśliśmy o opieczętowaniu 
1 polecenia władz wszysikich łokali, nale 

żących do zawieszonego Lilewskiego To- 

warzysiwa św. Kazimierza w Wiinie. Mię 

dzy in. opłeczętowane zostały drzwi wej 

ścicwego lokalu przy uł. Wielkiej 12, w 

którym mieżciła się centrala zawieszcnej 

organizacji. 

Wczoraj pleczęci policyjne z drzwł 

wejściowych do centrali T-wa św. Kazimie 

rta zosiały zerwane. Kio dopuścił się zer 

wania tych pieczęci nie zosiało na razie 
-wlezdzone, tej.         

M
 

     



„KURIER“ [4322] 

$ztłuka polesika 
Rdzenni Poleszucy wiedzą o niej 

melo, a co gorzej, odnoszą się do niej 
z niezrozumiałym lekcewaženiem. 
kompleks niższości. Wszystko co tu 
tcjsze, połeskie, w biaskach niedaie 
kiej Warszawy jest szare i płaskie. 
Siara jak świat zasada „cudze chwali 
cie* unicestwia wszystkie poczyna- 
nia. A przecież region poleski ma 
tak specyficzne warunki życia, że tru 
dno sobie wyobrazić, aby nie stwo- 
rzył on warunków dla istnienia orygi 
nalnei i :teiszej sztuki. 

Natura Polesia wycisnęła wybitne 
piętno na charakterze i kulturze Pole 
Szuka. Ciężka walka z ubogą ziemią, 
bagnomi i lasem. płaski, monotonny 
kraiobraz połeski. woda ze swymi bn 
gactwami. wszystko to sa czynniki 
które inaczej musiałv ksztełtować 
wrażliwość estetyczną Poleszuka. 

Nie wnivnęlv on: oczywi.zie na 
rozwój sztuki Iudoweį w tej mierze, 
co nn. nafura Tatr ną sArali, Pole- 
szuk stworzył sztukę bardziej prymi 
tywną, ale jakże oryginalną. 

Swoiste piękno otaczającego go 
świata przetransformował  Poleszuk 
w proste o kilku kolorach wzory. któ 
re prostotą swą przypominają wzorv 

na wazach oreckich. Odsłosv nrzvra- 
dv przerobił na nieśni o dziwnie smet 
nych motvwach. które tylka tu. na 
tych niezmierzonvch połaciach niko- 
mu nienotrzebnych bagien, mogłv 
powstać. 

Ale nie o sztuce ludowej Polesia 
„mam tu mówić. Chodzi mi o coś inne- 
£o 

Chodzi mi o sztukę poleską, która 

wyrastaiąc z tego rodzimego nadła- 
ża jest potrzebna, a której właściwie 
nie ma. 

Komu i na co ta sztuka jest potrze 
bna? 

Potrzebna jest przede wszystkim 
szerokim masom na wsi. Ileż to r"zv 
można spotkać na wsi pracowicie wy- 
konane rerzniki czy .radinszki* o 
wzorach fabrvcznych. Wstrefne. Po- 
prostu żal natrzeć na zmarnowaną 
pracę i materiał. 

A z drugiej strony widuje sie na 
chałunach na honorowym  mieisrn, 
obrazki wvcinane z „Aazet i nakłeja- 
ne w sasiedztwie świetvch *obrozów 
W działem toż nolaoszurów słuchała- 
cvch muzvki przy głośniku radiowym 
To są rzeczy. które świadczą o głębo- 
kiej potrzebie odczuć estetycznych 
tutejsza: ludności. 

Sztukę, opartą o zrozumiałe mu 
motywy, zbudowaną na jego przesłan 
kach estetycznych, Poleszuk przyjmie 
łatwiej niż „martwe natury* Picasa 
czy Cezanne'a. 

Mnzvkę. zbudowana na poleskich 
špiewnveh motvwach, Polesznk zrazn 
mie i zachwyci sie nią nrędzei. niż 
m'ażdżeniem szkła / Strawiskiego 
czy nawet ntszym Szymanowskim. 

Wieś połska jest biedna i nanew- 
"no wiele wody w Prvpeci upłvnie. 
zanim chłon snod Moroczna kuni olei 
ry Obraz Dymicza czy -drzeworvt 
Rajkowskiego. Ale już dzisiaj chłop 
czvta gazetv, słucha radia a.nawet no 
ludowych domach wystawia sztuczki. 
które nie dla niego pisane, stanowia 
poważny orzech do zerwzienia tak dla 
odtwórców iak i widzów. 

Przy pomocy więc tvch środków 
nałeży podawać mu sztuke w formie 
dostosowanej do iego poziomu i na- 
*łogów estetvcznych. 

Np. komedia, której akcja rozgry 
wać się będzie wśród znanych mn o- 
kolic, akcia, która będzie „dia: niego 
czymś bliskim, bo oparta na tym co 
dla niego jest ważne — sztuka taka 
na pewno wzruszy Połeszuka do tego 
stcpnia, że będzie fej sztuki szukał, 
będzie na nią czekał. 

Bo powiedzmy sobie szczerze — 
to co daismv mu teraz nie jest rohio- 

„Ge z myślą o potrzebach i możliwoś- 
„tiach Poleszuka. Robione jest przy- 
padrowo, dorywczo. 

Mamy na Falesiu kitka piór hez 
  

! 

  

odbiorców, tworzących „sobie a mu- 
zom*, co ani im, ani nikomu na do- 
ые nie wychodzi. 

Może winien tu brak  platforiny, 
na której mogliby się oni wypowie- 
dzieć, podyskutować, pokazać. Może 
winne są warunki, które pozwalają 
ddawać się sztuce tylko w chwilach 
wolnych od pracy zawodowej. Ale na 
pewno najwięcej winne jest tu społe- 
czeństwo poleskie, które ani szuka. 
ani znać nie chce tutejszych artystów 
Słowo „tutejszy* ma w sobie coś uje 
mnego. 

A tak być nie powinno. 
„Jedyna na Polesiu rzeźbiarka. au 

torka doskonałych portretów (Rodzie 

wiczów, biskupa Bnkrahv i inn) nie 
otrzymała dotvchczas żadnego Nowa? 
nieiszego zamówienia. choć przecież 
hudnie sie na Po!osin iakieś pomniki 
Dlacze”a więc nikt do niej się nic 
zwraca? 
Znanv malarz niński sprzedaje wc 

je obrazy (może i droga iak na Por 

siej na Iormarkn Poleskim. Knunuie 
m zsłazdni eazotyt* 

ale Palosie nie kunnie nrawie wcale 

noszntriwącze   

Świetny karykaturzysta brzeski 
nie może urządzić wystawy karyka 
tur, bo nie stać go na wynajęcie sali 

Moglibyśmy cylowač długą litanie 

pomijając nawet tak dobre placówki 
jak Towarzystwo Muzyczne w Brześ- 
ciu, które posiada już pewien doro- 
bek, Teatr Żołnierski w Brześciu. któ 
су mimo sympatii jaką cieszy się u 
publiczności, walczy z trudnościami 

Jarmark poleski wykazał. że Pole 
sie może dać rzeczy wartościowe. 
Weźmy dla przykładu choćbv stronę 
"raficzną wystawy. Przecież w tak'm 
nawilonie rolnictwa znalazły się nie- 
które prace na poziomie europej- 

skim! A pawilon samorządu! Piorw 
sz” raz od nienamiętnvch czasów ar 
lvści nolesev dali wsnólną pracę. a 
'a choć nie nrzesrowodzona płanowo 
wypadła jak naileniej. 

Nowy powiew žvei4 nolskiero nad 
naszym regionem nowirien naruszyć 

i te snrawę. Test ona nilnn i ważna. 
W krzenniecin nolskości na П- 

szych ziamiach sztuka powinna ode 
'rać wybitną rolę. 

FI. Orhaóńskt. 

  

KRONIKA 
Dziś Teles'ora, Symeona 

  

[STYCZEŃ ь 
| Jutre Trzech Króli 

5.) 
|| wschód słońca — c. 7 m 44 

Środa Z 'chód słońca —-g. 3 m. 05 ze LOSE 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi USB 
lnia dni: 4. 1938 r. 

Ciśnienie 763 
Temp. średnia —17 
Temp. najw. —15 
Temp.” najn. —21 
-Opad: ślad 
Wiatr: cisza 
Tend.. bar.: lekki wzrost 
Uwagi: pochmurno, przelotny śnieg. 

NOWOGRÓDZKA 
— Nowogródzkie kupiectwo chrześci- 

jańskie odczuwa. duży brak swoich hur- 
townł. Niedawno odbyło się w Iwieńcu 
zebranie kupców polskich, którzy jedno- 
głośnie postanowili wnieść do miejscowej 

Spółdzielni Rolniczej po 200 zł tytułem 
udziałów w celu umożliwienia tej spół- 
dzielni zorganizowania działu sprzedaży 
hurtowej, W zebraniu wzięli udział przed 
stawiciele kupiectwa z trzech gmin: iwie 
nieckiej, pierszajskiej i wotmiańskiej. 

Tegoż dnia zebrani kupcy wzięli gre- 
mialnie udział w zebraniu organizacyj- 
nym Oddziału Gminnego r Zjedno 
czenia Narodowego. 

  

DR. MED. 

J. Szapiro 
choroby kobiece i wewnętrzne 

przyjmuje w godz. 11—1 i 16—19. 
Nowogródek, Grodzieński Zaułek Nr 3 

(naprzeciwko poczty). 

LIOZKA 
— Głodni kradną. Z nadejściem świąt 

Bożego Narodzenia w wielu gospodarst- 
wach karłowatych zaczyna się już przed- 
nówek ł. zn. okres roku, w którym brak 
środków do życia przede wszystkim chle- 
ba i kartofli, 

W tym czasie daje się zwykle odczuć 
większy, niż w innej porze roku, wzrost 
iłości kradzieży zboża i innych produk- 
tów żywnościowych. Meldunek policyjny 
z'dnia 3 bm. przynosi: 

We wsi Czechowce, gm. lidzkiej ze 
stodoły Chrutowej -Anny skradziono 5 kop 

żyta w snopach, 
Wa wsi Zygmunciszki, gm. lipniskiej na 

szkodę Burblisówny Heleny z zamknięte- 
go spichrza skradziono większą iłość zbo- 
ża. O kradzież podsjrzany jest sąs'ad. 

SZYĘKCZRK SE 

  

Zimowe wwvwczz?sy młodzieży szkolnej 

L   Podczas tegorocznych zimowych ferii szkolnych, nasza młodzież korzystając z 

pięknej zimowej pogody zażywa z rozkoszą sanny na puszysłym śniegu. 
  

We wsi Mostowlany, gm. bielickiej z 

sieni domu Mojszewicza Jana skradziono 

siemię Iniane wart. 30 zł. 
— Przed kongresem urzędniczym. W 

dniu 6 bm. w sali kina „Era” o godz. -12 

odbędzie sią zebrania całego społeczeń. 
stwa urzędniczego m. Lidy i powiatu. 

— ŚMIERĆ W NURTACH NIEMNA. 
W nocy 30.Xif Konsianty Swierszczok, 
m-c kol. Pogrebiszcze, gm. dokudowskieł 
chcąc skrócić sobie drogę do domu prze 
chodził przez zamarznięty Niemen, w po- 
błiżu wsi Wasilewicze, trafił nieszczęśliwie 
na niezamarznięte miejsce i utonął. Zwłok 
dotychczas nie wydobyto. 

— SAMOBÓJSTWO PO STRACIE MĘ- 
ŻA. Zinajda Rudziewiczowa ze wsi Porze- 
cze, gm. blelskiej straciła w listopadzie 
ub. r. męża. Nie mogła tego przeboleć 
I oiruła się kwasem karbolowym. 

BARANOWICKA 
— Zrzeszenie Pracowników Banku Pol- 

sklego w Baranowiczach obdarował» 15 czje 

ct W dniu 2 stycznia 1938 r. Zrzeszenie Pra 

cowników Banku Polsk. м Barauowiczach 

trządziło w lokalu własnym przy ulicy Szep 

tyckiego uroczystość dla najuboższych dzie 

ci ze szkół powszechuych i ochronki „Cari- 

tas“, 
Na uroczystošci byli obeca! p. s'arosta 

Karo! Wańkowicz, ks. kapelan wujskawy An 

toni Aleksandrowicz, burmistrz m.-Qarano 

wicz L. Wolnik, władze Zrzeszen'a Pracown. 

Ranku Polskiego i szereg innvrh osóh 

Wszystkie dziecł w ilości 15 zostały ob 

darowane sweterkami, bucikami, płaszczyka 

mi i £ p. jednym słowem każde dziecka za 

stalo ubrane od stóp do głowy, ponadła o 

trzymały słodycze i cukierki. 2 

NIEŚWIESKA 
— Spółdzielnia w Zajelnej. We wsi 

Zajelna, gm. hryncewickiej, w pow. nieś 

wiaskim, odbyło się gromadzkie zebranie 

członków mleczarni, na którym iednogłoś 
nie uchwałono utworzyć spółdzielnię spo 
żywców. Na członków odrazu zapisało się 
36 gospodarzy. 

— Przemystowcy, handlowcy I rzemie 
ślnicy z Nieświeża, spełniając obowiazek 

obywatelski, złożyli przy wykupywaniu 
świadectw przemysłowych na rok 1938 ne 
pomoc zimową bezrobotnym sumę około 
15 tys. zł. 

| | SŁONIMSKA 
— Sfarania o nowe przystanki kole- 

jowe. Zerzad aminy, Starawieś 1 Czemery 
oraz Zarząd Miejski w Slonimie powzieły 

uchwaty wystąpienia do Dyrekcji Okr. Ko 
lei Państw. w Wilnie-w sprawie otwarcia 
dla ruchu osobowego następujących przy 
słanków kołejowych: Platenicze, Kościenie 
wo i Stłonim Przedmieście (przy skrzyżo 
waniu ulicy ks. Poniatowskiego z torem 
kolejowym Słonim — Jezlornica), 

MOŁO FCZAŃSKĄ 
— Nagus na dworcu kolejowym. — 

W dn. 1 bm. o godz. 12,30 na dworcu 
kolejowym w 'Molodecznie zatrzymano 
Konstantego Nistrasowa, let 20, umysło- 
wo chorego, zam. w Mołodecznie (przy 
ul. Sienkiewicza), który "ozebrawszy się 
do naga spacerował po peronie. Zatrzy 
manego oddano ojcu pod opiekę. 

Ko'ejka górska w ruchu 

  

Niedawno olwarla kolejka górska limowo-ierenowa w Krynicy w ruchu, na tia mae 
lowniczej panoramy zimowej. 

TENISAS, SANTRAUKA 

WILEJSKA 
— W uznaniu zaslug przy budowie 

szkół Marszałkowskich. Kurator Okr. Szk. 
Wil. w imieniu ministra WR i OP i wlas- 
nym, złożył pisemnie podziękowanie za 
owocne współdziałanie przy budowie 
szkół Marszałkowskich inspektorowi szkol 
nemu w Wilejce p. Wacławowi Laskow- 

skiemu, kierownikowi szkoły w Krzywi- 
czach Władysławowi Ejmontowi, kierow- 

nikowi szk. w Tałudzie Piotrowi Gałkow- 
skiemu i kierownikowi szk. w Nasilowie 
Zygmuntowi Poplawskiemu. W. R. 

— Wpływy z osiatniego Tygodnia 
Szkoły na terenie pow. wilejskiego wyra- 
żają się kwolą 2283 zł 92 gr. W porów- 
naniu z rokiem poprzednim kwota ta jest 
większa o 620 zł. W. R. 
— Zabawa dziecięca. ZPOK w Wilejce zor 

ganizował w dniu 2 stycznia zabawę а 

dzieci. Odbyła się ona w %unie „ognisko 

Polskie“ przy udziale około 30 lmiec', kiń 
rym towarzyszyli także rodzice. Na program 

złożyły się gry, piosenki, zabawy, przy cha 

ince i rozdanie podarunków przez 'Świetege 

Mikołaja. W. R. 

— Pricownidy łódzxiej firmy Groh- 

man i Schaibler nadestali pod adresem 
Inspektoratu szkolneco w Wilejce 20 par 
bucików, które inspektor przekazał szkole 

Marszałka Piłsudskiego we wsi Chorzo- 
wie. 

— Fatalne skuki zastrzyku. W nocy 
1 bm. do szpitala państwowego w Moło 

decznie przywieziono Leona Jakimowi- 
cza, łat 43, mieszk. zaśc. Puciłowo, om. 

chocieńczyckiej, pow. wilejskiego, który 

ciężko zachorował po dokonaniu zastrzy 
ku przeciw chorobie wenerycznej. 

OSZWIAŃSKA 
— Woj. Komiiet Obywałelski Zimo- 

swej Pomocy Bezrobotnym w Wilnie przy- 
dzielił Powiatowemu Komitetowi Z. P. B 
w Oszmianie 23 płaszcze dziecinne na 
nwiazdkę dla dzieci bezrobotnych. Pła- 
szcze zostaną rozdzielone w najbliższych 
dniach dla najbiedniejszych dzieci jako 
oodarunki gwiazdkowe. 

— Gimnazjum kupieckie w Smorgo- 
niach. Kuratorium Okregu Szkolnego Wil. 
udzieliło zezwolenia Towarzystwu Przyja 
ciół Oświaty w Smorgoniach na otwarcie 
orywainego koedukacyjneqo gimnazjum 
kupieckiego w Smorgoniach. 

— Okr. T-wo O:g. ! Kółek Rolniczych 

w Oszmianie zakupiło we własnym zakre 

sia około 6.000 drzewek owocowych ze 
szkółek, zakwalifikowanych przez Wileń 

ską lzbę Rofnicza. Sprowadzono kilka od 

mian jabłoni, załecanych dla woj. wileń- 

skiego, 

POSTAWSKA 
Tegoroczna Recepcja Noworoczna 

w starostwie w Postawach zgromadziła o- 
koto 100 przedstawicieli władz, urzędów, 
duchowieństwa i organizacyj społecznych 

pow. postawskiego. 
Imieniem zebranych złożył życzenia 

Panu Prezydentowi R. P., Marszałkowi Ry 
dzowi Śmigłemu i Rzadowi Rzeczypospo 
litej na ręce starosty Wiefowieyskiego ks. 
prob. Maciejowski, 

Bezpośrednio po recepcji odbyła się 
dekoracja srebrnymi | bronzowymi krzy- 
żami zasługi 13 obywateli za wybitną pra 

cę społeczną. 

  

Pierwsza Po'ska Pracown'a 

PUDEŁEK TENTUROWYCH 
H. MALECKIEJ 
ul. Jakuba Jasińskiego 13 m. 2   Po eca 

pudełka, torebki i inne opakowania 
On m 

PER 

Smiertelny upadek w kościele 
Onegdaj w kościele rz.-kat. w Alber- 

tynie, w pow. słonimskim spadł ze scho 
dów wiodących na chór do znajdującej 
się pod posadzką kościoła kaplicy z wy 
sokości 4 i pół m. mieszkaniec os. Alber- 
tyn Jan Naumowicz, doznając pęknięcia 
czaszki. Naumowicz po kilkugodzinnym 

pobycie м szpitalu miejskim w Słonimie 
zmarł. 

Wypadek ten zdarzył się w kościele 
bezpośrednio przed rozpoczęciem uroczy 
stego nabożeństwa noworocznego | wy- 
wolał wśród zgromadzonych silne wraże- 
nie. 

GRODZIEŃSKA 
— Koniiskata gazet. Wczoraj starostwo 

powiatowe skonfiskowało czasopisma: „Dzten 

uik Kresowy*, „Nowy Kurier Grodzieūski 6 

gr.“ i „Grodner Moment“. 

— Nielegaina broń. Onegdaj funkcjona- 

riusz Wydziału Śledczego w czasie pełnienia 

służby na Siennym Rynku zatrzymał Karze 

niewskiego Kazimierza, mieszk. wsi Poczo- 

vuty gm. Indura, przy którym znaleziono pi 

stołet z 6 nabojami, na posiadanie którego 

nie mał zezwolenia, 

Broń skonfiskowano. 

— Powódź fałszywych 5 - złotówek. 

Przedwczoraj mieszknniec wsi Jeziorki, gm. 

Jorzecze, płacąc za tytoń w Zakło 

d:žy Wyrobów Tytoniowych wręczył 5 zł. 

n.onetę fałszywą. kiórą zakwestionował ka 

szer Zakłacu Hajkowicz Wacław. 

W drugim wypadku policja zatrzymałą 

"mieszkankę wsi Gliniany, gm. Skidel Kim 

czuk Annę, która płacąc Jowelewicz Sorze, 

uł Białostocka Nr. 36 za towar wręczyła rów 

nież 5 zł. fałszywą monetę. (G) 

Co grają w kinach: 

„Gdy kwitną bzy”. 

„Pieśń skazańca”. 

  

Apollo: 

Pan: — 

zaeciOtgo zę. 
"TOLEDO       

  

Wódz narodowych wojsk hiszpańskich ma 
słarego strażnika, Maurytanina, który to- 

warzyszy mu nieodstępnie z proporczy» 
kiem w czasie ciągłych przeglądów frontu 

Mie'sce urodzenia Atatlirka 

  
Na zdjęciu dom, znajdujący sią w greo“ 
kim mieście Saloniki, ofiarowany ostatnio 
przez ło miasło prezydentowi Turcji, Ke- 

malowi Alatirkowi, który właśnie w tym   
domu urodził się.



Dwaj šwiadkow'e 2 procesu o zabėjsiwo 
„Napo eona“ 

pociągn ęci do odpowiedz alności sądowej 
Jak się dowiadujemy, proces o zamor 

dowanie gangstera „Nanoleona”, który 
zakończył się, jak donieśliśmy, wyrokiem 
skazującym, pociągnie za sobą jesztze je 

dną sensacyjną sprawę. 
Świadkowie: Izaak Lewinson I Ber Kas 

ryelis, członkowie Bruderferajnu, zeznali 
że w czasie przerwy obiadowej ich zaklę 
ty wróg ze „Zlolego Sztandaru” Wójcik- 
mSeika” zaprosił dwóch wywiadowców do 
knajpy I tam częstował ich wódką, prag- 
= w ten sposób wpłynąć na Ich zezna 
nia. 

W związku z tym, przeprowadzone zo 

Stało dochodzenie. które stwierdziło całą 
bezpodstawność wysuniętych przez Le- 

winsora I Kasryelisa zarzutów. Wcbec te 
go mala być oni pociągnięci do odpowie 
dzialności sądowej. 

Desneracka noc Sy:westrowa wilnianina 
Policia wileńska otrzymała 

i Urzędu Śledczego w Warszawie, czy 
łnany esi na terenie Wilna dziennikarz 
nazwiskiem Włodzimierz Chruszczowski. 

1. stycznia nad ranem w jednym z po 
kotów „Hotelu Litewskiego” w. Warsza- 
wie znaleziono dwosie m!odych- ludzi w 
stanie nieprzytomnym. Byli to, jak wyni- 
kało z ksing hotelowych, dziennikarz z 
Wilna Włodzimierz Chruszczowski oraz 
jego narzeczona, Helena Mrozowska. 

Lekarz stwierdził, że obole zafruli się 
odoliną. Desperatów przewieziono do 
szplłała. Ponieważ obo!e pochodzili z 
Wilna, policja warszawska skomunikowa 

  
zapytanie ' 

Przy okazji warło również przyłoczyć 
charakterystyczny dla całej tej sprawy fra 
gment przewodu sądowego. 

Badany ponownie świadek lzazk Le- 
winson, brat skazanego na dożywoinie 
więzienie Chaima Lewinsona, twierdził, 
łe w pokoju dla świadków Sz. Wójcik 
groził rewolwerem śwladkowi Różańskie 
mu, żądając by nie zeznawał prawdy. Na 
wniosek obrony świadka tego przesłucha 
no przy drzwiach zamkniętych. 

Sprawa o zabójstwo „Napoleona” ra 
ogniła jeszcze bardziej stosunki pomiędzy 
zwolennikami ebu hersztów podziemi wi 
leńskich. Wczoraj przy ul. Nowogródzkiej 
wynikła bėika pomiędzy członkami „Zło 
teco Sztandaru” | „Bruderłerajnu”, którą 

zlikwidowano. fe). 

ła się z wileńską. 
Wczoraj policja w Wilnie*otrzymała 

ponowne powiadomienie z Warszawy, z 
treści którego wynikało, že Chruszezowski 
nie jest dziennikarzem, lecz zredukowa- 

nym w swoim czasie urzędnikiem wiłeń- 
sklm, zam. ostatnio w barakach na Anno 
polu w Warszawie. a 

Bezroboiny wilnianin pokochał Mro- 
zowską, młodzi ludzie” nie mogli się led 
nak pobrać. Otrzymzwszy pożvczkę na 
Nowy Rok, zakochani postanowili spędzić , 
beztrosko wieczór sylwestrowy, a nasięp 
nie odebrać sobie życie. 

Na szczęście zdołano Ich uratować. 

  

1938 

Rocznik XIII. 

|. SKŁAD GŁÓWNY: 

wiłno, Wielka 66 

Wysyłka za 

  

  

  

     

Nieszczęśliwy wypadek 
w skłepie broni 

W sklepie broni przy ul. Święto-lJańskiej 
uległ wczoraj nieszczętliwemu wypadkowi 

nauczyciel re Święcian Wieliczko, który 

kupował w sklepie rewolwer. W czasie og 

lądania rewolwerów, Inny przebywający 
w sklepie kllent, na skutek karygodnej 

nieostrożności, spowodował strzał. 

Na szczęście kula zadrasnęła nauczy- 
<lelowi Wieliczce kilka palców, nie wyrzą 
dzając mu większej krzywdy. [e]. 
  

NNYDAWNICTWA „ROJU“, - 
  

= EE Žiauy inlody badacz krain ar E B z uczestników poby 4 ZIMOWEZO ną Wyspie Niedźwie- dziej, dla badań warunków kręgu po arnego, zechciał lym razem pokosz tować wzruszeń myśliwskich. Wy- brał się na statku norweskim. Isfjeli“* na polow fok i morsów daleko przez Morze Białe 1  Berentsa, kolo Nowej Ziemi, przez zamarzające wo dy. piętrzące się koło statku, przez 
kry i podbiegunowe mrozy, na pola lodowe, gdzie tysiacami przebywa ją 
białe i ciemne foki, morsy i przemy «ją ostatnie białe niedźwiedzie. | 

A człowiek morduje to wszystko: 
z miary i miłosier 'zia. Książka 

loć żywo i przyjemnie pisana, ozdo 

bioną licznymi fotografiami. ocieka: 
literalnie krwią. Stosv ciał foczych i 

stosy zdartych skór piętrzą sie na lo- 
dzie, a płacz. podobny do płaczu krzy 
wdzanych dzieci. płacz małych. ślicz 
nych foczek o wielkich załzawionych 
oczach, pełnych hezgranicznego nrze 
rażenia, rozlega się co dzień. Takie 

sceny, kiedy małe morsiątko tuli się 
do zahitej matki i całuie ia skomlne. 
luh gdv żelazne haki wbiiaja w ciało 
małvch forzntek. a matki krzvczą i 
płaczą, to jest coś okrutnego i lak 196 
„cero człowieka. że ieszeze raz da 

A do przekonania. że ze 
SĘ z. ich stworzeń na Świecie czło- 

“x iest najokrutniejszym i najbar 

  

KALENDARZ LEŚNY 
NA RCK. 

Pod redakcją WACŁAWĄ DANKIEWICZA. 

Cena zl. 3.— (łącznie z przesyłką) 

BOGATA TREŚĆ INFORMACYJNA I NAUKOWA. 

Wyszedł już z druku 

“ 0adział Wileński Związku Leśników Pals*ich 

eniem pocztowym. Pożądane zamówienia zbiorowe. 

A foka. Czesław Jacek Centkie | szczy koło siebie przyrodę, życie, wy 
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Pożar przy ul. Makowe| 
Wczoraj wieczorem wybuchł pożar 

przy ul. Makowej 10. Straż pożarna ogień 
zlikwidowała. Przyczyną pożaru był zły 

kominowych. stan przewodów 

Nieszczęśliwy 
° wypadek. 

Na W. Pohuiance uległ nieszczęśliwemu 
wypadkowi kontroler „Arbonu”, Józef Me- 

rawski. Wyskakując z autobusu, kontroler 

upadł i doznał złamania nogi. 

Pogotowie ratunkowe przewiozło go do 

demu przy zaułku Mińskim. 

19). 

dziej bezmyślnie niszczycielskim. Ni 

iordowuje zwierzęta i uspokoi się 
chyba wtedy, gdy wszystkie puszcze, 
stepy, morza i rzeki będą puste i nie 
będzie nic do zabijania. 

Pola Gojawiczyńska. Dwoje ludzi. 
Zebrane z różnych epok nowele, dru 
kewane po pismach popularnej auto1 
ki. Wszystkie te, które odnoszą się do 
życia proletariatu, są doskonałym oh 
r.zem uczuć i przygód życiowych lej 
stery, borykających się z losem ludzi 
Wszystko tam jest związane z zarob 
kiem, wałką z nędza. wszystko brud- 
ne i nędzne, a jednak i tam lęgną sie 
uczucia głębsze, ludzkie i tę zmaltre 
towaną duszę ludzką umie autorka 
wydobyć i ukazać, wzbudzając litość 

Sygryda Undset. Olaf syn Auduna 
i jego dzieci. Drugi tom nowej epicz 
nej powieści autorki „Krystynv*. 
przenosi nas znów w atmosferę nonn 
rej sagi, rozgrywającej się nad brze- 
gami fiordów w surowym klimacie 
Skandynawii. Trudne do poięcia dla 
nas są te charaktery prostolinijne 
twarde jak sranit. a jednąk niszczone 
własnymi, dłusimi walkami z sumie. 
niem. z norzneiem "rzechn i konierz 
nei za srzech kary. Duszne ciernien'a 
Otafa, ieca hosate nrzeżycia wewnetrz 
ne, wvdaią sie aż zbyt stromntikama 

re ink na człowieka owej enoki. W   wielu wypadkach bohater sam nie 

„KURJER”* (4322) _- 

KRONIKA 
WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK, 
Dziś w nocy dyżurują następujące 8p- 

teki: Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); 
$-ów Chomiczewskiego (W. Pohulanka 
25); Miejska (Wileńska 23); Turgiela i 
Przedmiejskich (Niemiecka 15); Wysockie 
go (Wielka 8). 

Ponadło słale dyżurują apieki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
i Zajączkowskiego (Witołdowa 22), 

  

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przysiępne 

Telefony w pokojach 
———— 

Hotel EUROPEJSKI 
Pietwsrusęcny > Cenp pieysiųpro. 
Telefnny © „okajach Winda osoahowa 

  

  

    
  

MIEJSK 4 

— Wilno liczy cbecnie ekoło 7.060 
bezrobotnych. Pocieszającym jest fakt, że 
liczba bezrobotnych w słyczniu r. b. jest 
znacznie mniejsza, niż w tym samym mie 

siącu w r. ub., wówczas bowiem <ięgała 

cyłry 9.000. To zmniejszenie się bezrobo 
cia w słosunku do roku ub, tłumaczy s'ę 
niewałpliwie poprawą koniunktury gospo 
darczej. 

Z Funduszu Pracy pobiera obecnie za 
pomogi około 2,000 .pracowników fizycz- 
nych. 

— Pofajemny ubój. W ciągu ub. miesiąca 

na terenie Wilna ujawniono 11 potajcinnych 

rzeźni, przy czym skonfiskowano 460 kilogra 

mów mięsa. 

Walkę z tajnym ubojem prowa:lzą orga 

na miejskie przy współudziale. fun%cjonar:u 

rzy władz skarbowych. 

Z KOLET. 

— Syluacja śnieqowa na ferenłe dy- 
rekcii kolejowej w Wilnie jest całkowicie 

opanowana. Żadnych zasp śnieżnych na 
torach kolejowych nie ma, a w zwiazku 
z tym, nie ma też żadnvch ; rzerw ani tru 
dności komunikacyjnych. 

Nieliczne wypadki opóźnienia pocia- 
gów skomun'kowanych powstały skutkiem 
wzmożoneao ruchu i ooóżnień na innych 

łerenach PKP, a naweł zagranicznych. 

. ZABAWY 

— ZABAWA NOWOROCZNA. Ko- 
mitet Rodzicielski Publ, Szkoły Powsz 
Nr. 28 w Wilnie urzadza we środę 5 sty 
©znia br. w lokału Zw. Rezerwistów przy 
ul. św. Anny Nr. 2 zabawę, dochód z któ 
rej przeznacza się na pomoc biednvm 

dzieciom. Początek o godz. 21. Wstęp 
dla panów 1,49 zł. dla pań 0,99 zł. 
On CE 

Teatr muzyczny „LUTNIA“ Ё 
Dziė о R1S no cen*rh_ >niżanych E 

D'ABELSKI JEŹDZIEC 
W piątek 7 I 1928 r 

TOSCA 
opera Puccini'ego 

Występ rumuńskich artystów opero- 
; wych Badescu i Tasiana, 

W roli tstułowej F. Piaówna pilma- 
donna opery Warszawskiej. 

(YYWYYVTYWYWYTYVYVYVYTYWYYYYTYWVYYWYYYW. > 

  

wie czemu tak, a nie inaczej postąpił. 
Można by powiedzieć, że jest to neu 
raslenik z XIX w. a nie Wiking z 

MV w. Hoduje przez poczucie olso- 
wiązku i karę za własny grzech w sto 
sunku do narzeczonej, jej syna, obce 
go sobie, a własnego, klórego miał z 
krzepką włościanką, wyrzeka się do 
browolnie, pozbawiając się dziedzica. 
Ponury i ciężki żywot, ponura i gur 
Liąca religia, almosfcra smutku i fa 
talizmu. Talent autorki ożywia tan 
doskonale lę dawną epokę, że wydz 
je się czytelnikowi, że asystuje wszyst 
kim zdarzeniom. Umie też w krótkich 
słowach wydobyć dziwny czar pėlnos 
uego krajobrazu, morza, skał, i ubo 
gej roślinności. 

Charles Plisnier. Małżeństwa. W 
zupełnie inaczej pojęte konflikty mał 
zeńskie i społeczne przenosi nas au- 
tor belgijski, dając w swej powieś * 
szeroki obraz mieszczańskiego Śwóa- 
ta Ideałem tego Świata jest wvgada, 
przechodzić nad zagadnieniami mo 
ralnymi nie zasłębiajne sie. w nie zhyt 
nio. dążyć do życia bez dranntów 1 
węzłów. odsuwać od siebie wszełnie 
myśli, które by przeszkadzały w uży- 
ciu dodatnich stron żveia. nz wać 
przeciętne nakazv prze”iętnej morał 
ności. a pomijać ie, o iłe są niesv 
godne. Słowem zakłamać tak ° "e, że 

<ic staje ciesłą komedią Dowieść ma 
547 str. które się czyta z niesłabną- 

cvm zainteresawaniem. fak plastycz- 
nie są skreślone charaktery. 

Stan*sfosy ieshof-1, KU łensza? Pa” 

sce. Prof. Grabski chce w swej ksiaż 
  

Choinka 

  

wiciliina 

Grono pań z Ministerstwa Spraw Zagranicznych z p. dyrektorową Michałową Łu- 
bieńską na czele, zorganizowało w klubi e Urzędników Służby Zagranicznej w pała 
cu Kronenberga choinkę dla dzieci urzędników i niższych funkcjonariuszy centrali 

MSZ. Na zdjęciu fragment 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE, 

— Dziś, w środę dnia 5 stycznia o godz. 
8.15 na przedstawieniu wieczorowym ujrzy 
my doskonałą współczesną komedię, obfiu 
jucą w szereg przezabawnych sytuacyj, Bus 
Fekelego „Jan*. 

— Bajka dla dzicei w Teatrze na Pohulan 
ee" Jutro, w czwariek dnia 6 bm. o godz. 12.15 
w poł. odegrana zostanie przepiękna haśn 
fantastvczna, przeplatana tańcami i muzyką 
p t. „Dzieci Pana Majstra*, Ceny propagan 
ttowe. 

— Popoludniówka. Jutro, w czwartek dn 
6 stycznia — przedstawienie popołudniowe 
o godz. 4.15 — wypełni współczesna sztuka 
w trzech aklach M. Morozowicz Szczepkew 
skiej „Walący się dom*, Ceny propagando 
we. 

  

"TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, 

— Dziś na jeden tylko wieczór wraca na 
reperiuar wielkie widowisko '- operetkowe 
Kalmana „Biabelski Jeździec”, Ceny zniżo- 
ne 

— Jntrzejsze widowisko w Teatrze „„Lnt 
rła*, Jutro jako x dniu Trzech Króli Teatr 
Lutnia czynny będzie trzy rotnie, a miano 
wicie: o godz. 12 punktuninie grane będzie 

fantastyczne widowisko. dla. dzieci według 
Arderesena «Królowa Śniegu” o godz. 4 po 
prłudniu ostatnia nowość repertuaru onperet 
kowego „Diabelski Jeźd.iee*. Cenv zniżone. 
c godz. 8 m. 15 wesoły wieczór pod nazwą 
Rewia Sylwestrowa. w którym wszyscy ar- 
lyści maią role popisowe. - В 

— Pigtkowe przedstrwlenie opery „Tos- 
ca“ > Lutni. Rurmiūsev arlvšci o šwiatowej 
sł+wie D. Badesecu i S. Tasian wvstanią w 
partiach popisowych w op. Duecini<go „To 

"sca“, 

Wyczyn Gilanego 
fonżkarza 

- Wezeraj wieczorem na Rynku Kałwaryj 

skim przejeżdżający dorożkarz cisnął kamie 

niem trafiając w głowę rolnika Stanisława 

Kkrasnodomskiege spod Niemenczyna. 

Krasnodomski został poważnie ranny. Pe 

uotowie przewiozło go do szpitala św. Jaka 
ba 

Zna or en'6 zwiot tra$ cznie 
zmarł i dresczyaki 

Wczoraj w pobliżu Mostu Zwierzynieckie- 
go znaleziono zwłoki tragicznie zmariej 6 tet 
uiej Wandy Rusieckiej, która, jak donosi 

liśmy, utonęła w niedzielę w Wilii podczas 
suneczkowania się. 

Zwłoki tragicznie zmarłej dziewczynki za 

stały wydane rodzicom. (e) 

ce dać syntezę polskiej rze:zywistoś 
ci współezesnej, ostałaiej doby. Jego 
punkt widzenia jest wyraźnie w. du 
thu ideologii Nar. Demokracji ale 
miejscami silnie z nią sprzeczny (kwe 
siia żydowska), jest ostro krviyczny 
cdnośnie do ubiegłych lat, w zeslawie 
niu statystyk silnie pesymistyczny, 
nawołujący do wzbudzenia w naro- 
dzie siły, której obecnie nie ujawnia. 
Autor przyznaje, na co każdy mysSłą 
cy człowiek się zgodzi, że. słabością 
Połski jest brak stanow.zej w'ększoś 
ci w jakimbądź kierunku Wszystkie 
partie są słabe, a zwalczająz się Iwo 
rzą chaos. Istotne potrzeby kraju le 
żą odłogiem, a walki toczą się rzesto 
> programy, które pozornić  tvikn 
wchodzą w użycie. Nie mużna admó 
wić sporej dozy słuszności różnym 
wywodom prof. Grabskiego. al» książ 
ka wywołuje raczej pesymistcezrie 
myśli. Nie daie zresztą kont roinesa 
programu — lekarstwa, na zestawio 
ne umiejętnie bolączki finansowo - 
społeczne. 

      

Z. Kossak. Szateńcy Poży. Drugie w 
danie ślicznej ksinżki katolickiej au 

torki tylu dziet literacko-relig. Umys 
łowość autorki „Reńtum scelans“ 
skierowała się wyraźnie ku zaandnie 

niom religiinym wezesne”o katolicy? 

mu od czasów średniowiecza polskie 

go fenoka wojen i nafnzdów tatar 
skie») do kantów ariańskich, pra 
wosławia. w złotei swo'ności. dn ogó! 
noświatowreh porywów  relisiinvch 

wnfen krzyżowych. Nafhardzioj zdr- 
miewajsca cecha tolantn Nn. Wassał- 
jest, obok małarskiej plastyki odzie 

  

z zabawy „cho nkowej”. 

ŚRODA, dnia 5 stycznia 1938 r. 

6.05 Kolęda; 6,20 Gimn.; 6,40 Muzyka; 

700 Dziennik por. 7,15 Muzyka: 8.00 Urzer- 

wa: 11,57 Sygnał czasu i hejnał; 12.03 Audv- 

cja połudn. 13,00 Wiadomości z miasta i pro 

w'ncji; 13,05 Chwilka litewska; 13,15 Z mu- 

zyki skandynawskiej; 14,00 Nowości mużvki 

ichkiej: 14,25 „Z ziemi chełmskiej” — WŁ 

Reymonta; 14,35 Muzyka popularna: 14,45 

Przerwa; 15,30 Wiad. gospod. 15,15 Brazylij 

skie bichos — pogadanka dla dzieci; 1800 

Uczmy się mówić”; 16,15 Koncert rozrywka 

sy; 16,50 Pogadanka; 17.00 Ustrój państwa 

a przyszła wojna — odczyt; 17,15 Recital 

skrzypcowy Zdzisława Ressnara; 17.50 Po- 

życzka na słowo — pogadanka: 18.00 Wied. 

<port.; 18,19 „Iutnictwa na Wiłeńszczyźnie” 

-- pogadanka; 18,20 „Niesamowity dom" — 

słuchowisko w opr. i wyk. akademickieza ze 

sicłu „Błękilnych*; 18,50 Program na czwar 

tek; 18.55 Wil. wiad. snort.: 1900 „Zlota“ — 

fragment z powieści Andrzeja Struga 

dy"; 19.20 Melodie Indii — reportaž: 

Pemówmy o polskich filmach;: 2000 „Ro 

hert Schumann* — pog. muz. Stan'sława 

Węsławskiego: 20.10 Recital fortepiannwv Ce 

cylii Krewer: 20 15 Dziennik wiecz.: 2055 Pa 

andanka: 21.00 Koncert Chopinowski: 21.45 

Kwadrans poezji: 2700 Koncert rozrywko- 

wy: 22 50 Ostatnie wiadomości: 23.00 Tańcz 

my; 23,30 Zakończenie. 3 

   

CZWARTEK. dnia 6 stycznia 1958 r. 

800 Sygnał czasu i kolęda; 8.05 Dziennik 
poranny; 8.15 Koncert; 9.00 Transmisja na- 
hcżeńsiwa; 10.30 Poranek symf.; 11.30 Repor 
taż z życia; 11.57 Sygnał czasu i hejnał: 12.03 
Poranek muz.: 13.60 Wspomnienie ukraiń- 
skie o Władysławie Orkanie; 13.15 Muzyka; 
14.15 Audycja dla wsi: 15.45 Audycja dla 
dzieci: „Jasełka” — Marii Konopnickiej; 
16 15 Koncert solistów; 17.00 O książce „Dzie 
je Polski nowożytnej” prof. Konopczyńskie 
go. 17.15 Polska Kapela Ludowa: 1800 .Z 
wizylą na Porubanku* pogadanka Jerzego 
Razarewskiego; 18.10 Posnd. radintechnicz- 
pa wygł. M Galski: 18.20 Recita! śniewaczy 
Walentyny Czuchowskiej; 18.49 Skrzynka rol 
n'cza prowadzi Aleksander  Przezalińsk*; 
13.50 Program na piątek; 1855 Wil. wiad. 
Snert.; 1905 „Bawimy się w króla miedało 
nego” — audycja: 19.45 Wiad. sport. 20 00 
„Tancerka Fanny Elssler* — operetka w 
%ch aktach Jana Straussa: 2045 W przer 
wie” Dziennik wiecz. i pogadanka: 2150 „Z 
mojego warsztatu” — szkic literacki Karola 
Irzykowskiego: 22 05 Piotr Czajkowski: Trio 
u— mol! op. 50: 22.55 Ostatnie wiadomości;   212.00 Tańczymy: 23.30 Zakończenie 

Nowości wydawnicze 
dziczonej po stryju i dziadku, umie 
jetność wżycia się w epokę, którą © 
pisuje i którą dzięki temn. zbliża do 
szonale do czytelnika. Niezwykła przy 
tym pracowitość daje literaturze pol 
skiej wciąż .nowe powieści tane 
głębokim uczuciem religijn i 

   
cia 

srego fanatyzmu, gorącym pairiotyz 
n:em, zrozumieniem duszy ludzkiej 
we wszystkich epokach i okolicznoś 

са сВ B A 

Szaleńcy Boży, zawierający :sie- 
dem żywotów świętych,. to siedem 
śheznych obrazków, barwnych jak 
tkane w krosnach gobeliny, pełnyca 

życia, wzruszających szczegółów i 

wytłumaczenia psychiki świętych. 

Najpiękniejsze: Św. Jerzy i Św. Fran 

ciszek Ksawery daja egzotvkę i śred 

niowiecze, a znów opis pustyni i ku 

| szeń św. Antoniego lub legenda opact 

wa sandomierskiego, to małe роета 

ty religiiności, pojętej w nafwvższem 

siopniu kuliurv ducha. Siedem nięk 

nych ilnstracvi artvstveznie wykona 
nych przez Lelę Pawlikowską w sty 
lu mszałów, zdobi tę piękną książkę. 

KSIĄŻNICA ATLAS. Szk. Atlas Hi- 
storyczny. Dzieje Średniowieczne i no 
wożytne. Monki do dziejów Polski o 
oracował Władysław . Semkowicz. 
Man*ki do dzieijów nowszethnych opra 
rówał Czesław Nanke. Wvdanie R. 
Twów, Warszawa. Starannie wydane, 
dohra nomoe dla nau"i histarii oczy 
srej dła szkół. ukazwią rozmiarv Pol 
ski, od ne'Tawnieiszych czasów do 
bilwy pod Warszawą w 1929 r. 

Hel. Romer.   
M 
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Sowietom zabraknie zboża 

  

Katastrefa 
MOSKWA, (Pat). Rada Komisarzy Ludo 

wych ZSRR i centralny komitet pariyjny w 
opublikowanym dziś zarządzeniu  stwier- 
dzają, że prace przygotowawcze do siewu 
wiosennego mają przebieg całkowicie nie 
zadawala'ący. Plan remontu traktorów do 
dnia 20 grudnia ub. r. w całym Związku 
Sowieckim wykonano załedwie w wysokoś 
ci 13 proc. a w niektórych republikach, 
jak np. Czeczeno-Inguszewskiej, plan ten 
wykonano w wysokości 3 proc. Agencia 
|TASS donosi z Kalinina (Twer), że zamiast 
(1640 traktorów odremontowano tam tylko 
“L 

Nasiona do dnia 15 grudnia ub. r. przy 

„Antypanstugw“ 
MOSKWA, (Pai). Korespondent „Praw- 

  

«dy* donosi z miasta Osz (Kirgiziaj. Н м 
re'onie oskim główni. funkc'onariusze, 
jak kierownik mie'skiego wydziału oświa- 
towego oraz instruktor partyjny, sekretarz 

Podatek od koni 

na sytuacią p'zedsiewna w ZSRR 
gołowano w całym Związku tylko w wyso 
kości 76 proc. planu, z czego oczyszczono 
zaledwie 18 proc. w szeregu miejscowości 
fundusz siewny składa się z nieodpowied 
niego ziarna. 

Cały szereg siacyj maszynowo-frakto 
rowych oraz organów rolnych pozostaje 
bez kierownictwa. Tu przypomnieć należy, 

że wielu. kierowników tych  Instytucyj w 
ubiegłym roku zostało aresztowanych lub 
siraconych jako wrogowie ludu. 

Równie żłe przedstawia się sprawa za0 
patrzenia stacyj maszynowo-iraktorowych 
w materialy pędne. Cyvirowe dane nie zo 
stały jednak ujawnione 

zisłony ną twarz 
rady miłejskiej I t. d. — są buržuazyjnym! 
mac'onalistami. Dygniłarze cl przeciwsta- 

wla'ą się nowatorsiwu sowlecklemu I m. In,   zmuszają swe žony do noszenla parandży 
Izastony na iwarz).   nne świadczenia 

na budowę dróg proporuje wprowadzić 
kongres 

WARSZAWA. (Pat) Obrady IV Polskie- 

g» Kongresu Drogowego odbyważy się dziś 

w komisjach (sekcjach). W czasie dyskusji 

wszysey mówcy twierdzili zgodnie, że środki 

finansowe przeznaczone na drogi są niedo 

slateczne. 

Muszą więć być uzyskane nowe Środki 

tinansowe na gospodarkę drogową. Kongres 

zustanawiał się nad ich wyszukaniem. W 

pierwszym rzędzie zwrócono uwagę na ko 

uleczność, aby WSZYSCJ użytkownicy dróg 

byli pociągnięci do świądczeń drogowych w 
tównej mierze, oraz aby wszystkie dochody, 

związane choćby w sposób pośredni z droga 

©i były obracane na drogi. 

Wysunięto więe projekt WPROWADZE- 

NIA PODATKU OD KONI, które, jak wyka 

enją doświadczenia niszczą drógi w sposób 
bardzo znaczny, zwłaszcza żaś te drogi. któ 

pa dużymi wysiłkami finańsowymi państwa 

1 samorządów zostały zaopatrzone w nawierz 

chnie ulepszone. Szczególnie zaś silnie opo 

dstkowanie to powinno dotknąć konie, nieza 

trudniane w rolnictwie, gdyż rolniey płacą 

już onłaty drogowe. Następnie podkreślono, 

łe opłaty drogowe powinny być powszechne. 

giyż wszyscy obywatele w jednakowym sta 

pniu w sposób pośredni czy beznośredni ka 

*zystają z dabradziałatw. jakie daje krajowi 

dobra | sesta sieć drogowa. 

Nałeżałoby więe pociągnąć. do uiszczenia 

tych onłat również tsch. którzy ich dastad 

ale płacą. a wire płatników, nie obejażonych 
żadnymi innyrt nodatknmi noza podatkiem 

dochodowym. Mówey są zdania, że należy 

"rr, 

ustatni dzień 

Piękny kolorawy nadprogram. 

drog му 
zmienić podstawę wymiaru opłat drogowych 

od przemysłu i handlu. Byłoby to sprawiedli 

wym, gdyż ten kto posiada większy obrót 

więcej powinien być obelążony, gdyż należy 

miniemać, że w większym również stopniu 

korzystu z urządzeń komunikacyjnych. Wre 
Szcie zwrócona uwagę na konieczność przy 
zninia miastom wydzielonym prawa pobo 
ru opłat drogowych. 

Podkreślono dalej, że na cele drogowe po 
winny być przekazane wszelkie podatki i a- 
płaiy od materiałów pednych, podaiki od 
garaży, warsztatów reperacej jnych samocha- 

dowych, stacji obsługi. fabryk pojazdów me 

chanicznych i ich części oraz eła od pojaz- 

tów mechanicznych i ich części, uprowadza 

«ych z zagranicy. O 

Poza tym podkreślono, że kia da. 

chody czernane z tvch źródeł powinny 166 

ra madernizację dróg, zań na utrzymanie 

inusi być przewidziana stała dotacja z do- 

ekodów osólno-budżetowych. 

Wreszcie stwierdzono, że fundusz pracy 

powinien finansować nie w formie pożyczek. 

ale dofoefi, w ełówne| mierze inwestycje dro 

gowe, jako mające charakter inwestycyj, ja- 

ko podstawowych i pierwszej potrzeby. 

Wreszcie omawiano sprawy Świadczeń w 

naturze na cele, drogowe, podkreślając kn- 

mecyność wprowadzenia norm w tej dzie- 

dzinie, celam usprawnienia i iepszese wyka- 

rsystonią świadczeń w naturze. Poza tym 

omawiana również sorawy wnrowadzenia   slużby pracy i jej wykorzystania dla dróg. 

>ARSKA 

  

B*ODNIEWICZ iw. « um. UŁAN KSIĘCIA JÓZEFA 
Sala dobrze ogrzana 

  

Chrreściiążske - no 

ŚWIATOWID WIATOWID Į 
Najweselsi komicy. śwista komicy świst» 
w swej najnowszej 

Pat 
f najlepsze! kreacji „EB WA UB wis yo 

i Patachon 
Humor Dowcip. Pięk- 
na muzyka. Wesoła 

Pocz, seansów 3, 5, 7,9, W niedziele | Święta od 1-ej 
  

treść. Nai program. AATUĄLIA, 

OGNISKO | Dziś, Fi'ra o treści romantycznej pełen humoru i miłości 

WALC NAD NEWĄ 
W rolech qłównych: Paul Horbiger, Eliza lillardelie i Inni 

Nad „program UROZMAICONE. DODA (KL. rocz. seans, © 4-ej, w mledz. i św. o 2-0j. 
  

dua 
dzień Kino MARS| 

lutro premisca. + otęzny film batalistyczny na tie walk wo sc anniel: kien z Arabami ot. 

Ostatnia salwa (Na polu chwały) 
W rel. gł: KATHE DE NAGY, Pierre Richard Wilim, Jacaue Caielain i Pi.rre Reno r 

      

       REDAKCJA I ADMINISTRACJA: 
Konto P,K,O. 700.312. Konta rozrachun 25, 
Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4. 

Redakcja: tel, 79%—godziny-przyjęć 1—3 po połudtu 

tel 99—czytuna od godz. 9.30— 15.30 

Drakacnia: tel. 3-40. Redakcja cękoepisów nie zwraca, 

Administracja: 

   

   

„Wydawaičiwo „Kurjer Wileński* So. z o. 0, 

-„REKORD” w. 6. Cyryński 
Baranowicze, Szeptyckiego 35, tel. 129 

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
ODSBIORNIKOW 

ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty. 

—. Ceny niskie — 

  

Wilno I 

Przedstawiciele: 

8-go Maja 6 

„KURIER“ (43224 

Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego m. Wilna 
poda'e do wiadomości członków Towarzystwa, że dla dokonania wyborów 
pełnomocników Towarzvstwa i ich zastępców odbeda sie w lekaliu Towarzv- 
stwa przy ulicy Jagiellońskiej nr. 14 w Wilnie Zebrania Wyborcze 
w następujących terminach: 

dla Okręgu Wyborczego I 
dla. Okreau Wyborczego I! 

— v dniu 6 lężaia 1038 r. o godz. 15-ej, 
— w dniu 13 lutego 1938 r. © godz. 15-ei, 

dla Orręgu Wyborczego Ill w dniu 20 lutego '938 r. o godz. 16 ej, 
dla Okręgu Wyborczego IV — w dniu 27 luteg> 1938 r o godz. lorej. 

Spisy członków każdego okręgu, upiawn onych do uczestniczenia w ze- 
braniach wyborczych, wywieszono w lokalu Towarzystwa dla ich przejrzenia 
w godzinach urzędowych przez wyborców, którzy maia prawo w ciąqu 2-ch 
tygodni od dnia ninie'szego ogłoszenia składać do Komitetu Nadzorczego 
wnioski o sprostowanie niedokładności spisów. 

Cztonkowie Towarzystwa, uprawnieni do uczestniczenia w zebraniu wy- 
borczym, otrzymują za zqłoszeniem sę w Towarzystwie imienną kartę ucze- 
stnictwa. Udział w zebraniu bez karty uczestnictwa jest niedopuszczalny. | 

Uwaga! Zebrania wyborcze będą prawomocne bez względu na liczbę 
osób obecnych. 

  

" E) EBTT 

! сс Cud techniki w rziedzinie 
Nowość! odbiorników bateryjnych. Nowość! 

Dłudo oczekiwana niedościqnionej jakości 7-obwodowa 

surerheterodyna PHILIPSĄ 4-38 B. na rox 1930 
już jest do nebycia w firmie 

Braci S$. i M. LWOWICZ 
SKŁAD PRZYBORÓW ELEKTRO TECHNICZNYCH, 

RADIOWYCH, ROWFRÓW i MOTOCYKLI. 
Baranowicze, ul. Szeptyckiego 52, telefon 104 

(v's-4 w s Pomnika Nieznanego Žo n erza) 

«Срар КОЬ сар   

Dziś królowie kan 

Flip i Flap 
po raz pierwszy śpiewają i teń-. J ej obrońcy czą w komedii muzycznej p. t. 

„Smiech od ucha do ucha? 
Nadprogram: Dodatki. Sala dobrze ogrzana. 

BB ELIOS Ćud techniki flmowej.  Nalwiatcszy fllm Veiga EA T 

KELIOS| - „Więzień królewski 
(Tajemnica Zamku Zenda) mat Eo bougiec Fefibankę катой 

Nadprogram: Atrakcja kolorowa i a:tuainości. Początek o godz. 4-eį 

С 
2 

- 
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 Sroszki 
= MIGRENO-NERVOSIN"    

ZASTOSOWANIE : 

(GRYPA; PRZEZIĘBI 
BOLE.GŁOWY ŻĘB   

  

Gielda zbožowo-towarcwa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 4 stycznia 19'8 r. 

Ceny za towar średnie! handłowel fu- 

rości, za 100 ką. parye* W'no, przy nor- 

nalnel taryfie przewozo vel (le1 za 170 ką 

-co waa. St. zał) Ziemiapłody — w ładun= 

sch waqonowych. maka i otręby—w mnief- 

zych ilościach.*'W słotvch s 
"yto I stand, 605 q/l 2259 23— 

t S L 2150 22 — 
*szanica I ss. IN 6 27. 270 

= RSE 26.50 27— 
lęczmień I „67A/573, (kasz. — == 

7 n „M. „1075 1075 

« Mo. „ 6715, (past) 1775 1959 
wies I A 2175. 7775 

> П 4 AUR ; 19m 2050 
Aryka S 1705 1775 
Mąka pszen. gat. I 0—50% 47,50 4%— 
Еа „ 19 ЕР 4175 47— 

el ss O 5 4:0 
mr. —=— = 

|» „TIT *5—70% 23 — 73.50 
«  „ pasewną 1925 70 — 
» żytnia gat, ! 0—50% 34;— 25, 

° * «„ 1 0—65% 33,— VN 

е » „ li 50—"5% 24— 7450 
= rArową dn 950% 24 — 2159 
„ zlemniaczana „Sunarior* 31.59 37.50 

Jtręby pszenne średn'e przem. 
stand. 15 = 15.50 

» żytnie przem stand. 1350 14— 
Vyka 19 — 20.— 
Lubin niebieski 1375 1155 
lamie Iniane *, 00% f-co w, <. 7. 43.75 44.50 

Len trzepany Wotožyn 1530,—  1570— 
- s Horodziej 1930,— 1870 — 
с > Traby 15 0.— 1570— 

& Miorv 1370.— 1110— _ 
m czesanv Horodziej 2040 — 700.— 
Kądzie! horodziejska 152 „— 1560,— 
Targaniec moczony 760.— 821— 

- „ \Мо’ойуп 930,— — 97 )— 

         

AAAALA ASAAAAAMASBAAASALAAASAMDAMAAMAAAAAS 

LEKARZE 
FWYYYYYYTYYTYYVYYVYVYYVYYYTYV FYYYTYTYWYWYWY 

DOKTOR MED. 

AAAAAAAAAGAAAAAAAAASAAAAAAAAAS SA AAAABAAA5 

PRACA 

  

< SŁUŻĄCA ' umiejąca d.irze gotować i 
prać potrzebna. Sosnowa 1v m. I w godz. 

-wyvs-TYYPYYEPCYTYTYYYYYY"- 

AAAA AAAA AAA RCA AAAA AD AAAAAAAAŁAŁZADPADARĄ 

AKUSZERKI 
TYYVYYYTYYYYYYVVVYYYPYPYPYYYYYYYTYTYYYYYVY 

AKUSZEREA 

Maria Laknerowa 

  
Oddziały: Nowogródek ul. Bazyliańska 35 

Lida, ul. Górniańska 8, tel. 166 

Baranowicze, ul. Ułańska Il 

Kleck, Nieśw też, Słonim, 

Szczuczyn. Stołpce, Wołożyn, Wilejka, Grodno, 

J. Fiotrowicz=Jurczenkowa 
Ordynator Szpitatu Sawież Choroby skórne 
weueryczne i kobiece, ul: Wileńska Nr. 34, 
tel 1866 Przyjn uie ad 5—7 wiecz. 

od 14 do 18. 

  

POTRZEBNE (i| zdolne (i) pudefkarki 
(rze). Zgłaszać się ul. J. Jasińskiego 13—2 
godz. od 9 do 18. ?   

  

= DOKTOR MEL. 

Zygmunt Kudrewicz 
cłiorohy weneryczne. skórne  moczopłciowe 
ut. Zamkowa 15. tel 1960 Przyjmuje w godz. 

od 8—1 I od 3-7 

WSPÓLNIK Z 3 TYS. złotych z ewent 
współpracą poszukuję do zyskownego przed 

„siehiorstwa handlowego. Zgłosz. do Adm. 
„Kuriera Wil.” pod „Zysk“. 

    

AAAAAABAAAASAAAALALAAAAAS 

"LOKALE 
TYVYVYVYVYVYVYYYTYVYV' vvvvvv? 

MIESZKANIE z 2 pokoi i kuchni na par 
terze do wynajęcia. Stara 33, 

DOKTÓR 

Woifson 
Choroby skórne, weneryczne i mocza - 

płciowe Wiłeńska 7, tel. 10 67. Przyjmuje 
od godz. 0—12 i 5—8 wiecz. 

  

  
  

  przyjmuje od godz. 9 ran» do godz. 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1 a—3, róg ul. 

3-go Maja obok Sądu. 

  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy | elektryza.jn Ui. Grodz- 
ka Ne. 27 "ma 

Apsas ij Kiss sa A A 

Kupno isprzedaž 
VYYTYTYTYY""PWYYY"YY_U"WYTYYYVYYTYTYYTYTYY 

DO SPRZEDANIA KASA OGNIOTRWA- 
ŁA Z podwójnym zamkiem — stan bardzo 
debry. Inf. tel. 4-35. 

  

  

wykonują tylko ‹ 

  

„NAJESTETYCZNIEJ 

NAJSZYBCIEJ 

NAJDOKŁADNIEJ 

NAJTACDCDIEJ 

ZAKŁADY GRAFICZNE „ZNICZ” 
WILNO, BISKUPA BANDBURSKIEGO 4, 

    
    

    

   TEL. 3-40     

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 
toszetuem do doinu w kraju —8 zł., za gra”        

       

nicą 6 zł. z odbiorem w admintstracji zł. 2.50, 

w miejscowościach. pdzie nie ina 

A pocztowego aim agencji zł. 2.50 

       na wsi, 
             żeń miejsca. 

      

  

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimett. pized tekstem 75 g!.. w tekście 60 gr, 
za tekstem 30 gi, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc. i komunikaty 60 gr. 
za wiersz jeduoszp Do tych ceu dolicza się za ogłoszeraa cyfrowe tabelarycz= 
ue 50%. Unład ogłoszeń w tekście 5-cio iaiuiwy, za tekstem [0-łam. wy, Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* 
rastrzega sobie prawo zim any terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze” 

Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 

redakcja nie odpowiada. Admiinstracja 

16.30 i 17 — 19 

    
Redaktor odp. Józef Onusailis. 
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