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LENSKI 
Wliieńsko-Nowogródzki, Grodzieński, Poleski I Wołyński 

wołanie głównego doradcy dyplomatycznego w Angli 
rezultatem negaty wnych rozmów Hitlera z Lordem Half. xem 

LONDYN. (Pat.) Zainteresowanie 
prasy augielskiej koncentruje się do- 
koia nominacji sir Koberta Vansit- 
иа па utworzone specjalnie dla nie 
go doniosłe stanowisko głównego do 
-Fadcy dypłomatycznego rządu. Wszys 
(kre dzienniki bez wyjątku podkce$- 
ają znaczenie utworzenia tego stano 
wiska i powierzenia go Vansittarto- 
wi. 

Powszechnie posunięcie to komen 
towane jest jako awans i definitywne 
umocnienie wpływów sir Roberta 

Recepcja życzeń 
- W PAŁACU REPREZENTACYJNYM. 

Tradycyjnym zwyczajem w dnia 
tstycznia, o godz. 13 w salach pałacu 
reprezentacyjnego wojewoda wileń- 
ski Ludwik Bociański przyjmował ży 
czenia noworoczne dla Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej Prof. Ignace- 
go Mościckiego, Pana Marszałka Pol- 
ski Edwarda Śmięłego-Rvdza i Rządu 
od przedstawicieli duchowieństwa 
wszystkich wyznań, władz wojsko- 
wych, szefów władz cywilnych i są 
dowych, samorzadu m. Wilna, uni- 
wersytetn, organizacyj i stowarzy- 
szeń społecznych, naukowych, artv- 
stveznv-h, świata literackiego i dzien 
nikarskiego, młodzieży akademie 
kie oraz przedstawicieli órsanizacyj 
wojskowvch i kombatanckich. 

Po złożeniu wzajemnych žvezen. 
wojewoda Raociański wzniósł okrzvk 
nA cześć Naliašnieiszej Rzeczyposno- 
Vei. Pana Prezvdenta R. P. Pana 
Marszałt:a Polski Fdwarda Śmiełeco: 
Rvdra i Rzadn. Okrzyk zebrani trzv- 
kretnie nowtórzyli. 

W Anin tvm 7 nakazji Nowago Ró. 
ku wolawnda wileński wysłał naste- 
pujące depesze: 

Pan Prazydasi Pzazzvnacnoliła: 

Profesor IGMACY MOŚCICKI 
Warszawa — Zamek. 

Zebrani w dniu 4 stycznia 1938 r. 
przedstawiciele duchowieństwa wszystkich 
wyznań, przedstawiciele władz  wolsko- 
wych, sądowych, cywilnych, nauki, samo- 
tządu, organizacyj | zrzeszeń społecznych 
I społeczeństwa oraz młodzież akademie 
ka składałą Panu Prezydentow! w dniu No 
= Roku wyrazy najgłębszej czci I hoł 
Is. 

LUDWIK BOCIAŃSKI 
Wojewoda Wileński, 

Pan Marszałek Polski 
EDWARD ŚMIGŁY - RYDZ 

„Warszawa. W Imieniu własnym i obywateli Wilna t ziemi wileńskiej, zebranych w dniu No- 
wego Roku proszę Pana Marszałka o przy jęcie wyrazów najgłębszej czci i hołdu ©raz zapewnienia żołnierskiago posłuszeń stwa. 

LUDWIK BOCIAŃSKI 
Wojewoda Wileński. 

Pan Prezes Rady Ministrów 
Gen, FELICJAN SŁAWOJ-SKŁADKOWSKI 

Warszawa. 
W imieniu zebranych w dniu Nowego 

Roku przedstawicieli cuchowieńsiwa wszystkich wyznań, władz wojskowych, sądowych, cywilnych, nauki, samorządu, oiganizacyj | zrzeszeń społecznych oraz Fatodzieży akademickiej, składam Panu ktemierowi | Rządowi Rzeczypospolitej wyrazy głęboMiej czci oraz życzenia owo 
Pracy cia polęgi i wielkości Polski. 

LUDWIK BOCIAŃSKI 
Wojewoda Wileński. 

Ww STAROSTWA CH. x 3 Е w dniu 1 stycznia, zy godzinach 
południowych starostowie woj. wi- leńskiego przyjmowali życzenia no 
woroczne dla Pana Prezydenta Rze. 
czypospolitej, Marszałka Polski Śniig 
łego-Rydza i Rządu. Przedstawiciete duchowieństwa, wojska, urzędów, or 
Sanizacyj j społeczeństwa poszcze gólnych powiatów stładali swe pod- 
Pisy w wyłożonych księgach, 

  

Vansittarta. Podkreśłane jest m. in., 
ze na swym nowym stanowisku ko- 
Ezystač on będzie z przerogatywy bez 
posredniego dostępu do premiera, 
luk, jak z dostępu tego korzysta do- 
radca gospodarczy rządu Friderik 
licuty Ross. Biorąc pud uwagę wy- 
bilną- osobistość sir Roberla Vansit- 
tarta, jego indywidualność oraz do- 
swiadezenie w sprawach polityki za- 
granicznej nabyte przez sprawowa- 
nie stałego kierownictwa Foreign Of- 
lice przy 5 kolejnych ministrach spr 
zagranicznych (Henderson, lord Rea- 
ding, sir Johne Simon, sir Samuel 
Hoare i minister Eden), nominacja 
Vansittarta uważana jest za znaczne 
wzmożenie w brytyjskiej polityce za- 
granicznej kierunku przezeń repre- 
zentowanego. 

Jak wiadomo, pogłądy jego zmie- 
rze ją do ścisłej współpracy z Francją 

do maksymalnego spotęgowania 
brytyjskich zbrojeń. Vansittart ucho- 
dzi ponadto za przeciwnika „osi 
Kzym — Berlin“ i za zwolennika 
wzmocnienia współpracy W. Bry- 
tanii z państwami wschodniej i poł.- 
wschodniej Europv. 

W 'kołach politycznych podkreś- 
lają, że utworzenie stanowiska głów- 
rego doradcy dvplomatvcznego i po- 
wierzenie go Vansittartowi nastenuje 
po wizycie lorda Halifasa w Niem- 
czech, z czego wniośknia o nesatvw. 
nych rezultatach rozmów z kanele- 
rzem Hitlerem i innvmi przewódca- 

"== 

  

SALAMANKA. (Pat) Radio Na- 
cional podaje: Teruel został częścio- 
wo zniszczońy przez artylerię czer- 
woną. Liczne gmachy leżą w gru- 
zach. W' ciągu dnia wczorajszego uli- 
ce zostały oczyszczone i ruch na nich 
przywrócony. Natychmiast po wkro- 

Bitwa o Teruel 

mi Trzeciej Rzeszy. 
Niektóre dzienniki porównują no 

we funkcje Vansittarta do działalnoś 
ci podróżujących ambasadorów nad- 
zwyczajnych, jak np. amerykańskie- 
go Norman Davisa i niemieckiego 
+or Ribbentropa. 

Podkreślany jest również fakt, że 
nowy stały podsekretarz stanu w Fe- 
reign Office sir Alexander Cadogan 
nie jest politykiem w rodzaju Vansit- 
tarta, lecz raczej „biurokratą dvplo- 
matycznym* w najlepszym tego sło 
wa znaczeniu i dlatego w kołach, zbli 
žonvch do Foreign Office. zaznacza- 
ja. że nie ma obawy kolizji pomiedzy 
zakresem działania główn. doradcy 
dyplomatycznego, a stałego podsek- 
retarza stanu. Na ogół przewidywa- 
ne jest, że Cadogan poświęci się prze 
ważnie nadzorowi nad aparatem brv 

tyjskiej służby zagranicznej i kiero- 
wać hedzie nraca i orsanizacią cen- 
trali. Sir Robert Vansittart w zastep- 
stwie min. Edena przyjmować be 
dzie amhasadorów celem omówienia 
posnnieć. zwiazdnvch z svtnacią mię 
dzvnarodową. W ten sposób ro'a ste 
leon podsekretarza stanń w Far-isn 
Office antomatvcznie ulegnie newne 
mu ograniczenin, Edvż dotvcheznso- 

we fumkcie Ściśle npolitvczne przynnd 

ną doradev dvplamatvcznema rzadu. 
Głosy prasy ancielskiej są bez 

wzelędu na kierunek polityczny jed- 
prolite w życzliwej ocenie tej nomi-   

Gmachy Teruelu w gruzach 

nacił.- - 
GR WEW ZK xa 

    
   

czeniu wojsk do miasta przybyły u- 
rzędy opieki społecznej i intendentu- 
ry celem zaopatrzenia. ludności w 
żywność. Szkody, wyrządzone na ko- 
lejach zostały naprawione i połącze- 
nie z Saragossą będzie przywrócone 
niebawem. 

była prowadzona 
przy 12 st. mrozie 

ST. JEAN DE LUZ. (Pat.) Według 
nadeszłych tu wiadomości, bitwa o 
Teruel prowadzona była podczas bu 
rzy Śnieżnej. Temperatura wynosiła 
12 st. poniżej 0. W niektórych miejs- 
cach powłoka śnieżna sięgała 1 mtr, 
utrudniając bardzo ruchy wojsk, w 
szczególności artylerii. Natarcie pow- 
siańców na północ od Teruel rozpo- 
częło się od miejscowości Valdeceb- 
ro, podczas gdy na południu kolum- 
ny gen. Franco zbliżyły się do miejs- 

cowości Castralbo. Oddziały rządo- 
we trźymają się jeszcze we wschcd- 
nich dzielnicach Teruelu. Spowodu 
śniegu manewr na skrzydłach musiał 
ułec osłabieniu, a kontynuowanie 
działań wojennych zależne będzie w 

nu pogodv, Wojska rządowe podej- 
mują gwałtowne przeciwnatarcie. a- 
hy powstrzymać pochód wojsk gen. 
Franco. ' ! 

Bomb: rdowan'e Barcelony 
BARCELONA. (Pat.) W sobotę po- 

między godz. 19 a 20 samoloty pow- 
stańcze rzuciły na Barcelonę kilka 

_Ws]ska rządowe zw 
JEAN (Andaluzja). (Pat.) Jak po- 

daje korespondent Havasa, wojska 
rządowe posunęły się na przód na 
froncie na połndnie od Jean w kie- 
runku Alcala Real, zajmniąc nowe 
stanowiska na południe od Cerro Pe- 
Li 

bomb. Liczbę zabitych obliczają na 
40 osób. 

ycężalą w Andaluzji 
lea i na północ od drogi, wiodącej z 
Alcala Real do Priego. Marsz ten dó- 
konanv został niespodziewanie i woj 
ska rządowe zajęły Szybko teren o 
dużym znaczeniu stategicznym.   

  

W razie wojny 
Ameryka wystawi po 4 muesiącach 1.230 tys. 

arme 
WASZYNGTON, (PAT). — Pik, John- 

son, zasiępca sekrełatza stanu obrony na 

rodowej, ogłosił w wojskowym miesięcz- 
niku „The Coast Arlillery Journal" arty- 
kuł, poświęcony obecnemu słanowi armii 
amerykańskiej oraz szybkości, z jaką mo 
że być przeprowadzona jej mobilizacia w 

wypadku wojny. W artykule tym siwier- 
dza on, że w razie niespodziewanego wy 
buchu wojny Słany Zjednoczone dyspo 
nować będą natychmiast 300-!ysięczna ar 

mią, w miesiąc później 500-tysięczną, a 
po upływie 4 miesięcy — armią, liczącą 

"> 3 

1.230 ludzi, Ź 
Równocześnie donosi „New York Ti- 

mes”, że w najbliższym czasie zostanie 
utworzona baza wodnosamo.ołów na Ale 

sce. Inna baza powstanie w pobliżu Sił 
ka, gdzie już od dwuch miesięcy czynna 
jest eskadra, składająca się z 6 daleko 
dystansowych samolotów patrolowych. — 
Podobne bazy utworzone zosłaną również 
na wyspie Kadiak, gdzie departament! ma 
rynarki zakupił ostatnio po!rzebne tereny, 
oraz na Wyspach: Aleuckich. 
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dużej mierze od poprawienia się sta- |. 

Nasz noworoczny numer został 
skonfiskowany. Na szczęście koufis- 
kala miała miejsce w późniejszych 
godzinach tak, że nie potrzebowalsś- 
iny wydawać drugiego nakładu. O 
powodach konfiskaty mówi pismo 
lrešci następującej: 

„PROKURATOR 
SĄDU OKRĘGOWEGO 

W WILNIE 
Dnia 2 stycznia 1938 r. 

Nr XUL Z:32/38 
Do 

Redakcji „Kurjera Wileńskiego” 
i w Wilnie. 

Na zasadzie art. 21 dekretu w 
przedmiocie tymezasowych  przepi- 
sów prasowych z dn. 7 lutego 1919 r. 
(Dziennik Praw Nr 14, poz. 186) żą 
dam zamieszczenia w najbliższym 
ntemerze „Kurjera Wileńskiego* na- 
stępującego zaprzeczenia: 

W związku z notatką. zamieszcza 
ną w numerze 1 (4319) „Kurjera Wi- 
leńskiego* z dnia 1—2 stycznia 1938 
roku p. t. „Eeha procesu Dembińskie 
ga* — stwierdzam, że treść wymie: 
nionej notatki. dotycząca Wieenraku 
ratora Sadu Okręgowego w Wilnie 
Pana Stefana Wolskiego, nie odpo 
wiada prawdzie i z tego też powodu 
wskazany nitmer czasopisma „Kurjer 
Wileński* uległ zajeciu. - 

r : w'z Prokurator 
K. MURZA-MURZICZ. 

Notatka, o której wspomina pis- 
mo prokuratorskie bvła zaczerpnieta 
z „Gońca Warszawskiego”, o którym 
nie wiemy czy został skonfiskowany, 
czy nie. 

W „Gazecie Polskiej* z dnia 1 
hm. i w , Kurierze Porannvm* z dnia 
2 bm. w tej samej sprawie została 
zamieszczone oświadczenie n. posłan 
ki Pełczyńskiej, które brzmi: 

Snawodu wiadomości. które pała- 
wiły sie w prasie, oświadczam, co na- 
siępuje: 

RZYM. (Pat.j Między premierem 
rumuńskim Gogą a Mussolinim na- 
stąpiła wymiana telegramów. W od- 
powiedzi na telegram rumuńskiego 
ptremiera wysłaneso z okazji objecia 
przezeń rządów, Mussolini stwierdza, 

tycznych 'i parlamentarnych zwróco- 
no uwagę na wystąnienie ambasade 
ra francuskiego w Berlinie p. Fran- 
cois Poncet, który na wzyjęciu no 
worocznym dla kolonii francuskiej w 
Berlinie, jako gorący zwolennik zbli- 
żenia między Francją a Niemcami, w 

KRAKÓW, (PAT). — Władze bezpie- 
czeństwa w Krakowie zajęłe są rozwiąza 
niam zegadki tajemniczej śmierci kobiety 
| zaginięcia dziecka. Przed kilku dn'ami 
przybyła do krewnych w Krakowie żona 
kupca, Pola Edelman z Zawiercia. W ub 
środę wraz ze swą sios!rzenicą Franią Lu 
nenłeld odwiedziła znajomych przy ul 
Celnej w Podgórzu, skąd udała się nas- 
tępnie do domu, dołąd jednak nie pow 
róciła. Policja rozpoczęta poszuk wania za” 
zaginioną, której zwłoki znaleziono przy 

WIEDEŃ, (PAT]J. — Na stokach góry   pę, składającą się z 20 wiedeńskich nar 

  

      

Przyjazna wymiana telegramów 
m.ędzy premierem rumuńskim Gaga, 

a Mussolinim 

Nasza noworoczna konfiskata 
W związku z mową prokuratora 

Wolskiego, której ustęp został wydra 
kowany w „Słowie* z dnia 21.XIL 
1937 r., a zawierał pod moim adre- 
Sem zarzut, że jestem „niewiarogod- 
ym Ś.iadkiem* oraz że „nie mam 
poczucia odpowiedzialności*, wystą- 
piłam do p. Marszałka Sejmu z proś- 
bą e skierowanie mojej sprawy do 
Sądu marszałkowskiego. | 

Sprawa lekeeważącego zwrotu pro 
kuratora „taka pani Pełczyńska* z0- 
stała zlikwidowana na innej drodze. 

Stwierdzam poza tym. że zezna- 
nia moje. jako świadka w procesie 
Dembińskiego i towarzyszy zostały w 
kiikn: nismach stołecznych I nrow'n- 
cfonalnych znieksztołecne lub przy- 
toczone zupełnie nieściśle. 

Q „Gazecie Polskiej* i „Kurierze 
Porannym z całą pewnością wiemy, 
że nie zostały skonfiskowane w-b. r. 

ani w Warszawie, ani w Wilnie. 
Urząd prokuratorski nie jest są- 

dem,-a akt oskarżenia nie jest wvro- 
kiem. Przemówienia i sposób oskar- 
żania przez prokuratorów wolno kry 

tykować każdemu  śmiertelnikowi z 
zchowaniem oczywiście form. które 
bv nie narażały na szwank powagi 

urzędu. 

Otóż, jak przed konfiskatą. tak i 
ohecnie po konfiskacie twierdzimy, 
że oskarżyciele publiczni nie powin- 
ni podważać wiarogodności zeznań 
świadków odwodowych w taki spo- 
sób, jak to uczvnił p. prokurator 
Wolski w stosunku -do p. Pełczvń- 
skiej, nawet gdvbv świadkiem nie 
była osoba o tak pięknej ideowej 
przeszłości. 

Cieszymy się więc, że przemówie- 
nie p. prokuratora Wolskiego nie mi 
nęło bez echa, że na jego tle wvnikłv 
dwie sprawy, o których wsnomina w 

swym oświadczeniu posłanka Peł- 
czyńska i, że jedna z nich została już 
zlikwidowana „na innci drodze”. 

Q uchylenie naszej noworocznej 
konfiskaty będziemy zabiegali przed 
sadem. 

  

że nietylko wspólne pochodzenie ła- 
cińskie obu narodów, ale również 
wiele innych czynników powinno 
wpłynąć na urzeczywistnienie twór- 
czej współpracy między narodem 
włoskim a rumuńskim. 

Ambasador francuski w Berlinie 
„Wierzy w porozumienie między Francją 

i Niemcami 
PARYŻ, (PAT). — w kołach poli | przemówieniu swym, wysoce aptymi- 

stycznym, oświadczył, iż wierzy w 
możliwość porozumienia francusko— 
1iemieckiego i to nawet w najbliż- 
Szym czasie. Ambasador zwrócił uwa 
g0, iż atmosfera stosunków między 
Paryżem a Berlinem ostatnio wybit- 
nie się polepszyła. 

Tajemnicza śmierć kobiety 
i zaginiecie dziecka 

padkiem dopiero w wieczór sylwestrowy 
pomiędzy wsiami Rząską a Bieżanowem 
w pow. krakowskim. Na zwłokach nie zau 
ważono śladów gwallownej śmierci, jak 

również śladów rabunku. Przeprowadzona 
sekcja zwłok zdaje się wskazywać na. 
śmierć, spowodowaną porażeniem mięś- 
nia sercowego. Towarzyszącej zmarłej 
4-letniej dziewczynki dołychczas, m:ma 
energicznych poszukiwań, nie odnalezia 
no. 

Lawina zasypała "0 narc'arzy 
| z pod zwałów śniegu 12 narciarzy, kió- 

Schnesberg (2509 m] zasypała lawina gru | rych zdołano zachować przy życiu oraz 
5 Wupów. Poszukiwania za pozostałymi 

*clarzy, Ekspedycja ralunkowa wydobyła | trzema trwają.
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Nad Bliskim Wschodem wisi burza... 
Tajemniczy uśmiech sfinksa. — Nacjonaliści i komuniści. — Proces „Gwiazdy Północno- 
Bfrykańskiej" — Szyldziki z nazwiskami lekarzy. — 6.900.000 przeciw 600.000. — Kwestia 
żydowska w Afryce Północnej. — „Falangiści* działają nietylko u nas. — Jak Komintern 
tękami francuskich urzędników pedkepuje francuskie imperium Kolonialne? — Żołnierze 

Pamiętacie zapewne obraz, przed- 

stawiający Napoleona, stojącego 

przed sfinksem i spoglądającego w 

tę twarz o tajemniczym uśmiechu, 

wykutym w bryle skalnej przed sześ 

ciu tysiącami łat, który się stał nie- 

jako symbolem bliskiego Wschodu. 

Od lat próżno by ktoś określał czym 

jest ów uśmiech. Próżno by starał się 

okrešliė, czym jest dusza Wschodu, 

tajemnicza, nieznana, kryjąca się za 

owym niezbadanym uśmiechem Sfin 

ksa. 
Ale najprzód — co to jest bliski 

Wschód? Przyjęło się tym mianem 

określać kraje między Morzem Czar- 

nym, Egejskim, Śródziemnym, Czer- 

wenym z jednej strony, a Indiami z 

drugiej; do tego dołączano czasem 

Egipt. Dziś trzeba to pojęcie rozsze- 

rzyć także na kraje północno-afry- 

kańskie, te mianowicie, gdzie żywio- 

łem tubylczym są Arahowie. 

Owóż w:tych wszystkich krajach 

arabskich — mniejsza afrykańskich 

tzy azjatyckich — budzi się dziś po- 

teżny ruch nacjonaliżmu arabskiego. 

Mzjemniczy uśmiech Sfinksa staje 

się nagle bardziej dla nas zrozumia- 

ły. „I R. C.* tak charakteryzuje sy- 

łnację na Bliskim Wschodzie właści- 

wym, tj. azjatyckim: 

W krajach bliskiego Wschodu dwie 
idee zagrażające dotychczasowemu po 
rządkowi rzeczy, zyskują sobie coraz to 
więcej zwolenników. Jedna z nich to 
ruch skrajnie nacjonalistyczny o podło 
Żu arabskim. Ruch wzywający do wspól 
ne] wałki przeciwko niewiernym wszys 
tkich wyznawców Mahomeia. Ostrze je 
go skierowane jest przeciwko Angiii, 
kłóra w ciągu długich lat przelała wie 
le krwi | wydała miliony funtów dla 
wyperswadowania ludom Wschodu 
tych Idel. 

Drugim zkolej jest komunizm. W 
koloniach francuskich czy krajach man 
datowych szerzy się z ogromną siłą ko 

munizm. $ 

Nacjonalizm arabski nie jest spe- 

ejalnošcią palestyńską, jak czasem 

' Bię o tym pisze w niektórych gaze- 

tach. Korespondent algierski „Kure- 

ra Porannego" dostrzegł w północnej 

Airyce te same objawy, które widzi- 
my w Azji: ‚ 

Społeczeństwo arabskie Algieru e- 
mocjenuje się właśnie zbliżającym się 
wielkim procesem politycznym przywó 
dcy organizacji „Gwiazdy Północno- 
Afrykańskiej", zmierzającej do uiworze 
nia niezależnego północno-alrykańskie 
go państwa arabskiego. Nacjonalizm a- 
rabski nie znalazł jednak swej jednoli 
ej drogi I waha się między poiężnym 
prądem  panisiamizmu i panarabizmu, 
mającym za cel realizację państwa arab 
skiego od Tagdadu do Masokka, a prą 
dem, zmierzającym tylko do niezależ- 
sz <zy autonomii dla północnej Al- 
ryki. 

Jak i gdzieindziej przoduje w tym 
śałodzież: 

Nacjonalizm arabski opiera się na 
furalnie na młodej Inteligencji. Na 
drzwiach domów spotykamy  szyldziki 
z nazwiskami arabskich lekarzy. Jest to 
prawie że jedyna droga dla wybicia się 
Inteligencji arabskiej, Adwokatura jes! 
już dla nich zamknięta. Aby mieć pra- 
wo praktyki, trzeba być zapisanym w 
poczet palestry, która przyjmułe tylko 
Francuzów, ło [est obywateli francus- 

_ kich. Arabowie nie są bowiem obywa 
felami, są tylko poddanymi, nie posia 
dalącymi obywatelskich praw politycz 
nych, jak np. prawa głosowania. Po- 
sladają wszystkie obowiązki z obowiąz 
klem służby wo'skowej włącznie lecz 
nie posiadają żadnych praw politycz- 
nych. 

Osadnicy francuscy ziealizowali w 
Algierii wspaniałe dzieło cywilizacyj- 
ne. Zbudowali miasto, koleje, wspania 
łe drogi, zamienili stepy na urodzajne 
pola, lecz nie mogli zaludnić tego wiel 
klego krału. Na całej pszestrzeni Al- 
gierH 600 tys. osadników francuskich 
stoi dziś twarzą w twarz z 6 milionami 
Atabów, kiórzy upominają się o swe 
prawa. 

Między obu tymi świałami — fran 
<uskim i arabskim, nie ma żadnej łą 
czności, żadnej więzi. Większość Ara- 
bów i Kabylów w pojęciu europejskim 
słanowi właściwie masę proletariuszy, 
gdy nalamłast Francuzi dzierżłą w 
swych rękach władzę i bogactwa kralu.   

w szturmowych kaskach 

I niezmiernie ciekawy a charak- 

terystyczny szczegół: 
Między te dwa światy, które nie 

mogą się jeszcze porozumieć, wkradł 
się pośrednik — znienawidzony przez 
Arabów a pogardzany przez Francu- 
zów — Żyd. 

Kwestia anfysemicka czeka na swo 
je rozwiązanie również 5 w Afryce pół. 
nocnej. 

Zwracamy na to uwagę profeso- 

rów amerykańskich uniwersytetów. 

Ale wracajmy na ląd azjatycki. 

We franenskich koloniach na azja- 

tyckim Bliskim Wschodzie widzimy 

niezmiernie charakterystyczne zjawi 

sko: oto wpływ Kominternu podwa- 

ża wpływy Francji rękami... urzęd- 

ników spod znaku frontu ludowego, 

Oto istniała np. w Libanie młodzieżo 

wa organizacja nacjonalistyczna, ale 

dążąca do zacieśnienia węzłów z 

Francją. Korespondent „IKC* dono- 

si tymczasem o szczegółach wręcz 

nieprawdonodobnych: 

Działalność „Falangł”, mającej sym 
palie całej ludności, organizacji. która 
w ramach ścistego związku z Francją, 
pragnęła jedynie wzmocnić Liban — 
byla Iednakže solą w oku rozmaitych 
agenłów francuskiej partii komunisty» | 
cznej 1 agentów Kominfernu. Za pośred | 
niełwem swoich poieżnych I wnływo- 
wych profektorów, siedzących w Pa» 
ryżu, potrafili oni przeforsować rozwią 
zanie „Fałangi”. Rząd republiki libań 
skiej, ulegaląc presji wysokiego komi 
Serza, rozwłazał „Falangę”, jednocząc 
dalej ludność w ostrym proteście prze 
<iwko sobie. 
Podobno Francja obawiała się 

wpływów włoskich na Fałangę. Jak   tam było, dość, że niezadowolenie 

ludności, do którego przyczynili się 

komuniści, ciż, a raczej inni, ale z te- 

goż źródła otrzymujący instrukcje 

komuniści wygrywają dla siebie. Jest 

to memento, o którym nie należy za- 

pominać. 

„Zresztą nietylko w koloniach fran 

cuskich panuje ruchawka arabska. 

Q koloniach angielskich słyszy się 

może nawet więcej — właśnie z ra- 

cji Palestyny. Przecie obecnie Angli- 

cy ściągają nowe rezerwy wojskowe 

z Egiptu do Azji. 

I Anglia i Francja mają więc spo- 

re kłopoty na Bliskim Wschodzie, 

Nie też dziwnego, że w miastach fran 

cuskich i angielskich kołonij azjatyc 

kich na Bliskim Wschodzie widzi się 

jak: 
„„Żołnierze w kaskach na głowach, 

w pogotowiu bojowym czekają. Są os- 
fatnią ucieczką w razie niebezpieczeń 
stwa. Trudno jest jednak  kształłować 
normalny rozwó! stosunków przy po- 

mocy karabina. Te było dobre za cza 
sów podbilania kołonił, ale nie dziś. 
Czyż nie lepiej, nie prościej byłoby... 
Ale o tym wszvstkim zdałą się nle pa 
miefać w dalekim, wspaniałym Paryżu, 
pragnącym przodować w szerzeniu ha 
sel demokratycznych a równocześnie 
eksnloatować do ostatnich granie swo 
je kolanie 5 kraje mandatowe. Żolnie 
rze czekalą, tłum rosnacy na sile w mro 
cznych uliezkach również czeka. Na- 
przeciwko siebie znalazły się dwle si 
ły. których z powodzeniem możnaby 

ułyć do zgoła innvch celów, z znacz- 
nie większą korzyścią dla sztandaru 
trólkołorowego. powiewająceco ponad 
koszerami na wieczornym wietrze... 

Ost. 

Budżet Francji na rok 1958 
PARYŻ. (Pat.) Obie Izby Parla- 

mentu francuskiego obradowały nad 

budżetem roku 1938 przez cały dzień 
wczorajszy i niemal całą noc. O godz. 

22 w dniu I stycznia Izba Deputowa- 

nych przyjęła budżet w czwartym 

czytaniu, po czym odesłała go do Se- 

natu, Główna trudność w uzgodnie- 

WIET OROOÓOZATW RODZA 

Wymiana wycofanych 
znaczków I kart poczt. 

Znaczki £ kartki pocztowe wycofane z 

obiegu z dniem 15 listopana ub. r. mogą być 

wymieniane na obiegowe równej wartości w 

każdym urzędzie pocztowym do dnia 31 sty- 

cznia 1938 r. 

Są to następujące znaczki i kartki pocz- 

towe: 
a) znaczki pocztowe: 1) 50 gr z podobizną 

Marszałka J. Piłsudskiego; 2) 80 gr — z re- 

produkcją rzeźby Wita Stwosza; 3) 25 gr 

i 30 gr — przedstawiające portret Marszałka 

J. Piłsudskiego, wydane ku uczczeniu 20 

rocznicy wyjścia w pole Legionów; 4) 1 zł 

nadruk na znaczkach wartości 1 zł 20 gr 

przedstawiających fragment obrazu Matejki 

„Odsiecz Wiednia”; 5) 5, 15, 25, 45 gr i 1 zł. 

—gałobne, z podobizną Marszałka J. Piłsud- 

skiego; 6) 5 gr — przedstawiające widok na 

„Pieskową Skałę”; 7) 10 gr — przedstawia- 

jacc widok na jezioro „Morskie Oko"; 8) 

15 gr — przedstawiające okręt MS „Piłsud- 

ski“; 9) 20 gr — przedst. widok na Pieniny 

+ zamkiem w Czorsztynie; 10) 1 zł z poda- 

bizną Prezydenta Rzplitej Ignacego Mošvic- 

kiego (niebieskie); 11) 30 ar i 55 ar z nadru- 

kiem „Gordon Bennett" 30.VIIT.36". 

b) kartki pocztowe — 1) pojedyńcze, prze 

znaczone do obrotu ż zagranicą ze znacz- 

kiem 25 gr (z godłem Państwa) i ze znacze 

kiem 30 gr (z godłem Państwa); 2) pojedvń- 

cze oraz podwójne (z opłaconą odpowiedzia) 

ze znaczkiem 15 gr (Okręt MS „Piłsndski”); 

% pojedyńcze ze znaczkiem 10 gr („Morskie 

Oka"). 8 5 

Przygotowania do kongresu 

przcowników umvstowvch 
W dniach 16 i 17 stycznia 1938 r. w War- 

szawie odbędzie się Nadzwyczajny Kongres 

Pracowników państwowych,  samorządo- 

wych i prywatnych umysłowych... 
W związku z powyższym Okręgowa Ko- 

misja Porozumiewawcza Związku Pracowni 

ków w Wilnie urządza w dniu 6.1 1938 r. 

o godz. 11 rano w sali Śniadeckich U. 5. B. 

zebranie ogólne pracowników państwowych, 

samorządowych i prywatnych umysłowych 

celem powzięcia uchwał na Kongres War- 

szawski, 

| konkurenta“, względnie „miodej 

  Za Komitet: 

Sekrelarz Przewodniczący 

М. Grabek. KR, Młynarczyk, 

niu stanowiska obu Izb dotyczyła 
sprawy opłat od kinematografów, 
których to opłat Senat nie chciał do- 
tychczas uchwalić. Usunięcie punk- 
tów tarcia wymagało dużych wysił- 
ków. Projekt budżetu przyjęty został 
przez Senat w czwartym czytaniu 
216 głosami przeciwko 20. Gdy pro- 
jekt wrócił do Izby, wszystkie wnios- 
ki Senatu zostały przez nią przyjęte, 
tak iż w piątym czytaniu hudżet zo- 
stał przyjęty przez Izbę Deputowa- 
nych 527 głosami przeciwko 63. Pro- 
jekt budżetu przewiduje nadwyżkę 
dochodów nad wydatkami w wyso- 
kości 37 milionów. 

O godz. 4.45 w nocy z soboty na 
niedzielę premier Chautemps odczy- 
tal dekret o zamknięciu Izby Deputo- 
wanych, a minister Finansów — dek 

ret o zamknięciu Senatu o godz. 5-ej. 

Historia życzeń „szczęśliwego Nowe- 
go Roku”, które w noc Sylwestrową wy 

mieniają miliony ludzi na całym świecie, 

sięga głęboko wstecz aż do  słarodaw- 

nych zwyczajów flamandzkich, gdzie łeż 
po dziś dzień jeszcze życzenia noworocz 
ne Iraktowane są bardzo ceremonialnie, 
W dzień Noworoczny sąsiedzi wiłają się 

życzeniami „dobrego” lub „szczęśliwego 
roku”, na co zagabnięty odpowiada z po 
wagą: „życzę ci nawzajem dobrego roku 
i jeszcze wielu dalszych dobrych lat”, W 
okolicach Antwerpii zachował się jeszcze 
na wsi zwyczaj całowania w dzień Nowo 
roczny spotkanych znajomych. 

W Szwarcwaldzie życzy się „dobrego 
Nowego Roku, zdrowego ciała | Święłe 
go Ducha”, a na wyspie Helgoland, jak i 
w wielu miejscowościach na wybrzeżach 
Skandynawii, składa się życzenia „spo- 
kojnego serca”, dodając stosownie do o- 
koliczności jeszcze życzenia „zamożnego 

żony”, 
EETEINERS 

  
  

NA WI 
OŚWIADCZENŁi: 5, MARSZAŁKA 

KALAJĄ, 
Polska Ajenėjs »zcacua zwróciła się 2 

prośbą do prezesa naczejnego komitetu wy- 

konawczego Stronnictwa Ludowego m, Ka- 

tja © udzielenie inieormacyj, dotyczących 

konferencji, jaka miaia miejsce we Lwowie 

a gen. Tokarzewskim, Prezes M. Rataj о$- 

wiadczył, iż isiośnie konferencja miała muejs 

te, w której im, Stronnietwa Ludowego wzię 

ła udział delegacja w składzie dwudziestu 

kilku osób z prezesem M. Ratajem na czele, 

xas imieniem sekeretarlaiu porozumiewawcze 

go polskich organizacyj społecznych, obetny 

był prezes sekrelariatu generał Tokarzewski 

s towarzyszącymi mu osobami. 
Przedmioiem konferencji były wyłącznie 

sprawy, związane bezpośrednio i pośrednio 

s bezpieczeństwem państwa, a szczególnie 

Małopolski Wschodniej 'z uwzględnieniem 
specyficznych warunków, w jakich znajduje 

sių żywioł poiski na ziemiach południowe- 

wschodnich. 

Sprawy polityczne ogólnej matury, jak 

również aktualne nfk były weale poruszane. 

Wymianą zdań toczyła się w atmosferze zro 

zuisienia ważności zagadnień, stojących 

przed całym społeczeństwem na terenie Ma- 

topsiski Wschodniej, 

Wszelkie iune wersje na temat tej kon- 

fereneji są pozbawione podstaw. 

KIEDY -ODBĘDZIE SIĘ PROCES 
DOBOSZYŃSKIEGO? 

Jak wiadomo, akta sprawy Doboszyń- 

skiego przekazane zostały Sądowi Okręge- 

wemu we Lwowie, Wbrew pogłoskom jed- 

nak, proces w najbliższym czasie nie odbę- 

dzie się, gdyż w ogłoszonej już wokandzie 

na miesiąc styczeń rb. sprawa Dohoszyń- 

skiego mie figuruje. 

CZY TEN ROZROST PPS W ŁODZI 
JEST PRAWDZIWY? 

Agencja „Kabel* donosi: Na terenie о- 

fzi daje stę ostatnio zauważyć bardzo dnżą 

nktywność 1 rozrost organizacyj PPS. Na 

sehraniu sprawozdawczym łódzkiego Komi-   

DOWNI 
ielv PPS ogłoszone sprawozdanie, z ktėrega 

wynika, iż w ciągu 1937 r. sprzedane e prze- 

sało 1.000 więcej legitymacyj | znacaków 

tzłonkowskich, aniżeli w r. 1836, 

STATUT ZW. LEKARZY PANSTWA 
POLSKIEGO ZATWIERDZONY. 
Komisariat Rządu m. st. Warszawy z3% 

twierdził poprawki w statucie Związku Le- 
karzy Państwa Polskiego, uchwalone na 9 

siatnim walnym zjeździe związku. 

Poprawki te wprowadzają do Zwiąa 

Lekarzy paragrał aryjski. - 

PRZED KONGRESEM „UNDO“. 
Z sainteresowaniem oczekiwane są GbrR= 

dy walnego zjazdu stronnictwa ukralšskie- 

go „Undo*, które odbędą się w dniach 4 i 5 

stycznia 1938 r. we Lwowie, W czasie tych 

shrad zdecydowane będzie, czy strounictwa 

„Undo* podtrzyma dotychczasowe formy 

współpracy z czysnikami połskimi, czy ież 

dujdzie do głosu opozycja, która wysuwa 

asia bardziej radykalne dla polityki „Un- 

sa“. 

NOWE PISMO LUDOWE „ZAGON%*. 

Zgłoszeny został w Komisariacie Reqda 

m. st Warszawy tytuł nowego pisma p. u. 

„Zagen*, Pismo te będzie organem Zrzesze- 

nia Inteligeneji Ludowej. Jako redaktor, 

podpisuje pismo naczelnik wydziału Ranke 

Polskiego, mgr. Wincenty Bryja. Pisma te 

ukaże się aż w pierwszych dniach sty czuła. 

DAWNY LIST R. DMOWSKIEGO. 

„Kurier Poranny* pisze: W kołach pali- 

tycznych utrzymują, że we Wsehodniej Kae 

łopolsce krąży rzekomo  odbiika lista R. 

Dmowskiego, skierowana już w okresie aiė- 

podległości do prof. St. Grabskiego, w któ- 

rym to liście Dmowski polecił St Grahskie- 

nim zawarcie ugody politycznej s Żydami 

| przeprowadzenia z nimi wiążących roz- 

mów. 

Potwierdzenia tej władomeści na rarie 

rie ma, podajemy ją więe z obowiązkn ścińle 

1rformacy įnego. 

51 komunistów na ławie oskarżonych 
w Tarnopolu 

W Tarnopołu zakończył się wielki 

proces komunistyczny, w którym na ła- 

wie oskarżonych zasiadało 51 mę”czyzn 

i kobiet, oskarżonych o działalność wyw 

rotową. Sąd Okręgowy wydał wyrok ska 

zujący 37 oskarżonych. Osk. Wohi otrzy 

mał karę 6 lat więzienia z pozbawieniem 

praw na lat 8, osk. Himmelstein — 5 lat 

z pozbawieniem praw na lat 6; jeden os: 

karżony skazany został na 4 I pół roku, 

jeden — na 3 I pół roku, 10 — po 3 lata, 

4 — po 2 i pół, 17 na 2 lata I 2 — po 

pół roku więzienia. Wszysc_ z pozbawie 

niem praw na okres od 5 do 3 lat. 1405 
karżonych sąd uniewinnił. 

lonžrakž IAjoz:ł—nau mi m .bmbmmbk 

Szturm 25 narzeczonych 
na wiarołomnego amanta 

Pewnego rodzaju rekord pobił w War 

szawie Eliasz Mandelman, który w ciągu 

3 miesięcy zdołał zaręczyć się 25 razy. — 

Ponieważ po zaręczynach żadna z dziew 

czął nie przypadała mu do gustu, porzu 

cał je, ogałacając z pieniędzy. Jednak z 

25 narzeczonych niejaka Wolczak, która 

postradała narzeczonego | 1.450 zł., 

wszczęła poszukiwania za Wolczakiem. 

Dowiedziała się, że Mandelman wyjeżdża 

do Palestyny. 

  

Wobec łego zwerbowała do pomocy 

kilka niedoszłych małżonek i gdy Man- 

delman ulokował się w dorożce, która mia 

ła go zawieźć na dworzec, otoczyły go 

ze wszystkich stron. 

Nastąpił siraszliwy atak zdenerwowa- 

nych dziewcząt. W ruch poszły parasolki 

i pogrzebacze. Policja zabrała oszusta do 

komisariatu, skąd odesłano go do więzie 

nia. 

POPRZEDZA CZATY OOOO DOT BROOK OZ) 

Zyczenia i przepowiednie noworoczne 
a najczęściej „dobrego połowu I wielu 

dorszėw", tub „dobrych zarobków i żad- 

nych strał”, W Tyrolu, a także częściowo 

w Czeskim Lesie istnieją słare zwyczsje, 

kłóre nakazują, że ten kto pierwszy złoży 

drugiemu życzenia noworoczne, musi zo 

słać przez tegoż ugoszczony lub obdaro 

wany. Przypomina to trochę tak popular 

ną niedawno jeszcze u nas grę w zielone. 

Makabryczne życzenia składa się gdzie 

niegdzie w Nadrenii, gdzie- życzy się 

„szczęścia w Nowym Roku, długiego ży 

cia I łagodnej śmierci”, Na ogół życze- 

nia składa się rano I możliwie jak naj- 

wcześniej, ażeby tego, kło je ma otrzy 

mać, zastać jeszcze w łóżku, życzenia bo 

wiem złożone tuż po obudzeniu są po- 

dobno najskuteczniejsze. W. Styrii wizyty 

noworoczne rozpoczynają się już z wy- 

biciem godziny dwunastej i trwają od pół 

nocy bez mała do rana. Podobne to jesł 

do zwyczajów panujących u nas w mias 

tach, gdzie ludzie zbierają się w noc Sy 

Bandyta Maruszeczko 
zmarł czy uciekł? 

KIELCE, (PAT). — Komenda Wejewó- 
dzka P. P. w Kielcach postanowiła odwo 
łać część palroli policyjnych, kiorących u- 
dział w poszukiwaniu zbiegłego bandyty 
Maruszeczki, kłóry przepadł bez wieści. 
10-dnlowa obława nie dała pożądanego 
rezuliatu I zachodzi przypuszczenie, że 
Maruszeczko, pozbawiony ciepłego okry 
cia i lekko raniony w głowę mógł za- 
marznąć w jakiejś szopie lub gęstwinie le 

śnej, iub — co jest prawie niemożliwe — 

wymknąt się z gęsiego łencucha obławy 

I zbiegł. 
W lesie policja odnalazła porzuconą 

przez bandylę jesionkę, podziurawioną ku 
łami | nieco dalej — leżącą na ziemi czap 
kę bandyty. Nosi ona ślady krwi, co wska 

zywałoby na fo, że w momencie siarcia 
na szosie pod Szydłowem Maruszeczko 

zosiał równioż ugodzony kułą. |   

westrową przy wspólnym stole, ażeby 

razem spotkać się „oko wako” z rokiem 

nowym i po symbolicznym zgaszeniu świa 

łeł paść sobie o północy w ramiona. 

We Francji chodzą od domu do domu 

przez całą noc sylwestrową, podobnie jak 

w Boże Narodzenie, poprzebierani chłop 

cy ze śpiewem, życzeniami. Zwyczaj ten 

społyka się również częsio po wsiach w 

Bawarii. Wielkanocne wiwaty Z „kaliłlo: 

ków! korzystają w Nadrenii w noc sylwe 

strową z pełni praw obywatelskich; strze 

la się na wiwat z fuzji i innei broni pał 

nej, przed wszystkim pod oknami ukocha 

nej. Kanonada rozpoczyna się z wybiciem | 

godziny dwunastej, a im większym powo 

dzeniem cieszy się we wsi dziewczyna, 

tym więcej przed jej oknem strzelców, tym 

więcej strzałów i tym są głośniejsze. 

Z dniem noworocznym wiąże się sze 

reg przepowiedni, dotyczących przede 

wszystkim poqody i zbiorów w roku nad 

chodzącym. Przepowiednie te mniej ob- 

chodzą mieszczuchów, dla wieśniaka na 

łomiast poqoda to nierzadka kwestia eg- 

zystencji. Dlatego też, wpatrzony w nie- 

bo, stwierdza z głębokim przeświadcze- 

niem, że jeśli „w grudniu noce ciemne, 

to przyszły rok będzie dobry”, a „iaki 

grudzień — taki będzie czerwiec” Mrož 

ne święła Bożego Narodzenia to nieomy! 

ny znak, že žniwa będą wczesne i obfite, 

przeciwnie zaś: „zielone Boże Narodzenie 

— fo iniežna Wieikanoc“, 
Najważniejsza jednak to noc Nowega 

Roku — bo jeśli będzie „cicha i jasna” 

k
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rok będzie bardzo dobry. Spogladająs | 
więc często na niebo w noc sylwestrową, 

czerpiemy słąd oluchę, że nadchodzący 

rok niejedną przyniesie nam radość Al |



„KURJER“ Ru 

Najważniejsze wydarzenia polityczne w roku 1937 
Styczeń 

1. W noc noworoczną senat francuski 
jednemyślnie ratytikował ustawę © pożyczce 
ula Felski. Taką srr.ą uchwałę powzięta 12- 
ba "etutowa.*"h 29. XŁ ub r. 

2. Na posiedzeniu sejmowej komisji skar 
towej ucuwaieno jednomyśinie po pizemó- 
wienia wicepremiera Kwiatkowskiego pio- 
jekt ustawy © pożyczee franeuskiej na ce.e 
Gbreny puństxa Ка пыт Зейеи ОБган › ** '0 

5ргама 5. 1, przyjmujące również je- 
dnocześnie projekt ustawy. Ž okazji obiad 
piezum min. Beck wygiosil przemowienie, 
Gmauwiające znaczenie sojuszu poisko-fran- 

i w. Analogiczne uchwały powzięia ho- 
€niSja scaacka © Grinch 4 16, pienum Sta 
tu w dniu 8 stycznia. 

3. Podpisano w Rzymie „gentlenien ag- 
ttenient" wiosko-angiełski w sprawi: Morza 
Śródziemnego, w utócyn obydwie strony 
śiwierdzują chęć do zatrzymania status que 
ni Morzu Śródziemnym. iekst ugioszony 20- 
sta! .w dniu następnym. 
В, Niemcy wystosowały ultimatum do 

częci walenekiege, żądając uwolnienia pa- 
Sužera i części ładunku stałku „Pałos”, za- 
pewiadając w przeciwnym razie oddanie rzą 
dowi narodowemu zatrzymanych dwuch 
przez okręty niemieckie parowców hiszpań- 
skich. W tej sprawie ambasador rządu wa- 
leneckiego w Londynie wręczył odpewiednią 
uotę rządowi angielskiemu. 

7, Niemey i Włochy wręczyły odpowiedź 

  

          

' Ra propozycje francusko-angielskie w spra- 
wie wysyłania ochotników do Hiszpanii. No 
ta tu rgadza się aa wycalsnie othotników 
poo warunkiem, że wszystkie inne państwa 

o się na podjęcie odpowiednich kro- 
w. 

9. Na tle wiadomości o infiltracji niemie- 
€kiej w Maroku hiszpańskim doszło do po- 
Wxżnego naprężenia, które znalazło swój wy 
tas w polemikach prasowych a poza tym w 
nułueh wystosowanych przez Francję do rzą 
du hiszpańskiego w Burgos. Niemcy oficjal- 
nic wyjaśniły, że uie naja śutlnych zanna- 
rów terytorialnych w Maroku. 

9. Gablnet brytyjski postanowił wystą- 
pić z demarche równocześnie w Paryżu, Ber 
wa: ye i Lizbonie w sprawie wpro- 

n i | tia a do Hi A ko wysyłania ochotni 

12, Incydent marokański został zlikwido- 
wany, w wyniku rozmowy embasadora fran 
evskiego z kanclerzem Hitlerem, oraz uspa- 

kcjających raportów, jakie nadeszły z Ma- 
raka do władz francuskich. 

15. Premier „pruski Góriug przybył z ofl 
ejatna wizytą do Rzymu. 

17. Sowieł-< ogłosiły odpowiedź na de- 
marche unglelską z 9-go I równocześnie no- 
tę francuską, która zaznacza, że rząd fran- 
©vski drogą ustawodawstwa wewnętrznego 
takazał zaciągu ochotników do Hiszpanii. 

21. Min. Beek w drodze do Genewy 7!0- 
£;ł w Berlinie wizytę min. Neurathowi w 
trasie którei omówiono bieżące sprawy pol- 
Gko-niemieckie. 

21. Rada Ligi Narodów rozpoczęła swą 
86. sesję zwyczajną. 

23. Premier japoński Hirota złożył dymi- 
śje rządn w ręce eeenrza. ' 

25. Ovtoszono odnowiedž Wioch I Nie- 
wiec na demarche ansielską s dnia 9. w 
której obs państwa żadoią edwołenia och :- 
ników, agitatorów i propagacdzistów niehi- 
tzpońskieh z ferenn woinv domowej. 

27. Rada Ligi Narodów zakończyła swe 
obradv. Jednym z najważniejszych pnn? tów 
sesji tej było przyjęcie raportu polskiego, 
który min. Beck opracował jako mandata- 
rivsz Komitetu Trzech. Raport 'en zawierał 
m. in. oświadezenie senatn Wolnego Mia- 

"ata. że jego stosunki do Wysoklesa Komi- 
rza oparte są na obowiazułącym statucie 

prewnvm. Poza tym Rada Ligi osiągnęła ро- 
fozumienie w sprawie Aleksondretty i przv: 
Jei: ranort polski w sprawach surowcowych 

30. W narv cad maskiewski asłae" ww. 
tuk w procesie Radka i towarzyszy, 13 oskar 
onych z Piatekowem i Serebriakowem na 
tzele zostało skazanysh na Śmierć. Radek. 
Sokalnitaw | inni na 10 Ist włezłenia. 

30. W ramach uroczystości 4. rotznicy 
teżimu narodowa - socjalistycznego w Niers 

  

„ syech ksneterz Hitler wygłosił mowa, w któ 
reł zawarte były bardzo ostre zwroty peze- 
€lw botsrawirmowi. Równocześnie osłoszona 
dekret zakazujący przyjmowania narody 
Nehła — wohez” przyznes” i tei nasrofy О- 
Bleckiamn | stwarzajnev nasrodę nierstocka 
w deładzinie sztuki | ktitary w wysokości 

„ 106000 marek. 

й сябар : 
2. Nowy rząd japoūski gen. Hayssi s0- 

i z aide Eik, 1 objąl. urzędo: 

14. Liga Narodów wyasygnowała na sta. oe Wysokiego Kamica w Wołnym Heście Gdańsku dra Burkhardta, obywatela 
"e a no K Formalna nominacja nastą- 

14. Trwająca lłuższe 
sja dookoła kslążia ty i 
ge w Bukareszcie, p. Szeby znalazła swój wyraz ofiejalny w Interpełacji zgłoszonej w 
periamencie rumuńskim. Odwołanie z Buka- 
sesztn posła Szeby nastąpiłe 17. TI. 

14. Marszałek Jegorow wyjechoł w oto- 
tyenłu wyższych oficerów z rewłzytą do sze- 
łów sztohów Kotwv, Estanil I Litwy. 

15. Prezydentem republiki firlandzkiej 
z kadenelą 6-lefnia wybrany został kilkakrot 
ny premier | minister, twórca reformy rol- 
uej. Kynestą Kalka, 

21. Minister spraw znoranicznyrh Nła- 
© mies Nanroth ndoł cię g ofieiojna wiessą da 

Wiadnia. W czacie foro notwin w Wiedniu 
doszła do zaiść na te <demnnsteacji narode- 
wych socjalistów austriackieh. 

Rlieamz 2 
a + Mussoliai na pesiedzeniu Wielkieį Ra- 
p uf Skil zapowiedział dalsze zwięk 

włoskich sił zbrojnych. W dziedzinie polityki zagranicznej Wielka Rada wyra- 
* narod: 

4. Ogłoszono odpowiedź zt zagr J Becka na _ interpelację posła Walew- 
skiego w sprawie książki Szeby. Interpelcja stwierdza, że zarzuty ©0 € "wypitnie anty 
polskiego charakteru książki oraz %koliczno 
śei że książka ta poprzedzona została przed 
mową ministra spraw zagranicznych Cze- 
thostowacji odpowiadają prawdzie i wobec tego rząd pragnąc ściśle ocenić stosunki 1 Za- miary Czechosłowacji wobee Polski musi * brać poważnie w rachubę ukazanie się tej książki, 

4. Nowy minister Spr reani Japonii. b, ambąc. praw. zasranieznych 
Gia, Beja asador Sats, objął urzędowa 

Ująe agendy miaisterstwa od pre-   

miera Hayaszi, który tymczasowo piastował 
godność ministra spraw zagranicznych. 

7. Podkomitet nieinterwencji po dlugo- 
trwałych obradach ustalił datę kontroli mor 
skich i lądowych granie Hiszpanii z dniem 
13 marca. Plenarne posiedzenie plan ten 
przyjęło dnia 8 marca. 

W związku z trwającymi zaburzeniami 
w Jerozolimie ogłoszono stan wyjątkowy. 

10. Mussolini udał się w podróż do Libii. 
12. Kryzys rządowy w Finlandii, który 

nastąpił na tle zmiany na stanowisku szefa 
państwa, został zlikwidowa»y, a nowy rząd 
utworzył przywódca partii posiępoweów, 
Cajander. 

i2. Włochy i Niemey udzieliły jednocześ- 
nie odnowiedzi na notę ansie!ską w Istopa- 
dzie ub. roku w sprawie paktu zachodriego. 
Noty te były uzgodnione pomiędzy obydwo- 
m « naństwami. 

16. Przybył z oficjalną wizyta do Warszo- 
wy rumuński minister oświaty p. Ang"losen. 
W czasie pobytu min. Anseleseu w Polsce 

podnisane konwencję w sprawie współpracy 
inte'skfnalnej, 

18. Przykwł z ofielalna wievta da Buda- 
pesztu kancierz anstriocki Schusehnigg. 

19. Prasa w*'oska a”osiła tekst roty rzą- 
du welenėeklera. w którsi zonrosonowano 
Francji | An"ll adsfantonie Maroka. 5w- 
nocześnie w Paryżu o"'oszona nółofiejolnie 
aświademn=te, że Francja i A glia propozycji 
nie nrzvłały, | 

24. Minister Snrow za rariezn""h Włorh 
Re Ciona, wviankał z wiewia o*?tatejna dą 

Riałarrodu. 7 okazfi fecę nohsfu w B'ało- 
gradzła padntcany gnot-t dnła 25. ITI. pakt 
nerptoolnaśni | nfaqorecii, 

81: Rozwiązanie parlamentu japońskiego. 

Kuwuiaciarą 

5. Przybył do Białosrodu z oflefałną wi- 
zytą prezydent republiil ezeskoslowackiej 
Benesz. 

9. Minister snraw za”ra 'icznych Beck w 
podróży powrotnei do Polsk* zstrzymał się 
w Wiedniu. aby odwiedzić : nstrinckie"o se- 
kretarza stanu dla spraw zagranicznyca dra 
Guido Sehmidta. 

12. Rozpoczeła się w Montreux konferen- 
ej» zwołana z iniejstywv rzadu esinskiero. 
majaca na celu zniesienie przywilejów ka- 
pitniaeyinych. 

21. Franenski min. obr. nar. D>iadier, 
przybył do Londvnu, gdzie przenrawadził w 
ezusłe swego pobytu szereg rozmów polity- 
eznveh. 

22. Minister spraw zagranieznych. Rack 
nrzybył do Rrkarrsztu z wizyta of'cisl"a, 
Wisvta ta miała ehorskfer re t-vfv wobse 
odwiedzin min. Anfonesen Połsee. 

22. Mussolini w tawarzvstwie rsintstra 

smew ss<ranieznveh hr, Ciann suolai gle 
w Weneeji 7 anstrisekim kanclerzem Seh"a- 

ehniesiem. Nnia nastennasą adac-ana ka. 
menikat ofieiainy, w którem ройбтейето 
dcnioslość wanńtnracy wioska - anstriackiaj 
dl: veesnlowania problemu šrodkowo-euro- 
pejstie=n, 

23. Z oknzji swego pobytu w Bukeoresz- 
ele min. Beck nadejmawany hvł nrzcz króla 
Ksróla IT. x dniq nastennego adhwła się ra- 
ruda w p”a cu królewskim: w której wzi” 
udzłał krėt Karol. min. Reek. premier Tata- 
restu I min. Antonesen. Po południu teroż 
dula min. Beck nonawnie zos*sł przyjęty na 
audłeneti nrzez keóla Korola II. 

24. Peklarneis =ugło-francuska w sprawie 
ner*"alnoóef Anelii. 

25. Q<łaszona kamuniks»t e wizycie mi 
nistra Rerka w Rokaresze'e. przy czym w 
nprywatnvch dontesientiach dzienników stwter 
dzono. że w tokn wies*v ustaloną rAwnież 
orosram wizvty Panzvslanta R, P, w Bnkare- 
qzela | keńla Korala w Połsze. 

26, Pramiar (eine nrzyhył Fa Rzemn | 
odbvt > Mresalinim pormawa, Wiov'a jesa 
raznaczęłą korowśd wiyst niamtaskish w 

Rrėmle, gdyż ra nim przehwji min. van Ne- 
«woth, san, Piorshase | inne wybitne oso- 
histoGat "Pumaęiej Rzaczy, 

20, Mintotap gnraw zaszanieznysh Ralaii 
Snask słażwł ną nastodzania Iskv Fanstawa- 
nich fatlanania q nartralnąćni Patel | zwał 

nieniu Rejeti nrzaz Froncie 1 Anella z nin 

wła-ków wynikających z traktatu lokarneń- 
skiego. 

   

ВМ оя & 

3. Prezydent republiki austriackiej, Mi- 
klas z małżonką, kanelerz Schuschnigg I se- 
kretarz stanu Schmidt przybyli do Budape- 
sztu z oficjalną wizytą, gdzie odbył się sze- 
ref, uroczystości. 

3..Minister spraw ragranicznych von Ne- 
uraih przybył do Rzymu. Premier Góring w 
drodze powrotnej z Włoch ecbył konferen; 
cje z ks. regentem Pawłem jugosłowiańskim. 
W czasie tej audiencji obecny był premier 
jugosłowiański, Stojadinowiez. 

5. Z okazji wizyty mla, Neuratha w Rzy- 
mie ogłoszono komunikat, stwierdzający ści 
słą równoległość interesów i tożsamość dą 
zen iw. wo rozpateywano 
Spraw: il, now. Ani © ONA , ego Locarno i sprawy 

. Pol dełegacja na uroczystości о- 
ronacyjne w Londynie opuściła Wasawę, 
Na ezele delegacji stał min. Beck, który w 
czasie swego pobytu w Londynie przepro- 
wadził szereg rozmów politycznych. 

8. Minister sprawiedliwości Grobowsk! 
udat się z rewizytą do Berlina į przyjęty był 
przez konelerza Rzeszy, Hitlera. > 

12. W Londynie odbvła się koronacja 
króla Jerzego VT. Z okazii koronseji odhy! 
gie wielki ziazd meżów stanu w Londvnie 
którzy mieli sposobność da przenrowadze 
nia razlesłveh rozmów polityeznych. 

13. Minister snraw zagraniernych Włoch 
hr. Cino wvrłosił exnose. w którym stwier 
dził. iż naciącef rzeczywistośei interesów 
nołskich nia można ignorować w nowym pa 
kele zachodnim. 

14. Przybył ponownie do Wenecji pre- 
mier pruski Gór! *. Z okazii jera nodróży 
rezesły się postaski o wizycie kanelerza FIt- 
larix u Mussoliniego, które nie sprawdziły 
się. 

15. Premier waleneki Larco Cnhał'ero 
wręczył prezydentowi republiki vodanlie e 
dymisje sabineta. 

18, Włoska para królewska opuściła 
Rzym. by złożyć oficjalną wizytę regento- 
wi Węsier. 

18. W Walencji sociolista dr Negrin ut 
worzył nowy rząd. w którym m. in. tekę mi 
nistra spraw zagranicznych w mleisee p 

Del Vayc. który zastoł delesatem rzedu wa- 
lenckiego przy Lidze Narodów. ohbiał Gerald 

„przedsłowijcei lewicy republikanskiej. 
21. Minister Dellsas z okazji swego pa- 

byta w Brukseli emówił m. in. wspólną ak- 

cję Angiti, Francji oraz Belgii w sprawie 
odwołania ochotników walezących po obu 
stronach w Hiszpanił. 

22. Minister spraw zagranicznych, Reck 
wracając z Londynu, odbył konferencję z 
premierem belgijskim yan Zeelandem. 

- 26. Przybył do Warszawy rumuński na- 
stępca tronu, ks. Michał, celem zaproszenia 
Prezydenta R. P. do. Bukaresztu. 

25. Rada Łigi Narodów rozpoczęła swą 
sesję majową. 

26. Rozpoczeła się nadzwyczajna sesja 
Zsromadzenia Rady Lisi Narodów. W eza- 
sie posiedzenia komisji weryfikacyjnej 
przedstawieieł Polski złożył  dekłlsrneże 
stu terdzająca. że Polska uważa srrawę Abi- 
synii za załatwiona. W e7os'e sesii Zeroma- 
dzenia nrzyjeto Veipt do Livi Naro“4w, 

28 Promier Buiduin złoży” królowi dv- 
misję gebinetu pneielskiego. Nowy pobirat 
ntworzył drivebcząsowy kanelerz skarbu 
NeyHe Chamberlain. 

1 Ssmoln 5 hisznańskie (wsłenekia! 

zrzuciły bomby na krażownik niemtes=f 
„Poutsehiand*. 20 3'ajerzv zostałą 7shf- 
tveh a 75 ronnveh. WW zw'o”"u z tym oAhv- 
łv się narody n ksnelerza Fitlera. ralorą 7a- 
stenowienta słe nad oedwetam. Niemteckia 
si morskie zbombardowały dnia 31 por! 
Almeria. 

R) Gshinet sen. Havnezi redał sia Fa 
dymisti portewoż w nowym norfs=aneje n- 

| tuarzyłą się większość. przeciw temu rzą 
dewi. 

  

Czerwiec 
1. Dymlsią gabinetu japońskiegi gen. Fa- 

yasi przyjęta. 
2. Wizyta min. Świętostawskiego w Bu- 

dapes>ciė, . 
6. Prezydent R. P. w towarzystwie min 

* Recka udał ste da Fukoreszta. Pon P-azy 
dent R. P. wyieehał da Ruksresztu 9. VI. 

11. Podsna do wiedo: ości w Sowietoch 
wyrok Śmiarei ną morczelrą T=ohqczewskie 

ge 1 7 genersłów csowierkich. którym 7ar7n- 
cono szniesostyya 1 =*-qdę stanu. Wyrok wy- 
korsoa w Anin 12. VF. 

15. W Forelen O*fiee ofielalnie zanowie- 

Gziera wizyte nin Neupotha Ww Tandyųi 
18, Niemav | WVłochv zawiadowiły a о- 

wrocia da kamttoty nłeinferwenceji | podję- 
€la rkeji kontroli, 

14. S--f stabu nlemieckie'0, Beck przy- 
byl dn Porvża, 
710. Atak hiqrnaństth fodzi podwodnych 
na kratawnik „Toajpzieć, 

51. W zwiasku y zsestezeniem svłune' 
miedzynarodowe, wyrikłać na tle sne=wv 

„Л оее wieta rstą, Neuratha w Lon- 
dyn*n zacjałą adwyolona, 

| 99, Pa unadkn «=hinafn Plemą 91. VII 
fhortamnę rówanoył paw pzad f<ononsl 

94 КнЛ Ronni pormuński naorhvł Ha Pal- 

ek, IV nianyyszym gni nahrśn w praca A> 

isdn об оьн Penmuanė P. VB I koś! Kopnl 
zanawiadztajj, nadniariania nasalofse Aa von. 

    

ai nmhacard, Qasawładn] pile T nadnicena 

w Krakowie na Wswriu w dniu 30 czerwen. 

Я В. Зк 

1. Konflikt japońska-sowiecki na Amu- 

rze zakończony wycołaniem wojsk sowiee- 

kich z wysp Sennufa I Bolszoj. Koło Sennus 

fa zatopiono kanionerkę sowiecką, na sku- 

tek czego Moskwa i Tokio wniosły równocze 

sni pratesty. 
1. Wspólny komunikat Roosevelta | van 

Zeelanda, w którym Stany Zjednoczone wy- 

rażają sotowość współpracy z Europą. 
5. W Lizhonie doken"no 7amechu bom 

bowego na premiera portusałskiero Sa'nzara. 
8. Ogłoszenie memoriału rządu nngjels- 

kiego 0 podzisie Pałestyny. W zwięzku z 

tym mowi wygłoszona nrzez lorda Marley*a 

w 6 Montrealu o sytuncji żydów w Tunes 

8. Podpisarie nolsko-szwajearskich ukła 

dów gospodarczych. 

8. Generał Franco wystosował do mo- 

carstw ostrą notę, w której domaga się uzna 

nia powstańeńw za stronę wale”ącą. 
11. Rząd francuski ogłosił decyzję © 7a- 

wieszeniu z dniem 13 bmi kontro'i międzyna 

rodowej. na graniey francusko-h*szpańskiel. 

12. Rząd włoski wypowiedział się przeciw 

ko podziałowi Palestyny t przeritwko rapor- 

towi komisji królewskiej. Król Karol rumuń- 
ski przybył do Paryża. 

14. Rząd nonkiński ogłosił rozkaz pow- 
szechnei mobilizacji. 

15. Wysaśnięcie konwencji  polsko-nie 

mieekiei, dotyczącej Giórneso Śłąska i sksa- 

wania śląskiego urzędu do spraw mniejs”nś 

el. szeregu urzędów €”lnych na Górnym Śą 

ska I utworzenia na Ich mie'sce nowych. 6r"7 

ostatnie postodzenie komisji mieszanej dła 

- Górnego Śląska. > а ; 

66'11.'6‹\!›“1":: czechosłowacki padał się da 

dymisji. nrzy ezym dceyzję przesłano prezy- 

dentfawi Beneszowi. 

19. W Świdrach Małvch dakon=na zama- 

chu bombowego na pułkownika Adama Ko- 

"gt. Walska jannńskie 'roznoczeły dn. % 

tipea 0 godz: 14 min. 31 (czasn priejgoowasa! 

hombsedowanie Wanriv“u. Są ta nierwęza 

<trzatyv, która nadły w Chinach w kant'ikeie 

tanońsko-ehióckim, W oeotoleh dwósh mie 

słąroch pozstezajona w 7SSR 217 osóh. 

21. Dnia 20 zmarł Guo'lnma Mareant, 

26. San Salyodor wyeest gia 5 Tiei Na 

rodów. Daevzię ta pawsieła Radą Ministrów 
na raciatmania oshotem wesnpął, 

28. Chinv odrznetty Pimatam  Janon'l 

na sknłak ezasą wafeka ianańskie rozpoczę- 

ty w nocy dzisłonia wajenne. 

    

ли та bananą 

1. Przyjazd ks. Keńtu do Polski. Mimo za 
»einie prywatnego charakferu tej wizyty na 
leży ją zonotowoć w kronice notitveznej #- 
ko odwiedziny hrata króla anešelskiepo. W 
ezosie tel pierwe”nl wizyły emonka dar 
Lrėlewskieco ansletskieso w Palsee, minister 

spraw zagrenieznych Beck. miał snosobność 
zefkniecia się z rościem w Pańsncie. 

7. Polsko-sdańska Pmowa gosnedo"a 7 

r. 19% została przeńieżona do raku 1998. 

8. Wydalenie z Anil tryech dzłannita- 

rzy niemieckich. którem władze. an-lelskie 

sarzucnty mieszanie sie w wewnełrzne sora 

uy ansielskie i nneswionie wywiadn szawo 

dowsło nanreżonie w Sfosunkoch anatsłatn. 

niemiackich. Niarey w dwa dni nóźntaj (10 

glannnta)' wystedliły korespondenta Times'a 

z Berlina. 
18. Przyjazd da Krypiev ks, Hiinki | pas 

Ja SWora. znonvch przywódców preby sim 

wackiecdo. he? aksz*a Ha manifestacji brater 

stwa nojeka-słowackinw0. 
20. W wynitn odmowy cznchasłow eR 

wvkorenia pmowy 0 foefawę.hroni nozez 

fabryki czeskie, Portugalia zrywa stosunki     

dypłomatyczne z Czechosłowacją. 
24. Rząd walencki skierował do Ligi Na 

rodów noię, oskarżającą Włochy © zatapia- 
nie statków hiszpańskich. 

25. Generalny Komisariat R. P. w Gdańs 
kn złożył protest przeciwko przenoszeniu 
uezniów polskich do szkół niemieckich. 

25. Oficjalna wizyta w Warszawie mini- 
stras praw zagranicznych Szwecji, Sandiera 
W czasie tej wizyty min. Sandler zaprosi 
polskiego ministra spraw zagranicznych do 
Sztokholmu. 

29. Chiny zawarły pakt nieagresji z So- 
wietami. 

31. Ogłoszono urzędowe noty pomiędzy 
Polską a Watykerem w Sprawie zabszpie- 
ezenia Grobów Wawelskieh. Nokumenty te 
dutowene z dnia 25 sierpnia likwidują kon- 
fiikt wawelski i uzaležnia'a ws7e'kte zmia- 
ny na przyszłość od zgody Trezydenta R. P. 

BYrezesień 
1. Alak łodzi podwodnej na konfrtorped< 

wiec ungielski „Havoek*. Wobec tego cziot. 

kowie gabinetu angielskiego odbyli raradę i 
zudecyuowali zwięśszyć liczbę kontrtorpe 
dowców na Morzu Śródziemnym. Kównocze 
Śnie wyrażono zgodę na prozozycię odbycia 
nmady państw Śródziemnomorskich. 

3. Wyjazd ministra estońskiego Akela ; 
wizytą oiiejainą do Polski. 

6. Ambasada sowiecka w Rzymie wręczy 
ła nota oskarżająca Włochy © akty na Mo 
rzu Śródziemnym. Nota ta została prze? 
Włochy odrzuecna. 

7 W Norymberdze rozpoczął się zjazd pa! 
tyjny narodowych socjalistów. 

8. Min. Beek, udałąc się do: Genewy złe 
żył wizytę w Paryżu, omawiając przy te 
sposobności z min. Delbosem probiemy bie 
żaeej nalityki międzynaradowej. 

8. Do Polski przybyli szefowie sztebėw 
Łotwy, Estonii oraz Finlandii celem wzięcia 
udziału w manewrach. 

8. Sowiety wystosowały drugą notę do 
Włoch w sprawie tzw. korsarstwa. 

9. Włochv I Niemey odrzuciły zanrosze- 
nie do wzięcia udziału w konferencji Śród- 

ziemnomorskiej motywując swój krok sła- 
nowiskiem Sowietów, wy""żonym w notach 
pod adresem rzadu włoskieso. 

10. W Genewie rapraczeła swe obrodv 

65-ma sesja Rozv Tiel Narodów. Tawn dnia 
nastantła atw=-©a konferencji Śródziemna- 
niorskiei w Nyon. 

11. Prasa ansielska podoła wiedomość a 

adrceznym pismie Museoliriera do Chomter 

laina w sprawie normalizacji stosunków 
włosko-ancielskich. 

13. Zeromadzenie Lisi Narodów Poznocz* 

ła swe obrady. Ostra mowa  anfysow'ecka 

kanclerza Hitlera zakończyła kongres u0- 

rymberski. 
13. Aresztowznie polskich . listonnszów 

pod pozorem doręczania dzienników niepa- 
siadaigeych dehitu w Gdońskn, snawodowa- 

Ją zatarg pomiędzy władzami gdańskimi, a 

Polską. 
14. Były prezyśont reorh'iki czeskiej Ma- 

sanok zmarł na Aledorei ehannhia, 
414. W eznsła ebseq Redy Tisi Naradów 

min. Reck łażył deldorsaję rracycniana rfa 
nawisko Paski w anrawia nadziałą Polesty- 

nv z prnktw widzenia polskich interesów ©- 

misraevinveh, 
14. W Nvon nadnisena pkłod w sreswia 

zahaznieczenia żeni na marza Śró4dzjom- 
nem i zshezniaezonia jest npzoetw nta- 

kam łodzi nodwndnvch. Pastona=lnia 70- 
słoty nagłannie rozszerzona równiaż w ой 
niesiorių da Olmotių nowadnych | sama'e 

tów. Pamima płankasności Wash zoram=ni 
kawana fstat nelornł nrananyicevzh Wło- 
nham udział w kontroli morza Śródziemne- 

go 11, Anella | Foannią ełastie wvnnfonin 

sarny Okrętów z kontro'i wybrzeży h'szpań 
eh. 

a 94, Turrta I W'arnanta nia uzsskoły pra- 

wa pasłakall da Rody Vst Naradów, 

29, Włarhy nactonmyfły wziać odział w 

akeli antfykarsarettaj | zanawiadatoby von. 

nie dalasata dą Paryża, dzia mała ste adt=6 

narady fochoweńy w gneawia przanrawadoe 

nią nadzlołą strat | netałania ndzisła posz- 

czesźinosh naństw w kontroli. 

22. W Paryżu porwsna w fafemniew sna 

<kh nastenea ren, Kutiienawą ran, MiVlara 

nrzy Enrvm rńwynosześcia nezasodł haz ślrdn 

Чепе! wohiny genernł byłej armii carskiej 

qen. Srablin. - į 

24, Mucentin( wsłashął z Rzymu do Nie- 

miar _g afiełalną wiet, Е 
94, Jus na wyviošdnia Masoniiniasa I hr 

Cler przedstawiatała  Foanoit | -Anslf w 

Rzvrsla zatncjji sta w minietarsfwia gnpaT #- 

wranieząveh nrzadsfawinłan ppasanusia W 

anrowia wycałonią ochatników saślich | 

wyłsćntania Gneawy ną maz Śaśdalamnym 

* 97, Komitet terosh nońaty w Cenowia ob 

rodniący w snrawia zafarsń "LTL 

leon nawriał sarstnela nasantełsna bomb 

dosonta ntwaztuch miset ekihoktnh. 
97. Przadstawialaf prada an. Prawe 

nrzaneńci Tasnała za inewianf 7 łatą na” 

nina + Paafota, » tym szmym ineydent te” 

mastai atłoidasyani. 

9q Ntnqznna  nflatałnc 
kntę nacnictsy dannńctiasa | natatio 

tamentcać © 

nafniast 
wa m Tatią | Warszawa Ha panel amhopa” 
> Anta 1 nośdetaenika, Hrskacaananą pew; 

44m ralanawany gnefał dnirakawnony yno" 

a Wadanag Ramar, amhadadneam ianafolt= 

a Skok, 
ną Vuiemtanawinem nuntfam stenty Ner 

ałłutaca w Maamanaak Volta witała mantta 

Mantą nad natem niakam w Paninia, pn 

NoŻnat Wesoon*tat € Tilla wysłani nasam A 

la An Stumów, Nastenneso fota Mussolir" 

spuścił Niemev. 

Pa Bamana A Ы 

2. Zgromadzenie Ligi Narodów odrzuciło 

projekt rezolucji w sprawie wojny domowej 

w Hiszpanii. W czasie posiedzenia dełega 

Polski złożył oświadczenie pratectujące „prze 

clwko tendencyjnym komentarzom zw ąza 

pym z dyskusją w łenie komitetu redakcyj 

nego. 
z Departament stanu rządu Stanów z 

uoczonych ogłosił komunikat, w se M 

ny Zjednoczone solidaryzują się z us 

mi Ligi Narodów w sprarzach ehtńsk 1 R 

9. Odpowiedź włoską doręczeną i R 

łoszono tegoż drla. Włochy odrzuc:ły 

mowy, w trójkę wysuwajat kontepropozye 

ie przedyskutowania tej szrawy wa 

ciągu w łonie komitetu nicinterwencj. 

11. Wyniki wyborów szmorząda 

które odhyty się we Francji dn'a 10. X. nie 

przyniosły zasadalczych rmian oblicza po 

    

     

lilycznego Francji, wykazując jedynie silne 
ezabieme komunistów. 

13. Nasiąpiia wymiana not pomiędzy 
Niemeami a telgią. Niemcy stwierdziły w 
tej nocie, iż nie n..xuszą nietykolności i usza« 
nują zawsze terytorium belgijskie. 

14, Po uzgounieniu stauowi.k z Loudy- 
uem rada minisirów traneuska zgodziła się 
ua dyskutowanie w sprawie ochotniców w 
tomach iondyńskiego komitetu nieinterwea 
cji. 

16. Odbyło się pierwsze posiedzenie ko- 
mitelu mie.nterweneji, które pizystąpi do 
sezpairywania sprawy ochotników cbcych w 
Hiszpanii. 

18. Przedstawiciel rządu gen. Franco zło 
żył oswiadczenie, stwierdzające nienaruszał 
«teść Wysp Balearskich . 

21. W Gdańsku rozwiązane eentrum ka 
tolickie, a tym samym przeprowadzono 68- 
taleczne zlikwidowanie wszystkich innych 
partyj politycznych poza partią narodowo- 
> jaiistyezną. dg. 

23. Marszałek Śmigły-Rydz wyjechał do 
Bukaresztu na zaproszenie króla Karoła HM 
telem wzięcia udziału w uroczystoś iach, 
związanych z promocją Wielkiego Księcia 
Mielała, następcy tronu rumuńskiego, na 
podporucznika armil rumuńskiej. 

25. Gabinet belgijski podał się do dymi- 
sji. 

  

26. Do Warszawy przybył z wizytą -au- 
striaeki sekretarz stanu dla spraw zagranicz 
nych, dr. Guide Schmidt. Tegoż dnia uastąpi 
to podnisanie umowy kulturalnej polsko-au- 
stiinekiej. 

25. Mussolini wygłosił mowę, w której nie 
zwykle silnie poparł niemiecki żądania ko- 
lórtalne. 

30 Wyrazem zaostrzenia się stosunków 
włosko-franeuskich było odwołanie ambasa 
dcra włoskiego z Paryża wobec nirobsadze- 
nia przez Francję stanowiska ambasadora 
w Rzymie. 

30. Niemcy 1 Włochy udzieliły odmow= 
nych odnowiedzi w sprowie ucziału w kon= 

ferencji 9 mocorstw w Brukseli. Sowiety zą 
proszenie przyjęły. 

Listopaci 

2. Z okazji pięciolecia ministra spraw za 
grunicznych Becka, prasa omówiła szeroko 
polską politykę zagraniczną. 

8. Nastąpilo otwarcie przez belgijskiego 
ministra spraw zagranicznych Spaaka konfe 
rencji 9 mocarstw. 

4. W komitecie nieinterwencji osiągn'ęto 
porozumienie w sprawie wycofania ochotni- 
ków z Hiszpanii. przy ezvm postanowieno 
niczwłoc”nie zwrócić się do obu rządów w 

Hiszpanii z odpowiednią pronozycją. 
5. Ogłoszono dekłar""'« w Berlinie I War 

szawie w snrawie traktowani  mniejsza*el 
polskiej w Niemczech i niemiec*tej w P-L- 
sce Równocześnie szefowie państw przyjęli 
przedstowieteli mniefsześci. 

5. Nastąpiło mrzystąnienie Włoch do 
niemiecko-japońskiego układu zntykomue 
nisfvezn="a, 

11. W Brazvli dokonana zmiany ustro'a 
w kierrnku oreeni-seiį po“ wa na poAsta- 
wsch. fotajfzmn | korsoraciont=nu. 

1%. Pzad rumnóci n. 7 terasen padsł 
sie 9 dyti, P. Miehsleke, któremu tról 
nawiapzeł piełe rtwn=zanią vadų. уотеК? <'ę 

misii, i premier Tatoreseu sforrawał reno 
wanie prod na racszoszonech rajstowoch. 

16. Król Leonold belsii<ki przybył = 
półe%etajna wteufą da | ovdvnn. 

17. LorA Halifax przybył z półofiejałną wł 
zytą da 'Niemiee. nesiec sie ne jeńnod=ta- 

wym pobycie w Rerlinie do Rerchtessaden, 
eełem "rzenrowadzenia . rozmów z kanrie- 
rzem W'tlerem, 

20. Konfiskata „Tr'bunv* orsz o*wołanię 
korespordenta tegoż pisma z Parvża z po- 
wodu artykułu o norozumieniu własko-fr=q 
cuskim jest dowa”em zaostrzenia stesuntów 
francusko-włoskich, które jeszcze bardz'ej 
stały się napięte w wyniku rewelacyj pism 
włoskich. 

23. W Londynie prasa ogłosiła Informae 
ję dotyczą rozmów Hitlera z lordem Hall- 
faxem. Według tych rozmów Niemcy zażą- 
dały w formie katesorycznej przyznania im 

praw do kołonij. oświadezyły, że uważają 
sprawę paktu zachodnieso za chwilowo rie 

aktualną, wysuneły żądania antoncmil dła 

Niemeów sudeckich orsz uznania problemu 

austriackiego za kwestię wewnętrzną niem- 

ezyrny. 
25, Rozstrzelanie 25 osób w ZSSR. 
26. Dymfisia Scharhta ze stanowiska mi- 

ulstra sospodsestwa Rzeszy. Wshór nowego 

prezydenta Argentyny, dra Ortiz. ‚ 
27, Stracenia craiks Sus“. przvwė“ry A- 

| abów palestyńskich. Zawodowe zw'ązki 60- 
. wieekie przystąpiły do międzynaredówki am 

sterdamskiej. 
29, Wsnńlna dekisracja aneielsta franeu 

ska pa nadróży premiera Chautemps'a I Del 
bosa do Londynu. 

Grudzień 

3 Minister Delbos przybył z ofiejałną wi 
zytą de Polski. 

6. Premier Stojadinowicz przyjechał do 

Bzy mu. : 

8. Minister Belbos przybył do Bukaresztu. 
Wystąpienie ministra Tituieseu. 

11 Włochy wystąpiły z Ligi Narodów. 
Wykrycie zamachu na ministra Dełbosa. 

12. Ostrzeliwanie statków brytyjskich na 

Tangtse. Przybycie ministra Dełbosa do Bia 

ogrodu. Wybory w Sowietach. ‹ 

13. Zdobyele Nankinu przez wojska ja- 

vańskie. Zatopienie kanonierki umerykań- 

skiej „Parnayć. . 

1‘!4.?0!'0!:‹-"!‹: prowizoryczneso rzadu 

-hińskieso w Peklnie. Nota  protestacyjna 

USA. do Japonii, 
15. Delbox przebył do Pragi. ‚ i 

16 Min Eden zdementował w trh'e Gmin 

acgžoski 0. qorozamieniu roleko-odoństim 

w snrawłe >mienv stotnta Wolneco Miasta. 

29. Rozstrzelanie 7 wyblinych dziełaczy 

sowieckich z h. zmhasadowam "ч dies) 

"hanem f b. sekretorzem CKW 7SSR Jen”kl 

azem pa e7rte. Inevdent z tarantarką sagłel 

-<ka „Ledy Bird na rzece Jangtse. 

21. Zoan sen. Drieka | dendorffa. 

24. Owłaszenie noty »ołskiej. adniar" jące] 

zarzety wiadz sawięskioh w gypowia tnev= 

4entfów na efeinku kolejowym Zaalhnnów 

S grenietówka. Qełosmania wyniku wybo- 

"gw do sanotr prmmnńskieco, ? 
97, Vilkkmidapią Inevdonin z kononisrką 

Panay*, Nota amerykeńska do rządu japoń 
akiern, 

    
   

Ustasiania pireynistiasą sofinatn Ta 
t rtyarzania powacą szadęą pad neze 

tem pramasą stenoqietwa narodowo 
sot jałistycznego prof. Gega. 
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D. T 

Od dawna odczuwamy brak dobre- 

go kalendarza, który by był jednocze- 
śnie podręczną encyklopedią najważ- 
niejszych wiadomości potrzebnych dia 

dobrego obywatela, nie mającego cza- 
su na szperanie w gąszczn rozmaitych 
słowników, podręczników, spisów i 

wykazów. Brak ten będzie już nieba 
- wem całkowicie zaspokojony, Oto już 

od roku specjalna komisja magistrac- 

ka, pod przewodnictwem prez. Nagur- 

skiego opracowuje kalendarz tego ty- 

pu i miejmy nadzieję z początkiem 

nowego roku budżetowego wyda (0 

nakładem Zarządu Miejskiego z sum 
przeznaczonych na nagrodę literacką 

° m. Wilna. Dzięki uprzejmości jednego 

z członków komisji możemy już na- 

szych czytelników zapoznać z frap- 

mentami kalendarza, odnoszącymi się 

do pierwszych miesięcy rokn 1938, 

Zaczynamy od najbardziej nas in- 

teresującego stycznia. (Red) 

Styczeń 1938 
Przepowiednie pogody. 

1: Nowy Rok. Od 2 do 7 zim- 
mo. 15—16 powietrze zmienne; na 

-szczytach gór Śnieg. 19, środa. Od 
(25 z przerwami wvż barometrycznv, 
temperatura poniżej 0” Celsjusza. 31 
zakończenie miesiąca. 

Wskazówki dla rolników: 

W pierwszych tygodniach stycz- 
nia można wespół z roślinami spoczy 
wać we Śnie zimowym pod mięciutką 
pierzyną śniegu. Jeżeli w pokoju zbyt 
zimno, przykryć się nakazami płatni- 
czymi, albo się im pe prostu przyj: 
rzeć: od razu robi się gorąco. W koń 
€v stycznia spłacić ratę pożyczki sie- 
wnej z r. 1928 i rozpocząć starania o 
nową. Dni wizyt sekwestratorów: 9, 
13, 19, 22, 25, 28, 29, 30. 

Wskazówki dła akademików: 

> W celu niekłopotliwego spędzenia 
karnawału, już 15 postarać się o za- 
wieszenie wykładów. 

Rady dla praktycznych gospodyń: 

1. Wobec zwiększających się mro- 
zów przystąpić do konserwacji trus- 
kawek, przesypując je naftaliną lub 
kwasem bornym. Przed zasypaniem 

*'obmyć każdą jagodę w trzyprocento- 
wym roztworze karbolu. 

2. Tanie i praktyczne obiady: 
''a) dla hydropatów: woda grzana, 

tnieg a la carte, łody z piwnicy; 
b) dła jaroszów: zupa szczawio- 

wa, szczaw, itp.; 

€) obiad wykwintny z 5 dań: zu- 
ananasowa a la fourchette, budyń 

uddyjski, śledziki z ryżem a la Tu- 
wim, kaszanka firmowa, klopstock 
s cebniką. 

Co pić w styczniu? 

Chablis, szampan w czekoladzie 
(tylko po godz. 8 wiecz.), Bordeaux 
krymskie po zł. 3,50. Wódki: białe i 
kolorowe zależnie od chęci, samogon 

° — tylko bezpośradnio przed areszto- 
waniem lub ciężką chorobą. 

Wskazówki: dia myśliwych: 

W styczniu rozpoczyna się ©7» 
ochronny na żubry i ich pisma, które 
w celu ochrony będą częściej konfis- 
kowane. Wotno polować w dalszym 
ciągu na kaczki i motylki kapuśniaki 
szmce. Co do kaczek, sztuka polega 
na zaskoczeniu tych kaczek, które od 
daliły się od przerębli i chodzą po 
lodzie. Taka kaczka ma utrudnione 
nurkowanie, a z powodu zimna nie- 
chętnie wzbiia się w nawietrze. Strze- 
lać grubym śrutem. Wódka: myśliw- 
ska w płaskich butelkach. 

Ważniejsze rocznice: 

Rok 925 przed Chrystusem dn. 8 
stycznia — wynałazek W. C. inž. Ra- 
damantes. 

Rok 1450 — 22 stycznia. Guten- 
berg wydaje swą encyklopedię. 

Lutv 
Przepowiednie pogody. 

Z małymi przerwami bardzo zim- 
no, przeio dobry obywatel powinien 
wyjechać M. S. Batorym do Nicei. 
W ten sposób spełni swój obowiązek 
wobec tych, których nie stać (?) na 
tę niekosztowną wycieczkę. 

Wskazówki dia rolników: 

Wyrąbać kilka hektarów lasu na 
ogrzanie dworu. Jeśli łasu brak, ro- 
zebrać slodołę. Żywić się korzonka- 
m: leśnymi, jeżeli korzonków brak, 
szczury w słodołe. Jeżeli szczury po- 
uciekały, wyeksmitować wszysikie 
koty; wrócą. Po 15 przebrać blekot 
do wiosennego sicwu. Naoliwić trat- 
tory. Jeżeli oliwa marznie — posta- 
wić w stodole. 

"Nowy kalendarz di 

  

Wskazówki dla akademików: 

Patrz niżej pod rubryką „Co pić 
w lutym“, ž 

Rady dla praktycznych gospodyń: 
1. Co robić ze stłuczonymi pałni- 

kami Bunsena? Nie wszystkim jest 
wiadomo, że stłuczone palniki Bun- 
sena nadają się doskonale do dekato- 
nizacji naturalnych jedwabi szwedz- 
kich. Nie wyrzucajmy zużytych pal- 
ników Bunsena. 

2. Tanie i praktyczne kolacje: 
a) na jedną osobę: kakao van de 

Wełde z biszkopcikiem, sardynki, ser 
rumfordzki, pistacje; = 

b) na 5 osėb: kawa „Enrilo“ za 
bielona wapnem, chlebek ks. Kneipy, 
margaryna, sok wiśniowy; 

c) na 25 osób gotowane sendwi:2e 
z bohkiem, prowansał i salvarsan. 
Wódka. 

Co pić w lutym? 

Pod bliny, šledzika; niklinga, pun- 
ktrolimopsa: czysta wyborowa. Pod 
sałatkę z marchewki, pomarańczowa 
gorzka „jeszcze raz". 

Wskazówki dla myśliwych: 
Z powodu zimna polowania w lu- 

tym są organizowane tylko w zamk- 
niętvch lokalach (klubach mvśliw 
skich).  Nainospolitsza zwierzyna: 
portier, portiera, porter, portfel, por- 
trety, portcygar, portyk. Czas och- 
ronny na muchę tse-tse, która się roz 
mnaża w tym czasie. 

Ważniejsze daty historyczne: 

7 lutego 1443 r. przed Chrystusem 
— uszkodzenie przez niewykrytych 
sprawców piramidy Cheopsa, przy 
czym ciż odbili nos sfinksowi. Ślłedz- 
two w toku. 

19 lutego 1555 r. — śmierć Azy. 
29 lutego 1624 r. protokuly 

mędrców Syjonu. Początek panowa- 
nia nad światem żydokomuny. 

Marzec 
Przepowiednie pogedy. 

Pomimo silnego miejscami mrozu 
od 8 marca nastąpi lekkie przejaśnie- 
nie. Ciśnienie śruby podatkowej da 
się zaobserwować gółym okiem dnia 
15. Od 23 do końca miesiąca 20- 
stanie dni osiem. 

Wskazówki dla rolników: 

Udbudować stodołę. W tym celu 
wyrąbać trochę lasu. Jeżeli nie ma la 
su, rozebrać dwór i przenieść się do 
miasta. W mieście poczynić zakupy 
wiosenne: haftki, begonie, - rocznik 
„Małego Dziennika', 1 żyletkę. Czas 
10% sadzić wcześniejsze gatunki żvta 
(na wódkę) i wykopać ozimą serade- 
lę. Rołniey, posiadający plantacje ba 
ohahów winni ze szczególną troskli- 
wością chronić delikałne roślinki 
przed upałami i starannie je opielać. 

Wskazówki dla akademików: 

Zawieszone wykłady automatycz- 
nie kończą się feriami wiełkanocny- 
mi, w samą porę, by zapobiec szkod- 
liwym skutkom przemęczenia umy- 
słowego. : 

Rady dia praktycznych gospodyń: 
1. Tani sposób ubrania głowy. Gdv 

wiosna za pasem, a budżet domowv 
już jest na wyczerpaniu, pora pomv- 
śleć o nowym kapeluszu. Nie każdą 

panią domu jednak stać na zbytko- 

  

„KURJER” (4319). 

ŻART NA STRONIE 

a wilnian 
wne modne kapelusiki z piaszkiem 
lub wiewiórką. Skromnie i gustownie 
można się ubrać, przyszywając do ze- 
szłorocznego beretu żywego kanarka 
lub myszkę. W tym ostatnim wypad- 
ku zwisający ogonek myszki można 
przybrać młodymi gladiolłusami lub 
dżetem. 

2. Najpraktyczniejsze dania mar- 
cowe: kiszonka, kaszanka, szaszłyk, 
baszłyk, dobrolin. 

Ce pić w marcu? 

7е względu na post, należy pow- 
strzymać się od napoi zawierającycsh 
białko, to też biała wódka i białe wi- 
nc są wyklyczone. Żubrówka, piper- 
ment i gulasz. 

Wskazówki dła myśliwych: 

Marzec jest dla braci łowieckiej 
miesiącem odświętnym ze względu 
na koty, których odstrzał jednak wi- 
nien być utrzymany w pewnych gra- 
nicich. Maximum 19 sztuk na minu- 
te Największym powodzeniem cieszy 
sie połowanie na wabika: mvśliwiec 
naśladuje głos kołki, znęcony kornr 
(adyniec) nada ofiarą celnego strzału, 
nieraz dubletu. 

Ważniejsze daty historyczne: 

9 marzec 3306 r. przed Chrystu- 
sem początek potopu. 

4 marzec — imieniny prof. Bartla. 
27 marzec 1037 r. Henryk Lewo- 

ręki zarządza represje. 
30 marzec 1724 r. doniosłe wy- 

| darzenie w dziejach ludzkości. 
=== 

Teodor Bujnicki 

WIRTUOZ. | 
Gral Franciszek Poloneza As Dur, 

Jaka technika! Kunsztu Mel 

Takie granie może służyć za wzór, 

kto? dorówna tej ekspresji w sile? 

„Doskonałe* — wolano — „znakomiejel“ 

„O eoś jeszcze presimy panal“ 
„Z miłą ehęcią. Oto eoś z chórem Dana* — 

rzekł Franciszek, nakładając nową płytę. 

SZATY. 

Czerwony kolos elę posżerza, 

pomarańczowy nazbyt ścienia, 

ziełony razt przy twej cerze, 
biękitny — szpeci hez wątpienia, 

Gdyhy mt radzić cl wypadło, 
hyłoby mi polecić miło 

ogremne białe prześcieradło, 

które by całą cię zakryło. 

MAJÓWKA. 

„dak tu ślicznie, spójrz, Jesnne, 

juka zieleń świeżej trawy, 

opryskanej rosą szklanną, 
jak błękitem łónią te stawy..." 

Diego stali zachwyceni, 

upojeni endnym majem — 

„zostawińi wśród zieleni 
od kanapek papier zmięty 
i skornpek pięć od jajek... 

BAJKA. 

„Dawno tema, dawno, krół panował siwy 

za siedmiu górami, za dziesiątym borem... 

— Powiedz lepiej wójku — Janek mi prze- 
sywa — 

— Akto był w tym kraju wiedy dykato- 

: тет? —   
  

  

   
H. NIEMOJEWSKIEGO 

Warszawa, Nowy Świat 5 

CHOROBY WĄTROBY - KAMIENIE ZÓŁCIOWE 

Pa 

  

Pewien podstarzały lekkoduch i elegant 

rozmawiał z Shaw'em o śmierci. „Życzę so- 

bie — mówił on — ażeby mnie pogrzebano 

w habicie". Mogłoby to się źle skończyć dla 

pana — odpowiedział na to Shaw, bo w tak 

nieeleganckim stroju nie wpuszczono by pa- 

na na pewno do raju”. 

ч ее 

„Po mojej śmierci — mówił do Shaw'e 

jeden z najgorszych a bardzo zarozumiałych 

skiorów — lekarze, którym zostawię swój 

mózg do zbadania testamentem, dojdą da 

przekonania, że byłem genialnym człowie- 

kiero", 
— „Och — odpowiedział na to Shaw — 

a czy jest pan pewny, że będą chcieli wy- 

konać testament?" 

FRASZKI 
MOTORYZACJA. 

Pewien pasza cały harem 

woził z sobą autokarem. 

A prowadził ten autokar 

pewien szofer, bej Ottokar. 

W. rezultacie eały harem 
zdradzał paszę z Oltokarem, 

"Ze zdziwienia pasza лан — 
„Czemu harem ezuć benzyną?” 

Gdy domyślił słę nareszcie 

bej Ottokar sładł w areszcie. 

Na śmietnisko zaś antokar 
pasza rzucił paso na pokarm. 

1 Danielio „Święta racja. 

gobi nas motoryzacja”, 

Takl sąd nie ja wygłaszam, 

sle ten turecki pasza, 

  

Za 6 groszy dziennie 
możesz mieć to, co daje teatr. kina, 

okręt itd., ho książkę z 

Biblioteki Nowości 
Wilno, uł. Jagiellońska 10. Tel. 13.70 

Ostatnie nowości — klasyczne — fiłe- 
ratura szkolna — naukowa. 
Czynna od li do 19 godz. 

Kaucja 3 zł. — Abonament miesięczny 
1 zł. 50 gr. 

Okaszyjnie de nabycia: 1) Rymowicz 
1 Święcicki: Prawa cywilne Ziem 
Wschodnich — T. X. Część L. (3 to- 
my) = 2) Encyklopedia Gutenberga 

(20 tomów). 

DD PORT TMD 

(S TN T IAEA DTS EOS 

Z terenów wojennych w Chinach 

  Pomyslowa ur-ądzi! sią żołnierz japoński, kióry na zabranym Chińczykom wole umieścił swój wojenny SM 

ZŁA PRZEMIANA MATERII 

Zseśliweść Shawa 

  
  

. + * 

Jeden z krytyków chwalił się pewnego 
razu w towarzystwie, w którym znajdował 

się także Shaw: „Cała nasza rodzina — to 

krytycy. Mój ojciec, moi stryjowie i trzej moi 

starsi bracia są krytykami”. — „No, na — 

odpowiedział Shaw — należałoby z tego - 

dzić, że powinien pan był z domu wynieść 

należyty takt i przygotowanie do tego ża- 

wodu”, 

PRZYZWYCZAJENIE. 

— Ргозте pana, przyszedł kioś z ra- 

chunkiem. 
— Proszę mu powiedzieć, że mamy 

jeszcze spory zapas starych rachunków. 

W SĄDZIE. 

Sędzia: — Oskarżony był już kiedyś 

karany? 
Oskarżony: — 

przed 10 laty. 
Sędzia: — A za co? 
Oskarżony: — Za kąpanie się w nie- 

dozwolonym miejscu. 
Sędzia: — A' od tego czasu? 
Oskarżony: — Nie kąpałem się jesz. 

cze, 

Tak, pasie sędzio, 

U DOKTORA... 

Maika: — Czy pan doktór nie sądzi, 
że ośle mieko może być dobrym środ- 
kiem? 

Lekarz: — Owszem, dla młodych 
osłów! E 

SZCZĘŠCIE. 

Adwokał: — Pożycie pani z małżon- 
klem było, zdaje się, dobre aż do chwili, 
gdy zaczął panią bić? 

Klientka: — Tak. J 
Adwokał: — A kiedy zaczęły się awan 

tury? 
Klienika: — W drodze, po ślubie. 

REKLAMA W U. S. A. 

„Czemu pan (i) jest tak przywiązany 
do życia, skoro już za skromną sumę 8 do 

larów może nasza firma urządzić penu (i) 
pogrzeb I klasy!”. 

FUTRO 1 POEZJA. ° 

Przed wystawą: 
Żona: — Patrzi to futro łe prawdziwy . 

poemał. ; 
Mąż: — Chodźmy, moja droga, kłóż 

dzisiaj kupuje poezje? 

ZASADY. 

»= Precyzja | punkłualność to moje 
wyłyczne w życiu. Jeśli nie mogę zapła= | 

cić w terminie, wolę nie zapłacić wcalei 

GENIUSZ. 

— Kogo można nazwać geniuszem fl 

nansowymł 
— Człowieka, który zarabia pieniądze 

prędzej, niż je rodzina jego wydaje. 

TAKT. 

— Ojcze, co to jest taki? 
— Taklownie postępuje np. starszy 

pen, kłóry nie uważa za właściwe przy= 
pomnieć młodziej od niego wyglądającej 
damie, iż ongi bawili sią razem jako 

dzieci. 

TEORIA ! PRAKTYKA. 

— Jak wygląda pańska praktyka, dok- 

forze? 
— Na razie w teorii! 

DZIWAK. 

— Bobby, czemu kładziesz sią spań 

w okularach? 

—— Ach, wiesz, mam teraz jakieś moe | 

no niewyraźne sny. 
3223 ET 

  
DLA ANATOLA MIKUŁKI, 

MATERIAŁY DO „ŻARTU NA STRQ+ 

NIE” 'NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES 

REDAKCJI „KURIERA WILEŃSKIEGO”  



Dziś dwa przedstawienia 

o g.4pp.po cenach propaqandowych 

WRÓG KOBIET 
0 g. 8.15 po cenach zniżonych 

DIABELSKI JEŹDZIEC 
Jutro w niedzielę 2 stycznia 
o godzinie 12 p. 

KRÓLOWA ŚNIEGU 
o godzinie 4 pn. 

DIABELSKI JEŹDZIEC 
ceny znizone 

o godzinie 8 15 wiecz. 

REWIĄ SYLWESTROWA 
W piątek 7 1 1938 r. 

TOSCA 

7 

į opera Puccini'ego 

Tevv 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MiksSK: NA POHULANCE 

Dzisiaj, w dzień Noworoczny — dane 
będą irzy przedstawienia: n godz. 12.15 
w południe premiera bajki dla dzieci — 
Wi. Krzemińskiego w/g Z. Rogoszćwny 
p. t. „Dzieci pana majstra”. Tańce w wy- 
konaniu szkoły bałetowej Sawiny Dolskiej. 
lustracja muzyczna — Sł. Szeligowskiej. 
Ceny propagandowe. 

Po południu, o godz. 4.15 — ukaże 
się współczesna sztuka * M. Morozowicz 
Szczepkowskiej „Walący "Ig dom“ — po 
cenach propagandowych. 

Wieczorem, o godz. 8.15 — ujrzymy 
świetną komedię współczesną „Jan” z pp.: 
Oranowską, Billing, Szpakiewiczową, Hie- 
rowskim, Ja_'erzem, Połońskim 1 Surową 
w rolach głównych. Oprawa dekoracyjna 
— K. i J. Golusėw. 

— W niedzielę dn, 2.1 program iakiż 

łak w dzień Nowego Roku. 

  

__JEATR MUZYCZNY „LUTNIA” 

Dgniska, która 17 stwego Roku Teatr Lutnia 

pię-=iy będzie dwukrotnie, a mianowicie 
© godz. 4 po południu operetka komicz- 

na „Wróg kobiet". O godz. 8 m. 15 dzie- 
ło Kalmana „Dłabelski jeździec”. Ceny 
zniżone, 

Widowisko niedzielne w Lutni. 
Jutro w nicdzielę Teatr Lutnia czynny 

będzie trzykrotnie. 
O godz. 12 w południe baśń dla dzie- 

d według Andersena „Królowa śniegu” 

xe śpiewami | tańcami. 3 
O godz. 4 po poludniu „Dlabelski 

jeździec”, cieszący się powodzeniem re- 
kordowym. 

O godz. 8 m. 15 Rewla noworoczna 
w ciwuch częściach i 19 obrazach. 

415113 ZNAWCĄ, NIS LAlEjik= 

PIJ HERBATĘ — 
„z KOPERNIKIEM* 

H(ŻDH 

WARSZ. TÓW. HANDLU HERBATĄ - 
48. Divgokęcki, W, Wrześniewski 

Spółka Akeyjna 
SKLEP W WILNIE, UŁ. MICKIEWICZA 24 

SSRS TESTAI, 

Ofiary 
Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej 

w Wilnie R, Ruciński oraz dyrektor Izby 
Przemysłowo-Handiowej inż. Władysław 
Barański złożyli na pomoc zimową w Miej 
skim Komiłecie Obywsielskim Zimowej 
Pomocy Bezrobolnym po zł 20 zamiasł 
życzeń noworocznych, 

ŁEON MOENKE 

STYCZEŃ Dziś Nowy Rok 1938 

  

  

  

  

1 | Jutro Makarego i Mastyniana 

Wschód słońca — g. 7 m. 43 

Sobota | Zachód słońca — g. 3 m. 00 

Przewidywany przebieg pogody według 
PIM'a do wieczora dnia 1.1 1938 r.: 
Pogoda przeważnie pochmurna z opa 

dami. 
W zachodniej połowie kraju lekki, a 

we wschodniej umiarkowany mróz, 
Wiatry z kierunków północno-zachod- 

nich, dolne umiarkowane, górne do 40 

km/godz. 
Podstawa chmur od 100 m. Przeirzy- 

słość powiefrza osłabiona. 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
łeki: Nałęcza (Jagiellońska 1); Augustow- 
skiego (Kijowska 2); Romeckiego (Wileń- 
ska 8); Frumkinów (Niemiecka 23); Rost- 

kowskiego (Kalwaryjska 31). 
Ponadło stale dyżurują apteki: Paka 

(Anłokolska 42); Szantyra (Legionowa 10); 
Zajączkowskigo (Wiłoldowa 22), 

ZEE PC EPO ESTA 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
i Telefony w pokojach 

(TT — 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędjny = Ceny przystępnę. 
Telefony w pokojach Winda osobowa 

  

  

      

OSOBISTA 
— Dyrektor K. P. inż. Głazek wyjechał 

na kilkudniowy uriop świąteczny. Agen- 
dami Dyrekcji kieruje w zastępstwie wice- 
„dyrektor Inż. Sziachłowski, : 

MIEJSKA 
— Nowa parila. Bawi w Wilnie przy- 

wódca rozwiązanej w swoim czasie pariii 
Narodowych-Socjalistów, Grała, Pobyt 
jego w Wilnie wiąże się z montowaniem 
nowej pariii: Narodowo-Spolecznej. 

Wczoraj na ulicach miasta ukazały się 

RÓŻNE 
— Wymówienie pracy woźnym żydow 

skich szkół. Wczorsj wszyscy woźn! szkół 
żydowskich, subsydiowanych przez mias- 
ło, otrzymali wymówienie pracy. 

ZABAWY 
— Zabawa noworocznś. W soboię dn. 

1 stycznia w sali Związku Urzędników 
Administracji Wojskowej przy ul. Zawal- 
nej 15 odbędzie się Wielka Zabawa Nowo 
roczna. Początek o godz. 20,30. Zabawa 
trwać będzie do rana. 

Cena biletów dla pań 99 gr, dla panów 
1 zł 49 gr. 

Moc alrakcyj, pierwszorzędna orkiest- 
ra, bufet obficie zaopatrzony. 

SZCZUCZYŃSKA 
— Siarosta Kowalski honorowym oby- 

wałelem Wasiliczek. Rada gminy Wasilisz- 
ki na wniosek jednego z radnych uchwa- 
liła przez sklamację nadać b. staroście po- 
wiału szczuczyńskiego p. Kowalskiemu ho   norowe obywałelstwo gminy Wasiliszki, 

„KURIER“ (4319). 

KRONIKA 
NOWOGRÓDZKA 

— Wybory do Rady Miejskiej. Termin 
składania list kandydałów do Rady Miej- 
skiej upłynął 30 grudnia. Zgłoszona zo- 
stala lista chrześcijańsko-muzułmańska, kiė 
ra otrzymała Nr 1 we wszystkich okręgach 
i lista żydowska, która otrzymała Nr 2, 

Nazwiska kandydatów z listy Nr 1 po- 
daliśmy w onegdajszym numerze. Zaszła 
łylko ła różnica, że p. Wieluński, figuru- 
jący na 2 miejscu w I okręgu ustąpił, a 
zamiast niego kandyduje do Rady p. Du- 
żyński Słan'sław  (figurujący poprzednio 
na 7 miejscu), kłóry ma znacznie większe 
szanse zdobycia mandatu. Na 7 miejscu 
figuruje obecnie p. Pioruński, buchalter 
Kasy Spółdzielczej. 

Żydzi wysunęli swoich kandydatów ró- 
wnież we wszystkich okręgach, przy czym 
w I okręgu (śródmieście) postawili 8 kan- 
dydatów, a w pozostałych po 2. A węc: 
| okręg: Dawid Zyskind, adw. Krani, adw. 
Ciechanowski, dr Marmusztejn, dyr. banku 
Morduch Kiwelowicz, M. Szteįnberg, ta- 

zarz Izraelit I dr dentysta Kamieniecki; 
Il okręg: B. Mikolajewski i Josif Czyż; 
М! okręg: B. Delatycki i adw. Dworzecki; 
IV okręg: Ł. Cukierman i Szm. Lejbowicz- 
Kusznier; V Okręg: adw. Gumener i Ab- 

ram Kłubok. 

— Awanse urzędników państwowych. 
W ślad za wczorajszą listą awansowanych 
urzędników województwa nowogródzkie- 
go, podajemy jeszcze kilku urzędników, 
dla których nadeszły onegdaj dekre!ty, a 

mianowicie: 
Prowizoryczny inspektor farm. Tedeusz 

Czajkowski awansowany został do VII gr. 
uposażenia; prow. referendarz ludwik 
Humpola do VII gr.; prow. rejestrator Wło 
dzimierz Bakinowicz do VIII gr; kontr. 
referendarz Roman Alojzory do VIII gr.: 
kontr. lekarz powiatowy w Siolpcach dr 
Pieczul Stanisław do VIII gr.; dypl. inży- 
nier Sochacki Aleksander w starostwie sło- 
nimskim do VII gr. 1 kontr. inż. Dober- 
sztejn Jan w starostwie stolpeckim do VII 
gr. uposażenia. 

LIDZKA 
— Awans kierownika Wydziału Śled- 

czego w Lidzie, Kierownik Wydziału Śled 
czego P P. w Lidzie aspirant Julian Piw- 
karski zosłał mianowany podkomisarzem 
sp. 

— Bal Akademicki. Nowozorganizowa 
ne T-wo Przyjaciół Młodzieży Akademic- 
kiej w kidzie organizuje w dniu 5 stycznia 
1938 r. w sali Gimnazjum Państwowego 
XIV Doroczny Bal Akademicki. 

NIEŚWIESKA 
— Słarosta powiatowy w Nieświeżu 

Antoni Winczewski w dniu 1 stycznia 1938 
r. w sali konferencyjnej słarostwa o godz. 
10 będzie przyjmować życzenia noworocz 

ne dla Pana Prezydenła Rzeczypospoł'łej, 
Marszałka Rydza-Śmigłego | Rządu Rze- 
czypospolitej. = 

BARANOWICKA 

= Pomoc bezrobotnym w styczniu, — 
Wydział Wykonawczy Komiłetu Powiało- 
wego I Miejskiego PZB usłalił w tych 
dniach wysokość deputałów dła bezrobot- 
nych na styczeń 1938 r. Ogólna kwoła 
zasiłku ma wynieść 4.016 zł 40 gr. K-t 
zwrócił się do Komiłełu Wojewódzkiego 
z prośbą o eprobałę i udzielenie funduszu. 

= Na odzież dla dzieci szkół! pow- 
szechnych: Zarząd Miejski przyznał zasi- 
łek na odzież dla ubogiej dziatwy szkół 

List do Redakcji 
W związku z kilkakrotnie powiarzany- 

mi fwierdzeniami Pana Cata-Mackiewicza 
w „Słowie” wileńskim, że „Kurier Pow- 
szechny” jest organem Związku Nauczy- 
clelstwa Polskiego, oraz ostatnio użyłym 
przez fegoż Pana Mackiewicza zdaniem: 
„Naprawlacze wileńscy atakulą Generała 
(Żelig wskiegoj w „Kurierze Powszech- 
nym” jeszcze jednej gazecie wileńskiej 
organie opozycyjnym wobec Ozonu, or- 
ganie Związku Nauczycielstwa Polskiego” 
Okręg Wileński ZNP stwierdza: 

1) „Kurier Powszechny” nigdy nie był 
I nie jest organem Związku Nauczycielst- 
wa Polskiego I żadne stosunki wzajemnej 
zależności nie łączyły ZNP z „Kurierem 
Powszechnym”. 

2) Artykuły dolyczące ZNP redaktor i 
wydawca „Kuriera Powszechnego” p. Bo- 
lesław Wit-Święcicki zamłaszczał i zamiesz 
cza, ponieważ godzi się z linią Ideologicz 
ną ZNP, co kilkakrotnie akcentował w swo 
ich artykułach. 

3) Łączenie ze Związkiem Nauczyciel- 
stwa Polskiego Jakichkolwiek spraw poli- 
tycznych, co do których zajmuje własne 
stanow'sko „Kurier Powszechny” jest ni- 
czym nie uzasadnione. 

Prezes Okręgu 
EUGENIUSZ BALCERAK. 

Przewodn. Wydz. Organizac. 
LEON RADZIWANOWSKI. 

W związku z powyższym listem 
pragniemy zaznaczyć, że jest nam 
bardzo miło, iż Z. N. P. w taki sposób 
odcina się od tej niesłychanie niesym 
patycznej anonimowej nanaści na ja 
ka sobie ostatnio pozwolił „Kurier 
Powszechny* w stosunku do gen. Że 
ligowskiego. Redakcja 

w czasie zaciętej walki 

so hvyt, musisz podirzymać 
Ši zabarluwaė Twe merwył 

Filižanka 

OVOMALT 
na śniadanie tub przed uda 
niem się ma spoczynek, 
wzmacnia nerwy. dodaje sił 
1. awiększa adporność 

ustroju, 

Dr. A. Wander S. A. Kraków 

  

ALAMAAA LU 

Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

Wyświetla nejwiększy film wiedeński 

Czar Cyganerii 
W rolach gł: Jan Kiepura 

i Marta Eggerth 
€YYYYVYYYYYYYYYYYYTY 

    

LŽ 

powszechnych po 60 zł dla wszystkich 
6 szkół i 50 zł dla „Cariłasu”. Oprócz tego 
Pow. K-i Pomocy Niezamożnej Młodzie- 
ży rozdzielił za pośrednictwem Z. P. O. K. 
pewną ilość gatowych ubrań. 

—Na gwiazdką dla dzieci bezrobotnych. 
W wyniku kwesty i różnych zbiórek pod 
hasłem „Na gwiazdkę dla dzieci bezro- 
botnych” w dn. 19.XII zebrano na terenie 
m. Baranowicz 690 zł i 19 gr; na terenie 
m. Horodyszcze 111 zł i 28gr, na terenie 
m. Mołczadzi 20 zł 87 gr I na terenie m. 
Lachowicz 13 zł 42 gr. Razem pow. bara- 
nowicki dał 835 zł 76 gr. 

_STAWKA 0 ŻYCIE 
Poświęcam pamięci syna mego, Jureczka, jeśli 

prawdą jest, iż on nie żyje. 

Z listu do rodziny. 

(Zamiast wstępu) 

„Najdrožš!! 

Piszę d 

manej ode mnie depeszy. 

o Was po raz pierwszy o tym, o czym chce, i tak 
Piszę z Finlandii, dokąd udebiża erat : żoną, ч : DW o czym już wiecie z otrzy- 

L sobie wasze zdumienie. A przeciež tak jest... 
o, Com widział i przemyślał w latach mego pobytu w ZSRR, do grun- «u zmieniło me 

mo mego wzgle. 
złej 2 вос] 
wersytecie) — marz 
znacznej a przykr Nera ba, 

Wiedząc o trudności 
przekroczenia granicy so 
z ZSRR legalnie, bi 
wiele mających d! 
i skazano na 10- 
tycznej w Polsce 
lika, Wołyńca i in), 

ej dla mnie sytuacji. 

ach i tragicznych skutkach niefortunnych usiłowań 
owieckiej, ]uż od roku czyniłem siarania, by wyjechać 

y więcej już tam nie wracać, 

la mnie decydujące znaczenie wydarzeń: zaaresztoweno 
ietnią katorgę mych współtowarzyszy w dawnej pracv poli- 
(b. posłów na Sejm: Raka-Michajłowskiego, Miotię, Haury- 

poglądy w kwestiach dla mnie zasadniczych. To też — pomi- 
Begó dobrobytu (w rozumieniu sowieckim) i względnie nie- 
alnej (aspirant przy katedrze ekonomii politycznej na uni- 

by jak najrychiej wybrnąć z tej dwu- 

Lecz w ciągu roku zaszło 

rezultacie i ja trafilem na listę „źle widzianych*. „Rzecz oczywista, 
granicę nie można bylo marzyć,..* 

że w tych okolicznościach o legalnym wyjeździe za   
Znamienne oświadczenie. 

Pewnego pięknego dnia w poło- 
wie maja 1934 r. stało się nareszcie 
to, czegośmy się już od dłuższego 
czaśu spodziewali. 

Wezwano mię do pewnego dygni- 
tarza partyjnego. 

— Towsrzyszu | — rzekł dygnitarz: 
— wasz pobyt w Moskwie nie jest 
pożądany dła partii. Winniście stąd 
wyjechać, Możecie wybrać miejsce 
waszego przyszłego zamieszkania, 
Wyjątek stanowia terytoria Sowieckiej 
Białorusi 1 Ukrainy. 

— Wobec tego wybieram Lenin- 
grad — odparłem bez wahania ze 
względu na małą odległość tego 
miasta od granicy. 

Po krótkim rozważaniu potentat 
rzekł: 

— Nie! Wybierzcie inne miasto. 
W obawie, że otrzymam takąż sa- 

mą odpowiedź przy wymienieniu każ- 
dego innego miasta, oświadczyłem: 

— Wobec tego na razie nie mogę 
się zdecydować na coś innego. 

— Dajemy wam, towarzyszu, trzy 
dni do namysłu. Gdv się zdecyduje- 
cie, zgłosicie się do mnie.,. 

Przyjęcie skończone. 
Lecz pożegnać się z myślą o Le- 

ningradzie nie byłem skłonny i za- 

alarmowałem swych znajomych. 

— Dano mi prawo wyboru, a gdy 
wybrałem drugie po Moskwie centrum 
kulturalne i ekonomiczne, gdzie łat- 
wiej niż gdzieindzieį mógłbym zna- 
leźć możność zastosowania swoich 
umiejetności, spotkałem się z odmo- 
wą — taka by'a trześć mych skarg 
i protestów. 

— Ba! — odrzekła mi na to nie- 
oficjalnie pewna wtajemniczona w 
sprawy osoba — na to oni się nigdy 
nie zgodzą. Wszak tam jest już je- 
den Białorusin... 

Kto był ten nieznany mi, z któ- 
rym nie miałem prawa przebywania 
razem nawet w tak dużym mieście, 
jak Leninarad, nie wiem dotychczas. 

Audiencja u rektora. 

Trzy dni dane mi do namysłu 
mineły. Nie zgłaszałem się z odpo- 

wiedzią. Na czwarty dzień zostałem 

wezwany przez rektora Ulniwersytetu 
Komunistycznego Zachodu, 

— Towarzyszu! Musicie z rodziną 

wyjechać do Kazakstanu, do Alma 

Aty. Macie dziesieč dni do sweį dy- 

spozycji dla likwidacji swych spraw 

i przygolowania się do podróży — 

oświzdczył mi rektor tonem, nie do- 

puszczającym żadnego sprzeciwu. 
Odpowiedziałem na to milcze- 

niem. 

it 

RADIO 
SOBOTA, dnia 1 stycznia 1938 e. 

8,09 Sygnał czasu i kołed: „Nowy ro 
bieży”, 8,05 Poranny koncert orkiestry Mary 
narki Wojennej, 9,00 T.ansmisja nabożeńs! 
wą z kościoła OO. Dominikanów. 10,30 Во? › 
Narodzenie w twórczości rozmaitych kompe 
zytórów. 11,10 Reportaż z życia. 11,30 „Kak | 
dzrzowe karlki* — słuchowisko muz. di: 
dzieci. 12,00 Sygnał czasu. P: jnał. 12,03 „S* 
naty krymskie" — Adama Mickiewicza, mi: 
zyka Stanisława Moniuszki Ork. svm£., chór 
i soliści pod dyr. Jana Żubrowskiego. 13,05 
„Nasz program“ — felieton speakera. 13,20 
Muzyka obiadowa. 14,45 Audycja @8 wsi: 
Wesołe słuchowisko noworoczne |. i „Za- 
mieńmy -się“. 15,30 Grajmy do tańca. 17.00 
„Hok polski“. Kurant Staroświecki. 80 Mu 

zyka angielska. 19,00 audycja dla Połaków 
za granicą. 19,45 Popularny koncert w wyk. 

Okr. P. R. 22,00 Muzyka taneczna. 44.00 Za 
kończenie programu. 

NIEDZIEŁA, dnia 2 stycznia 1938 r. 

8,00 Sygnał czasu i kolenda. 8,05 Audycja 

dła wsi: Gazetka rolnicza. 8,20 Informacje 

dia Ziem płn.-wschodnich. *,34 Muzyka na 

dzień dobry. 9,00 Transmisja nabożeństwa z 

Katedry św. Stanisława Kostki w Łodzi. 

10.30 Koncert w wykonaniu Chóru Kapeli 

Syksiyńskiej i orkiestry, Transmisja z Waty 

kanu. 11,30 Reportaż z „ycia. 11,57 Sygnał 

czasu i Hejnał. 12,03 Poranek symfoniczny. 

1:,00 Zycie literackie Wilna — wygł. Teodor 

Bujnieki. 13,10 „Górnoślązaczka” — nowela 

Poli Gojawiczyńskiej. 13,30 Muzyka obiado- 

wa. 15,00 „Gody* — kom dia ludowa Felik- 

s* Gwiżdża. 15,45 Audycja „yczeń dla dzie- 

ci miejskich. 16.05 Muzyka kompozytorów 

północy. 14,45 „Anielcia i życie" — powieść 

mówiona Heleny Boguszewskiej. 17,00 Pod 

wieczorek przy mikrofonie. 19.05 „Sen Pana 

Łukasza* — słuchowisko p dług noweli Ro 

lesława Prusa. 19,35 Muzyka z płyt. 19,50 

„Jak dziadźka Adolf został królem mt zyń- 

sk:m. Wieczorynka w wyk. zespo.n „Kaska- 

da“. 2030 Program na poniedzia!ek. 20.35 

Wiłeńskie wiadomości sportowe. 20,40 Prze- 

"ląd polityczny. 20,50 Dziennik wieczorny. 

2;.006 Noworoczna audvcja sportosa. 21.20 

„Ta joj*— wesoła audycja. 22.05 Naįniek- 

niejsze pieśni Stanisława Moninszki. 22.30 

Recital skrzypcowy Iennceg  Weissenhorra. 

2255 Ostatnie wiadomości i komunikaiy. 

24.00 Koncert życzeń. 23,30 Zakończenie pro 

gramu. 

PONTEDZIAŁEK, dnia 3 stycznia 1938 r. 

6,15 Kolęda. 6,20 Gimnastyka. 8,40 Muzy 

ka z płyt. 7,00 Dzienik porany. 7,15 Muzyka 

z płyt. 8,00—11,40 Przerwa. 11,40 Od warszła 

tu do warsztatu: u sztukaterza, 11,57 Sygnał 

czasu i hejnał. 12,03 Audycja południowa. 

13,00 Wiadomości z miasta i prowincji. 13,05 
„Aktmalnošci drzewne“ — pog. Tadeusza DĄ 

browskiego. 13,15 Koncert rozrywkowy, 14.00 
Newości muzyki łekkiej. 14,25 Nasi pisarze: 
Reymont „Z ziemi chełmskiej”, 14,35 Muzy- 

ka popularna. 14,45—15,30 Przerwa, 15.30 

Wiadomości gospodarcze. 15,45 Z pieśnią po 

kraju — andycja. 16,15 Orkiestra Straży Wię 

ziennej. 16,50 Pogadanka aktnalna. 17.08 Naj 

dłuższy most — pogadanka. 17,15 Recital wia 

łonezelowy Rafała Łanesa. 17,50 Pogadanka 

sportowa i wiaodmości snortowe. 18,10 

Skrzynka ogólna — prowadzi Tadeusz Łopa 

lewski. 18,20 Recitał śpiewaczy Miry Sobo- 
lewskiej. 18,35 „Jak my Nowy Rok spotyka- 

fim* — gawęda regionalna Ciótki ATbinowej. 

18.50 Program na wtorek. 18.55 Wiłeńskie 

w'adomości sportowe. 19.00 Audvcja żołnier 

ska. 19,30 Dyskutujmy: „Dlaczego zaimuje- 
my się życiem naszych bliźnich”. 19.50 Po- 
gadanka aktualna. 20.00 Raz to mało 
wspomnienia muzyczne z rudnia 1937 r. 
Ok. 20.45 W przerwie: Driennik wieczorny 
i pogadanka aktus?na. 21.40 Nowośri literac- 

kie omówi Leon Piwiński. 22,00 „Arcydzieła 

muzyki symfonicznej". 22.50 Ostetnie wia- 

domości i komuni! „ty. 23,00 Muzyka tanecz- 
na 

M AAAAAAAAAAAAAAA AA AAA BABA AAA A 

Teatr m. NA POHULANCE - 

11 2 styczn'a 1933 r. 

o aodz, 17.15w pol hsiks 

DZIECI PANA MAJSTRĄ 
ceny propagandowe 

o godz. 4 1% po poł. 

WALĄCY SIĘ DOM 
cen? propagandowe 

o godz. 8,15 wiecz, 

„JAW 
*-TFTWTYPYPYYYTYYYTEYTYYSYYWYWYTYYYYYYYYYYT 

towarzyszu? — po chwili kłopotliwego 
milczenia zapytał rektor. 

— Żona moja, towarzyszu rekto- 
rze, jest człowiekiem samodzielnym 
i niezależnym, nie wiem przeto, czy 
zechce dziel'ć mói los. 

— Radziłbym nie czynić nam przy: 

krości i namówić żone, by towarzy- 

szyła wam w tej podróży — tonem 

bezapelacyjnym _ oświadczył rektor, 

spogladając na mnie z krzywym u- 

śmiechem. 3 > ? 

Znów zapanowało milczenie. 

Po chwili przerwy rektor dodał: 

— O swych przygotowaniach do 

podróży | związanych z tym potrze- 

bech bądźcie tak uprzejmi informo- 

wać nasz wydział poufny. 

Przyjęcie skończone. 

Złożyłem ukłon i opuściłem progi 

gabinetu rektorskiego. : 

A więc wyznaczono mi miejsce 

pobytu bez mego wyboru, bez mojej 

zgody. Deportujią mię w głab Azji 

środkowej, razem z rodziną, Wyzna- 

czono mi 10-dniowy termin na „zlik- 

widowanie się”. Jestem oddany do 
dyspozycji Wydziału poufnego (sie- 
krietnoj czasti)... 

Lecz jeszcze nie uważałem swej 
sprawy za przegraną.     -— Jakie są zamiary waszej żony, (D. e. m).
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DO SNISKO | 
"w nowej 

        

       
        
    

PAN] Dzś początek 0 12-ej 

SMOSARSKA 
królowa ekranu polskiego 

RODNIEWICZ 
Conti, Sielański, Feriner, Orwid 

w przepięknym filmie historycznym na tle 

prawdziwych wyłarzeń z dziejów Polski 

U k A Rd Księcia 
sóześa 

S:ieży temat. — Oryginalny scenariusz. — Emoc., akcja, — 

— Napięcie dramatyczne. — Kapitalne pomysły komediowe, — 

    

Piękny kolorowy nadprogram. 

  

Dziś. Wspaniały program ś wiąteczny. 

B Pietro wyżej 
W rolach głównych: Król humoru iEesagemiuusz EBQDEDQD 

Siefenma Grosrówińea 
Sózef Orwid i inni 

Kabitana komedi4 muzyczna 

Frcykomiczne momenty gry w „Bibera* 
  

Chr'eściią*sk'a tina _ Mon'"menta ny film połski osn. n1 tla gen. utw. Mniszkówny 

ŚWIATOWID! OQrdynat Michorowski 
W rołach głównych: Barszczewska, Wiszniewska, Wysocka, Gwiklińska, 

Junosza-St=oowsxi i in Nad program: ATR K JE 
Początki seansów w powszednie dni 5, 7, 9, W niedzielę I święta 1, 3, 5, 7 1 9. 

Brodniewicz, 

  

Bohaterowie 
filmu „Eskłmo* Mala i Lotus 

wsoan. z „OSTATNI POGANIN" 
Nad program UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. o 4-ej, w niedz, i św. o 2-ej. 

  

Naejradykalniejszy środek dla cierpiących na najbardziej zastarzałą | największą 

gdy nawet operacje i opaski różnysh zagranicznych specjalistów nie pomogły Graz 
wizełkie fałszywe wynalazki ni» poskuikowaty usuwa jedynie specjalista z długeletnią 
prukiyką dla cierpiących па ru,ture za pomocą mojego opatentowanej banduża Nr. 
1209, który przynosi prawdziwą pomoc mężczyznom i kobietom. S. KON  Waursznwą, 
Sosnowa 15. PROSPEKTY na żądanie bezpłalnie. Przestrzegam przed naślad wniciwsm 
mojego środka przez fałszywyca soeerał'stów Kto zupełnie już stracił nadziajy, znajdzie 

u mnie :prawdziwą poiun”, 

  

Nowość! ud teehniki w Gzietzinie Nowość! 
Długo oczekiwana niedoścignionej jakości 7-obwodowa 

superheterodyna PHILIPSA 4-38 B. na rok 1938 
już jest do nabycia w firmie 

Braci S$. i M. LWOWICZ 
SKŁAD PRZYBORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH, ; 

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

(vis-a vis Pomnika Nieznanego Żołnierza) 

    

  

Restauracja - Dancing „USTRONIE" 
W BARANOWICZACH 

Od-dnia 1 stycznia 1988 roku, występować będzie światowej sławy: 

„BALET 
BRUSZEWSKICH“ 
słdadający się z 7 osób, w repertuarze taneczno - špiewnym, akroba- 

3 tyczno-žonglerskim i groteskowym. | 

CODZIENNIE 10 ZACHWYCAJĄCYCH NUMERÓW 

W zespole wprowadzają podziw wodewilistka Ablsynka Bella King 
młodziutka Kazła akrobatka i mistrzyni 'gry ksylofonowej |       

  

„REKORD“ « 6. (yryński 
Baranowicze, Szeptyckiego 35, tel. 129 

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
ODBICRNIKOW 

ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty, 

— Ceny niskie — 

    

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 
Konto P,K.O. 700.312. Konto rozrachun 25, Wilno 1 

Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4. 

Redakcja: tel. 79—godziny pizyjęč 1—8 po południu 

Administracja: tel 99—czynna od godz. 9.30—15.30 

    

Przedstawiciele: 

Drukarnia: tęi. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca. | 3-ga Maja 6 

RES O OPEOREWOZEWERACZY ROOROW RAT ZODLWOZ ICY EROÓSK F SARA CZRCZSDAKS ZNAC 

Wydawnictwo „urje Wieński* SD. z 0, 0, 

„KURIER“ (4319). 

    

Egzystuje od 1890 r. N ezrównanej lavości kosmetyki 

ELIZABETH ARDEN 
LOHDON 

Wyłączna sprzedaż w-g cennika fabr. 

PERFUMERIA 

- J. Pružan 
Wilno, Mckiewicza 15, tel. 4-82 

(visa vs Ho elu St. Georges) 

  

Egzystuje 0d,1892 r, 

    

Początek o godz. 12-e] 
Kolosałny sukces  Najwvb tniejszy film. 

CASINO Genialna Łulsa RAJNER orsz Spencer TRĄCY w naj- 

ŻYCIE ULICY 
Początek o godz. 12-е] 

HELIOS| 99,000 osób 
obejrzało juź film w g n eśmier = m a = о65 

telaci powłeśc Kara Twam „AASIĄŻĄ i żebrak 
Sp'eszcie ujrzeć, Nad program: KOLORÓ AKA, która wywołuje zachwyt t okłaski 

NASTĘPNY PROGRAM. G'ganłyczny fiim romantyczno-bohaterski wssystkich czasó v 

Wiezień królewski 
(TAJEMNICA ZAMKU ZENDA) Cud techniki filmowej 

SE Dziś premiera. Wielka epopea bohaterstwa z czasów 
Kino MARS | zdobywania Zach. Ameryki przez białych kolonistów 

DANIEL BOOŃ 
W rol. gł: George O'Brien i czarująca Heather Angel. Tysiące Indian 
Tysiace pionerów, Napad na osadę. Pale męczarni. Wyrafinowane tortury. 
UWAGA. Tylko w sobotę na ostatnim a i 

seansię jako nadprogram Swiat się śmieje 
Piękny kolorowy nadprogram. Początek o godz. 12-ej. 

RWOL 
CHEMIKA DR. .FRANZOSA 
ei Aa) 2 REG WS? 

    

większym 

sukcesie 

Piękny 

nadprogram 

  

  

  

  

        

  

    

        

        

    
    ZWŁUCIWZ-POWODU PRZEZIĘBIENIA 

Tokai a Bie TTW RA 
Ta aTa Ngao Na B 
YK0B I:GŁÓWNA : SPRZEDAZ: 

ADTEKAMIKOLASČIJA RZ RAYA LUPA 

  

    

  

NAAAAŁŁAŁAŁŁŁAŁAŁAŚ ŁAŁ. 

Spółdzielnia | Ė 
Pracy Arżystów Wiieńskich 

SPAW" 55 s 
organizuje 5 miesięczne kompietv ry- 
sunkowe od dnia 15 stycznia 1938 r. 

W programie 
“ rysunek, malarstwo. i 

zdobnictwo, liternictwo, 
kreślenie perspektywa. 

Zabisy i informacie w lokatu  Spółdz. 
Portowa 4 m. 8, od godz. 16-18 

'WWYYTYYYWYYU 

    

Nie można pozosławiać skóry , 
twarzy samej sobie. Trzeba 

* dbać o niq. Skórę suchą= 
nasycać kremem łagodnym 

CREME NEUTRE, do tłustej 
„ stosować beziłuszczowy krem 
SETA, normalnq—odżywiać 

udelikatniać kremem fi 
VIRGINIA. Piękna, pielę: 
gnowana cera czyni twarz Pa. 

ni= świeżą, młodą i ponętną. 

PERFECTIOH 
Fortepiany i pianina 
światowej slawy „Arnold Е. 

" bigjer* — Kalisz, w Polsce 
przodują i są bez + onkurencj 
(Dostawca Poiskiego Radie, 
Konserwator'ów, Statko 
M rskich I Wytwórni Filmo. 

wych) Przedstawiciel: N. Kramer, Wilno 
* ui. Niemiecka 19 

ESRT TL TP TSS ТЗлОЛ Е 

  

DAŃ 

  

Otrzymano 
piękne australijskie 

OPOSY -»- FOKI 
w najwyższym gatunku 

„ Hurtownia Futer 

SWIRSKI 
Wilno, Niemiecka 37, 
tal, 8-1 11 piętro) 

  

      

SAKAAAAAAAAAAAAAASALAAAAAAAAAASAASSAAA S 

Nowootwarty Skiep Fotograficzny 

Leonarda Siemaszki 
Mickiewicza 5 (obok Bo-kowskiego) 

poleca różne artykuły fotograficzne 
po cenach dostępnych oraz porad 

fachowvch dla Pp. smatorów 
— udziela bezpłatnie — 

FTYYYYYYYYYYYVYYTYVYYYVYYYTYWYTYVYYYVYTY: 

  

AAAAKAAAAMAAS L 

Kupno isprzedaž 
yv"w" Y""YYYYYYYYYYYYYVYT*" 

SKLEP SPOŻYWCZY do sprzedania. 
Dzielnica chrześcijańska. Adres w Administra 
ci Wi 

  

OGRÓD z domem do sprzedania przy ul. 
Filareckiej 12a. Zgłoszenia: ul. Uniwersy- 
tecka 9 m. 14. 

GUKIERNIA w pełnym ruchu, z urzą- 
dzeniem, do sprzedania natychmiast. Dowie- 
dzieć się: ul. Niemiecka 4 m. 19, 

AKAMALAAAAA SAAAAAAAAABAAAAASAAAAAAA AAA AAS 

Handel I Przemysł 
TYYYVYYYYYYYYYTYTYYYWYTYYYTYWYWYT- 7 

WYROBY RĘCZNE z  ,Hucilsze ; 
peleca tanio i na raty: kilimy, wiochacza, 
per iery, firanki, kapy, «erwetv itp. 

wyroby rzeźbione | mru 
aki towickie. Wilno, 11 

  

        
Oddziały: Nowogródek. ul. Bazyliaūska 35 

Lida, ul. Górniańska 8, tel. 166 

Baranowicze, ul. Ułańska 11 

Kleck, Niešu ie2, Stonlin, 

Szczuczyn. Stolpcę, Wotožyn, Wilejka.:Grodno, 

  
  

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z Od- 

uoszeniem do'domu w kraju —83 zł., za gra- 

nicą 6 zł. z odbiorem w administracji zł.2.50, | ne 50%. Układ ogłoszeń w te 

  

   

  

  
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz miliinet:. piżed tek 
za tekstem 380 gi, drobne 10 gr. za wyraz, kronika re 
za wiersz jednoszp Du tych ceu dolicza się za 0 

  

LĄ 

POWAGI NAUKOWE 
stwierdzają jednomyślnie że kąpiel w sol Eien= 
trat usuwa bezpowrotnie odoiski | wszeikie zgru- 
bienia skóry, uzdrawia i wzmacnia dzięki zawar. 
tośol ważnych biologicznych ł kosmetycznych 
składników, a przedewszystkiem siarki organicz- 
nej. związków tlenowych, soli kwasów żółciowych 
!Łp.Etentrnż jest niezastąpiony Gia sportow 
ców I turystów. £leritrmt nabyć można w każ- 
dei aptece. drogecli,.czy pertumeril. 

Bezpł. próbkę przesyłamy za zwrotem 
ogłoszenia 

L. NASIER( WSKI 

Warszawa — Kaliska 9. 

ALAAASAAAADAALAAAAAAAALAAAS AS AASAAAAAAAAS 

LEKARZE 
INVYYYVYYVVYVYVYVVVYVYVYVYVYFYVYEYYVYTYYYI 

DOKTOR 4ED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Otdvnator Szpitala Sawicz Chorobv skórne. 
wentryczne i kobiece, ul Wileńska e. 54, 
tel 1866 Przvjn uie ad 5—7 wiecz 

  

оОк РО 

Zeldowicz 
Clioroby „skėrne, wenervezne, sylilis, narzą- 
dów moczowych od godz % 1 1 5—8 w. 

DOKTOF 

Zeldowiczowa 
Choroby kot iece, skórne, weneryczne, narzą- 
dów moczowych od godz 12—2 i £—7, ut. 
Wileńska 28 m 3. telefon */7 

  

  

DOKTOR MED. 

Zygmuni Kudrewicz 
choroby wenery 'zne. skórne moczoplciawe 
u: Zamkowa 15, tel Toy pry cy imuje w godz. 

aga) N OSP 

  

J. Anforowicz-Szczepan 
choroby skórne. «weneryczne, kobiece. 
Przyjmuje w go_.. 8-9 12 -1 i 4—7 

Zamkow> 3 m ® 

  

DOKTON 

walfsom 
Choroby skórne, weneryczne i maczo- 

płciowe. Wileńska 7, tel 10—67 Przyjmuje 
cedzień od « 9-12, w niedziele l 1-8. 

PRACOWNIA KRAWIECKA „IRENA* ul. 
Antokolska 80—3 wykonywuje solidnie, ta- 
nio i elegancko sukienki, palia i futra- 

AAALAAAAAAAAALAAAAAAA S AAA AAALAAABAAASAAAAS 

AKUSZERKI 
TYYYYYYYYYYYYVYYYTYYYYYYYTYYYYYYYWYVYYYYYFY 

ATUSZER: A 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od godz % ej rane do godz. 7-0] 

wieczorem Ul. Jakuha ajJsińskiego 6—18 

róg (Wiarnej ołak Sudu 

AKUSZERKA 

M.Brzezina 
macaż leczniczy | elektryzacjn U! Grodr- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec? 

MAZ ASAAAASASAAAAAAAAAAAAAAAA LABAS LAAAAA AAS 

Nauka I Wychowanie 
чч С9 

KOSMETYCZNE kursy br. Med. H. Łom- 
żyńskiego. Warszawa, Plac 3.Krzyży 11 m. 
4. tel. 9-56-33. Początek ku.sa 20 dułego. 

    

AAADAAARA AA SAAACDŁAŁAA. 

PRACA 
WY" YYYPYYPTYTYWYWYTYW 

    

CHRZEŚCIJAŃSKA firma poszukuje agen | 
tów do sprzedaży gospodarskich narzędzi 
rolniczych po wsiach. Zgłoszenia: wów 23, 
Srzynka pocztowa 5. 
  

POTRZEBNE (i) zdolne (i) pudełkarki 
(rze). Zgłaszać się ul. J. Jasińskiego 15—2 
godz. od O do 18. 5 

  

° АСЕМС (iki) mogą codziennie dobrze va- . 
tebić. Kolejowa 9 m. 13 od 9—-74 Е 

ROŽNE 
PTYFYTYYYYYTYTTTYYYYTTYYYTYTTYYFYWYYYYYYY 

ZGUBIONY kwit lombardowy *Nr. 97220 

na imię Jana Poleczonka, Trakt Batorego 51 

— unicwažaia się. 

    

ZGINĄŁ PIES (wilk), wabi się „Džek“, 

Przywłaszczenie ścigane. Odprowadzić: Por- 

towy zaułek 5, tel. 18—92. 

DNIA 31 GRUDNIA znaleziono na uf. da: 

giellońskiej dwa klucze na kółku. Do odeb- 

sans w Admiuistracji. 

PPD DDD 

Biuro podań 
do władz administracyjnych oraz przepisy- 

vsń na maszynie Bernarda Kouier 'wski:go 

ul. Wileńska 28, tel. 21-27 czynne. od 9—16. 

  

EHTTLD RD DRL DDD 

    
      

5 gr., w tekście 60-g1, 
akc. 1 komunikaty 60 gr. 

a cyfrowe tabelarycz= 
e 5-cię Jamewy em 10-łam wy. Za 

  

   
na Wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane redakcja nie 0 w ada. Admira tracja 

zastrzega sobłe prawa zm'any terminu druku og, eń i nie pizyjmuje zastrze” 
urzędu pocztowego ami ag żeń iniejsca dz. 9.30 =-18.30 1 [7 — 19          

    
      

      

  

RER NF TTZSW 

n Pupiałło    Redaktor odp, Ja 

  

 



„KURJER* (4320) 

Wilno chce wygrać z Rygą 
Ognisko — AZS 5:2 

Trzy lata sportowe Wilno czekało na zor 
ganizowanie jakiejś rzeczywiście poważnej 
ł ciekawej imprezy hokejowej. Dopiero w 
tym roku udało się organizatorom zakon- 

haktować ostatecznie przyjazd do Wilna 

doskonałej drużyny łotewskiej. 

Mecz międzymiastowy Ryga—Wilno od- 

będzie się w niedzielę $ stycznia o godz. 12 

w parku sportowym młodzieży szkolnej 

Skład reprezentacji Rygi pokrywać się bę- 

dzie ze składem reprezentacji Łotwy. Trzeba 

bowiem wiedzieć, że Łotwa 8 grudnia, a więc 

w przededniu spotkania w Wilnie spotka się 

w Warszawie z reprezentacją Polski. Z Ło- 

tyszami w Warszawie grać miała drużyna zło 

żona z nieco słabszych graczy, bo pierwszy 

garnitur miał rozegrać spotkanie z Niem-a- 

m), ale ze wzgłędu na to, że mecz z Niem- 

tami został odwołany, przeto przeciwko Łot 

wie wystąpi pełny skład reprezentacji Pol- 
sk. 

Nas w Wilnie interesuje przede wszyst- 

kim wynik wileński. Ciekawi jesteśmy, czy 

teprezentacja Wilna potrafi wywalczyć zwy- 

tięstwo i jakie wogóle będą porównawcze 

wypiki tych dwóch spotkań graczy łotew- 

skich w Połsce. 

Ze względu na to, że 8-go Łotwa gra 
w Warszawie z Polską, a 9-go z Wilnem, 

pcstanowiono nie osłabiać zespołu wileńskie 

go, wyznaczając czołowych naszych hokci- 

słów do reprezentacji Polski, Dła Wilna, 

oczywiście, wypadło to na korzyść. 

Sądząc z wczorajszego meczu o mistrzu- 
štwo okręgu między Ogniskiem KPW a AZS, 
zakończonym 5:2 па korzyść Ogniska, gra: 
cze nasi znajdują się w dobrej formie. Mec2 
był bardzo ciekawy. Wyniki w poszczegól- 
nych tercjach były następujące: (0:2), 3:0, 
(2:0). Widzimy, że AZS w pierwszej tercji 
prowadził 2:0. W drużynie akademików naj- 
lepiej grał Witwicki, a w zespole Ogniska 

Staniszewski i jak zwykle Wiro-Kiro i God- 

łewski. A 
Mistrzem Wilna pozostała więc drnżyna 

Dgriska, która 17 stycznia spotka się w Wił 

Bie w meczu 6 mistrzostwo Polski z wice- 

mistrzem Warszawy. 

Skład reprezentacji Wiłna ustalony z0- 

stał przez kapitana sportowego mgr. Wła- 

Wiadomości radiowe 
„RAZ TO MAŁO*. 

„ Radiowe wspomnienią muzyczne z grudnia. 
W poniedziałek, dnia 3.1 o godz. 20,00 

Radaje Polskie Radio audycję p. t. „Raz to 
mało* — wspomnienia muzyczne z grudnia 
1937 roku, Audycje tego rodzaju powtarzają 
nię zawsze z końcem miesiąca, lub na począt 
ku miesiąca następnego i stanowią niejako 

„ Bilans najładniejszych i najmilszych mel:- 
Qyj muzyki lekkiej ubiegłego miesiąca. 

ARCYDZIEŁA MUZYKI SYMFONICZNEJ. 
Cykl audycyj radiowych. 

W bieżącym sezonie zimowym nadaje 
Polskie Radio kilka systematycznie uložo- 
nych cyklów muzycznych, m. in. cykł — 
„Arcydzieła muzyki symfonicznej". Zawiera 
on utwory wielkiego żelaznego repertuaru 
koncertowego np. Beethovena, Mozarta, Czaj 
kowskiego, Brahmsa iip. w wykonaniu Orkia 
*try Symfonicznej Polskiego Radia pod dy- 
rekcją Grzegorza Fitelberga. 

W pontedziałek, dnia 3 stycznia o godz. 
22,00 odbędzie się szósta audycja z tego cyk 
la. który obejmie dwa utwory: Mozarta — 
Uwerturę do opery „Czarodziejski flet* | 
Brahmsa — JI Symfonię D-Dur op. 73.   

dysława Wiro-Kirę w następujący sposób: 

bramkarz — Wiro-Kiro, obrona — Godlew- 

ski Czesław i Sierdziukow, napastnicy: Sta- 

niszewski, Czesznieki, Grzybowski, Godiew- 

ski Józef, Nuszel, Lakman-Jabłoński, Andrze 

jop ski i Okułowicz. Możliwym jest, że na re- 

ztrwę dodatkowo wyznaczony zostanie jesz- 

cze któryś z graczy AZS. Reprezentacja ta 

spotka się, jak już wspominaliśmy, w nie 

dzielę 9 stycznia o godz. 12 z reprezentacją 

Rygi. 

Hokeiści Łotwy przez Wilno w drodze 

da Warszawy przejeżdżać będą 7 stvcznia 

Na granicy w Turmontach powita ich przed- 

sławiciel zarządu Wil. Okr. Zw. Hokeja na 

Lcdzie i bardzo możliwe, že towarzyszyś Im 

będzie przez całą drogę do Warszawy i spo- 

wrotem, 

Zainteresowanie niedzislnym meczem & 

Rygą jest znaczne. Trzeba liczyć się z tym, 

  

Nowość! 

  
Cud techniki w ez'edzinie 
odbiorników bateryjnych. 

że zbierze się kilka tysięcy widzów, bo dła 

Wiina będzie to nielada atrakcją. Ze wzgłę- 

du na propagandowy charakter tej imprezy 

ceny biletów mie będą wysokie. 

Reprezentacja Wiłna przez cały tydzień 

będzie usilnie trenować, a jeżeli się uda, to 

bardzo możliwe, że 6 stycznia rozegr=ny Z0- 

stanie mecz towarzyski e charakterze trenin 

gowym z jedną z drużyn warszaws«:ch, pra- 

wdopodobnie Polonią, wz ziędnie z nz. jiepszą 

€rużyną Łodzi (ŁKS-em). Pertrakiacje z ty- 

m: drużynami trwają. Sprawa ostatecznie 

zdecydowana zostanie we wtorek  wieczo- 

rem. 
Słowem, jesteśmy w przededniu eieka- 

wich imprez hokejowych, imprez o charak- 

terze międzynarodowym. Mecz z R”4u po- 

winien zakończyć się zwycięstwem Wilna. 

Wałka zapowiada się nad;wyczaj in.eresn- 

jeco. 

Nowość! 
Dłuqo oczekiwana niedościqnionej jakości 7-obwodowa 

superheterodyna PHILIPSA 4-38 B. na rok 1938 
już jest do nabycia w firmie : 

Вгас! $. 1 М. СМ ОМЕ 
SKLAD PRZYBOROW ELEKTRO/ECHNICZNYCH, 

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

(vis-ż vis Pomnika Nieznanego Żołnierza) 

  

Tragiczny wypadek na Wilii 
Utonęła 6-cio letnia dziewczynka. Drugą wyratowano 

Tragiczny wypadek rozegrał się wczo | akcję ralunkową, która była utrudniona ze 
ra] o godz. 3 na Wilił w dzielnicy Zwie- 
rzynieckiej. 

Na ul. Filsowej sareczkowały się dwie 
dziewczynki. W pewnej chwili, dziewczyn 
ki pozosiawiwszy sanki na brzegu rzeki, 
weszły na taflę lodową celem zaczerpnię 
cia wody z przerębii. Nagle cienka pow 
łoka lodowa załamała się I obie wpadły 
do wody. 

Wypadek wydarzył się na oczach wie 
łu przechodniów, którzy zorganizowali 

względu na to, że lód dookoła przeręb 
li załamywał się coraz dalej. Jedną dziew 
czynkę zdołano uratować, zaś druga naz 
wiskiem Wanda Rusiecka, lał 6 (Tartaki 
24) została pociągnięta prądem pod lód 
I utonęła. 

Mime wysiłków nie zdołano nawet cd 
naleźć jej zwłok, 

Wypadek wywarł na Zwierzyńcu przy 
gnębiające wrażenie. (<). 

Wyhicie szyb w mieszkaniu posła rabina 
Rubinsztejna i w przytułku żydowskim 
Ubiegłei nocy nieznani sprawcy wy= 

bili szyby w mieszkaniu posła, rabina Ru 
binsziejna przy ul. Porłowej oraz kilka 
szyb, w mieszczącym się pobliżu gmachu 

dobroczynności żydowskiej, w którym 
znajduja sią przytułek dla starców Żydów. 

Sprawcy wybicia szyb zbiegli, (c). 

Tancerka przecięła sobie żyły 
W noc sylwesirową targnęła się w Wil 

nie na życie, przecinając sobie żyły na 
rękach, tancerka jednego z nocnych lo- 
kali w Wilnie Janina Boghanowiczówna. 
Bogdanowiczówna w przeddzień usiłowa 
ła otruć się esencję octową, lecz zamach 
został w ostatniej chwili uderemniony 

koju. 
Przyczyną zamachu samobójczego by 

ły ciężkie warunki materialne, Tancerka 
stracha pracę, nie miała za co nabyć 
bileiu kolejowego i obciążona była za 
ległością 60 zł. za hotel. 

Niedoszia samobójczyni przebywa w 
przez koleżan':ę, kióra weszła do jej po | szpiłalu św. Jakuba na kuracji. . tel.   

Aresztowanie na balu 
Złodziej warszawski, notowa- 
ny 65 razy, porisywał się 
na zabawie Sylwestrowej 

w Wilnie 

Sensacyjnego aresztowania dokonano 
na balu sylwestrowym T-wa Przeciwgruž- 
liczego, który odbył się jak wiadomo w 
salonach Kasyna Garnizonowego przy ul. 
Mickiewicza. 

Obecni na sali wywiadowcy sposirze 
gli pewnego, wykwininie ubranego pana, 
we fraku, w białych rękawiczakch, który 
w czasie fańców więcej zwracał uwagi na 
torebki pięknych pań, z którymi tańczył, 
aniżeli na swe partnerki. Jednemu z wy- 
wiądowców twarz eleganckiego 1едото 
cia wydała się znajoma. Przyjrzawszy mu 
się bliżej, stwierdził, że jest nim znany 
zawodowy złodziej z Warszawy G. Skan 
tynowski, kłóry w swej „karierze” osiag- 
nął niebywały wprost rekord, Był mia- 
nowicie 65 razy nołowany za kradzieże 
i kilkadziesiąt razy karany za te przewi- 

nienia. : 
W czasie przerwy, po tangu, wywia- 

dowcy dyskretnie wyprowadzili „rozba- 
wionego” pana z sali balowej i założyw- 
szy na białe rękawiczki kajdanki, odsławi 
fi go do aresztu. 

„Specjalista” warszawski nie bardzo 

był zadowolony z takiej „mełamorfozy” 
sylwestrowej”. 

Skantynowski przesłany zostanie do 
Warszawy do dyspozycji władz sądowo- 

śledczych. (c). 

Wśród cygarów 
w leńskich 

Jak Antoni Michno stał się 
Mikołajem Janowiczem 

Policja wykryła ciekawą aferę w środo- 

wisku cyganów wileńskich. Od dłuższego 

czasu policja poszukiwała cygana Antoniego 

Michno, niebezpiecznego koniokrada, który 

dokonał szeregu kradzieży w Wilnie i na 

prewincji i był przez długi czas nieuchwyt- 
ny. Ostatnio Wydział Śledczy dowiedział się, 

że Michno przebywa w Wilnie. Jeden z wy- 

wiadowców poznał na ulicy złodzieja, ujął 

i skutego w kajdanki odstawił do Wydziału 

Śledcz. Tutaj jednak czekała wywiadowcę 

niespodzianka. Antoni Michno, którego wy- 
wiadowca znał bardzo dobrze, przedstawił 

dokumenta, z których wynikało, że nazywa 

się Mikołajem Janowiczem, mieszka w Wil- 

nie i nie wspólnego z Michną nie ma. 

Już zanosiło się na zwolnienie areszto- 

wanego. Wywiadowca jednak, chcące do- 

wieść, że się nie omylił i, że Michno nie po- 

siada sobowtóra — zdołał wykryć prawdę. 

Jak się okazało, Michno w swoim czasie 

unikając pościgu, ukrył się un wileńskiezo 

cygana Leona Janowicza. Ten ostatni wy- 

brał z parafii kościoła metrykę swego zmar- 
łegc syna i sprzedał ją za 150 zł Michnie. 

Wobec tego aresztowano również Leona 

Jnnowieza, który przyznał się do winy. Obn 
cyganów osadzono w więzieniu. te) 

Cenv w Wilnie i w in- 
nych miastach Palsk 

Jeżeli chodzi o ksziałłowanie się cen 
detalicznych, to Wilno zaliczyć nałeży do 
miast stosunkowo najiańszych. Jak wyka- 
zują przeprowadzone osłałnio badania. 
najdroższa jest jedynie mąka pszenna, kió 
ra z kolei najłańszą jest we Lwowie. — 
Wilno bije za to rekord w cenie jaj, К6 
re tu są najłańsze, najdroższe zaś w Ło 
dzi.-Poza tym ceny na artykuły spożywcze 
kształłują się w Wilnie na ogół niżej niż 
w innych miastach wojewódzkich Polski.   

RADIO 
PONIEDZIAŁEK, dnia 3 stycznia 1968 r. 

6,15 Kolęda. 6,20 Gimnastyka. 6,48 Muzy 
ka z płyt. 7,00 Dzienik porany. 7,15 Muzyka 
z płyt. 8,00—11,10 Przerwa. 11,40 Od warszta 
tu do warsztatu: u sztukałerza. 11,57 Sygnał 
czasu i hejna. 12,03 Audycja południowa. 
13,00 Wiadomości z miasta i prowincji. 13,00 
„Aktualności drzewne” — pog. Tadeusza Dą 
brawskiega. 13,15 Koncert rozrywkowy. 14.06 
Nowości muzyki lekkiej. 14,25 Nasi pisarae: 
Reymont „Z ziemi chełirskiej”, 14,35 Muzy- 
ka popularna. 14,45—15,30 Przerwa. 1530 
Wiadomości gospodarcze. 15,45 Z pieśnią po 
krajn — audycja. 16,15 Orkiestra Straży Wię 
ziennej. 16.50 Pogadanka aktualna. 17.08 Naj 
dłuższy most — pogadanka. 17,15 Recital w:. 
lonczelowy Rafała Lanesa. 17.50 Poradanka 
sportowa i wiadomości sportowe. 18,10 
Skrzynka ogólna — prowadzi Tadeusz Łopa 
lewski. 18,20 Recital śpiewaczy Niiry Sobe- 
tewskiej. 18,35 „Jak my Nowv Rok spatyka- 
lim* — gawęda regionalna Ciotki Alhinawej. 
15.50 Program na wtorek. 18,55 Wileńskie 
w'adomości sportowe. 19.00 Audvejn żalnier 

ska. 19,30 Dyskutujmv: „Dlaczego zaimuje- 
my się życiem naszych bliźnich". 19.54 Pe- 
gadanka aktumina. 2000 Raz to mała — 
wspomnienia muzyczne z grudnia 1937 r. 
Ok. 20.45 WW przerwie: Dziennik 
i pogadanka aktuelna. 21.40 Nawośri | 

kie omówi Leon Piwiński. 22,00 „Arrydzieła 

muzyki symfonicznej”. 4250 Ostrtnie wia: 
dcmości i komuni” .ty. 23,00 Muzyka tanecz= 

na 3 
WTOREK, dnła £ stycznia 1938 r. 

6,15 Kolęda;*6,20 Gimn. 6,10 Muzyka; 7,06 

Dziennik „por. 7,15 Muzyka z płyt; 8.00 Przer 

wa. 11,57 Sygnał czasu i hejnał; 12,03 Audy- 

cj» połudn. 13,00 Wiadomości z miasta i pre 

wincji; 13,05 „Jak pracował ruchomy, Uni- 

wersylet Ludowy Polskiej Macierzy Szkol- 

nej” — reportaż Józefa Nowogródzkiego; 

15.15 Operetki zeszłego wieku; 14.00 Nowoś- 

c! muzyki lekkiej; 14,25 Nasi pisarze: W, 

Reymont „Z ziemi chełmskiej”; 14,35 Muzy- 

ka popularna; 14,43 Komunikat Zw. KKO; 

14,15 Przerwa; 15,30 Wiad. gospod. 15,45 Za- 

gadki muzyczne — audvcja @а dzieci; 16,06 

Przegląd aktualności finansowo-gospodarcz. 

16,15 Mikołaj Rimski-Korsakow: Kwintet 

B-dur; 16,50 Pogadanka: 17.00 Kraj postvni 

i bogactw — odczyt; 17,15 Koncert rozrywk. 

17.50 Mikroskopijne żyjątka pod łodem — 

pcgad. 18,00 Wiad. sport. 18.10 Chwilka li- 

tewska w jęz. polskim; 18,20 „Twórczość 

według recept sowieckich* — felieton lite- 

racki Czesława Zgorzelskiego; 18,30 Kancert 

sclistów; 18,50 Program na środę; 18.55 Wil. 

wiad. sport. 19,00 „W modrzewiowvm dwor 

ku” — wieczór lietracki; 19,30 Polska twór= 

czcść chóralna: 19,50 Pogadanka; 2000 „Тай 

ce polskie Zofii Stryjeńskiej* — audvejo; 

20 45 Dziennik wiecz. 20,55 Pogadanka: 21.90 

Koncert symf. w wyk. orkiestry pod dvr. Cz. 

Lewickiego z udziałem Stanisława Szpinal- 
skiego — fortepian; 2200 Muzyka taneczna; 

22.56 Ostatnie wiad. 23,00 Muzyka taneczna; 

23 30 Zakończenie. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA*. 

— „bDiabelski jeździee* Dziś ukaże się 

pa cenach zniżonych ostatnio nowość sezonu 

świetna op. Kalmana „Diabelski jeździec" 

z K. Dembowskim na czełe całego zespołu, 

Jutro grana będzie po raz trzeci Rew'u Syl- 

westrowa. 

— Popołudntówka świąteczna. W dzień 

Trzech Króli teatr czynny będzie dwukroi- 

nie: popołudniu o godz. 4 grana będze po 
cenach zniżonych op. Kałmana „Diabałski 

Ježdziee“, wieczorem zaś e godz. 8,15 Rewia 

$ylwestrowa. 
— Królawa Śniegu*. Czarowna baśń An- 

dersena w 7 obrazach pióra W. Staa'sław- 

skiej „Królowa śniegu” ukaże się we czwer= 
tek w święto Trzech Króli a godz. 12 w poł. 

Ceny propagandowe. 

— Opera „Tosea“ w „Lutni“ W piątek 

najbliższy wystąpią w ogółnie lubianej ope- 

rze „Tosca”, słynni artyści rumuńscy. 

   

"EON MOENKE 2 

Stawka o życie 
Nezwłocznie od rektora udałem się do jednego — 

z dygnitarzy partyjnych. Ten przyjął mnie z wyrazem 
twarzy człowieka, którego bolą zęby. 
SĘ Czy uchwała o prawie wyboru przeze mnie 

miejsca wygnania nie została jeszcze anulowana? — 
zapytałem na wstępie, 

— Nie, owszem... 
— Wobec tego decyduję się na Samarę. 
— Jutro dam odpowiedź — odparł dygnitarz po 

chwili namysłu. 
Z niecierpliwością czekałem dnia następnego. 

Samara byłaby mi bardzo na rękę. Uważałem, że 
ucieczką z tego miasta byłaby łatwiejszą, niż z jakie- goś innego, 

Vazai = ъ i a: w uniwersytcie na tablicy przeczyta- 
em oowieszczenie, ząpraszające mię do stawienia się 

u władzy. 

w obęćnagej mego bezpośredniego zwierzchnika 
dygnitarz partyjny spotkał mię nader grzecznie, mile i przyjaźnie, jak swego na jlepszego druha. 

Tego rodzaju przyjęcie zmusiło mię mieć się na baczności. 
— Towarzyszu! — rozpoczął mój rozmówca to- 

nem szczerej przyjaźni — czyby nie lepiej У piej wam było pojechać do Kazakstanu, do Ałma Aty? Tam jest nad. 

@ 

  

zwyczajnie, dobry, łagodny klimat, Jest te niemal 
„uzdrowisko. Południe. A pozatym jest to kulturawie 

i polityczne centrum Kazakstanu. Jest tam Wyższy 
Instytut Pedagogiczny, gdziebyście z łatwością mogłi 
znaleźć dla siebie pracę. 

— Dzięki za przyjazną radę, towarzyszu! — od- 
parłem. — Lecz wątpię, by letnie upały w Ałma 
Acie mogły mieć dodatni wpływ na stan moich ner- 
wów i mego zdrowia. Ponadto posiadamy półtora 
roczne dziecko, i obawiam się, by tamtejsze upały 
źle się odbiły na jego zdrowiu. Wobec tego zdecydo- 
wałem się na pobyt w Samarze, gdzie warunki kli- 

matyczne są najbardziej zbliżone do naszych. A poza- 

tym Samara jest większym centrum kulturalno-eko- 
nomicznym, wobec tego mam nadzieję, że tam znacz- 

nie łatwiej, niż w Ałma Acie dostanę pracę według 
swej specjalności. 

Widać argumenty moje nie były bezpodstawne, 

gdyż na twarzy „dygnitarza* wyczytałem zakłopo- 
tanie. 

Po chwili z pewnym wahaniem zaznaczył: 

— Za waszym wyjazdem do Ałma Aty przema- 
wią jeszcze jedna okoliczność. Towarzysz N. (ruch 

głową w stronę mego bezpośredniego zwierzchnika) 

zna dobrze prezesa partyjnej komisji kontrolującej 

w Kazakstanie, tow. Szerengowicza, którego wy rów- 

nież znacie zapewne z Mińska. Towarzysz N. da wam 

list polecający do niego. Wobec tego znajdziecie tam 

odrazu punkt opazcia. 

— A gdyby nawet wyrzucono was z partii, to 

również będziecie mogli znaleźć tam pracę... — uwa-   

żał za wskazane dodać milczący doiąd mój bezpo- 
średni zwierzchnik, tow. N. 

— Co tu mają do rzeczy prywatne znajomości, 

towarzyszu? — zaznaczyłem szorstko. — Przypusz- 

czam. że dacie mi pismo o przeniesieniu pod adresem 

komitelu partyjnego, do którego dyspozycji mam się 

zgłosić, lecz nie do prezesa partyjnej komisji kantro- 

lującej, którego łączą z kimś jakieś zażyłe stosunki. 

Dotychczas byłem zdolny sam siebie polecać i cał. 

kiem zbędne mi są polecenia tow. N. — zakończyłem 

podniesionym tonem. е 3 
Dygnitarz uśmiechnął się ironicznie: 

— Jeżeli mamy mówić otwarcie, to żadnego pis- 

ma o przeniesieniu nie otrzymacie, towarzyszu! Ta- 

kiego dokumentu nie mogę wam wydać... Musicie 

jechać do Kazakstanu, do Ałma Aty. 

— Osoby, o wiele od was znaczniejsze, przez 

czas dłuższy mieszkały w tym mieście uzdrowisko- 

wym — dodał złośliwie mój bezpośredni zwierzchnik, 

czyniąc wyraźną aluzję do Trockiego. > 

— Czy posiadam prawo wyboru miejsca? — za- 
pytałem podniesionym tonem. 

— Posiądacie... -— z nieokreślonym uśmiechem 

odparł dygnitarz. 

— Wobec tego składam zażalenie! — oświadczy- 

łem zirytowanym głosem i uczyniłem krok ku 

drzwiom. 
— Zażalenie możecie pisać, lecz czyńcie te, eo 

wam radzimy, i bezzwłocznie— usłyszałem słowa rzu- 
eone w ślad za mną. 

+— Trzasnąłem drzwiami.. 

(D. e. n.)      
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DYŻURY APTEK. 
Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 

łeki: Sokolowskiego (Tyzenhauzowska 1); 
$-6м Chomiczewskiego (W. Pohulanka 
25); Miejska (Wileńska 23); Turgiela i 
brzedmiejskich (Niemiecka 15); Wysockie 
bo (Wielka 8). 

Ponadto stale dyżurują apieki: Paka 
(Aatokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
1 Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

WILEŃSKA 

ADMINISTRACYJNA 
— 900 protokutėw administracyjnych. 

W ciągu ub. miesiąca organa policyjne 
sporządziły przeszło 900 protokulėw za 
różnego rodzaju wykroczenia przeciwko 
przepisom administracyjnym. Najwięcej 
protokułów sporządzono z powodu opil 
stwa,. zakłócenia spokoju publicznego, wy 

mę przeciwko przepisom o ruchu i 
p. 

  

MIEJSKA 
— Eksmisje. Na terenie Wilna w cągu 

grudnia wyeksmitowano 34 rodziny, któ 
rych losem zajął się zarząd miejski, 

RÓŻNE 
— II komisariat zmienił lokal. — 

Ż dniem 31 grudnia II komisariai pol'eji, 
który dotychczas mieścił się przy ul. Be 
liny 9 w prywałnym domu, przeniósł sią 
do gmachu rządowego przy ul. Ostro- 
bramskiej 16. W gmachu tym mieści sie 
również komenda policji na powiat wileń 
sko-trocki, 

— Straik pracowników biura żydowskie 
go związku rzemieślników. W biurze ży- 
dowskiego związku rzemieślników wy- 
buchł strajk personelu. Straik ma tło eko 
nomiczne. Pracownicy żądają wypiaceni 
zaległych poborów. 

   

  

   
    

  

WOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE Е 

Pierwszorzędny = Ceny przystępna 

Telefony w pokojach 

SZEZEZWANÓ W 

Hotel EUROPEJSKI. 
Pierwszatzędny = Ceny przystępna. 
Telefony w okajach Winda osobowa 

  

      

BARANOWICKA 
— PREZENT SWIĄTELZOY, Różne pre- 

zenty otrzymują ludzi ua święta od swych 
znajomych 4 przyjaciół, Ale chyba najmiiszy 
prczeat otrzymał w tym roku san Karuczu a, 
mieszkaniec wsi Wóika, gm., dobromyskiej. 
W dniu 27 grudaia 1937 r. zjawiła się przed 
jego domem mieszkanka tejże wsi Tekla Ka- 
sienik i złożyła zawinięty pakunek, Gospo- 
darz; wulosi zawiniąiko do domu, rozpako- 
wał je i znalazł prezent w postaci SAygod- 
uiowcgo dziecka, S 

— PRZESTRZELONY NA ULICY. 28 ub. 
m. we wsi Kurazynewicze, gm. niedźwienz. 
kiej w czasie kłótni na ulicy rozłegi się 
strzał, Nieznany sprawca przestrzęlił lewe 
przedramię mieszkańcowi tejże wsi Gawdz. 
sowi Wałerianowi, . Ž 

— NOŻOWNICTWO. Pedaliśmy onegdaj 
wzmłankę o awanturze w czasie zabawy wią 
tecznej w łusiytucie Rolniczym im. Stefana 
Żeromskiego w Baranowiczach, w wyniku 
której został dotkliwie perzniony nożami 
Aleksander Ulesko, zam. przy ul. Wingry 4. 

Dochodzenie usłaliło, że sprawcam* po 
zenienia byli bracia Witold i Adam Maczyd 

łowsey, zam. w 0s. Janowo, gm. Darewo, 

  

Restauracja Dancing „USTRONIE 
w Baranow czacn 

od dnia 1 stycznia 198 r. występuje 
światowej sławy 

„BA! ET BRUSZEWSKICH" 
sk/adający się z 7? osób w reoertua'ze 
taneczno-śpiewnym, .akrobasyczno żo, 
nąlerskim i aroteskowym, codziennie 
10 zachwycających num rów w zesnn'e 
wprowadzają pocz w Abisynka Belia 
King i miodziut<a Kazia, asro 'atka 

1 mistrzyni ary kselsponowej.       
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ROZK 

NIEŚWIESKA 

— Siarania o Krzyże Niepodlegtości 
dla poległych obrońców Nieświeża. — 

Związki byłych wojskowych zjednoczo 
ne w Federacji PZOO oraz inne zrzesze 
nia społeczne z Nieświeża wystąpiły os- 
łatnio ze wspólnym wnioskiem do Głów 
nej Kapiłuły Odznaczeń o nadanie Krzy 
ża Niepodległości za zasługi położone 
dla odzyskania niepodległości 5. poleg- 
lym w obronie Nieświeża w r. 1919 oraz 
nadanie fakiegoż krzyża miasty Nieśwież 

— Powiaicwy Komiiet Pomoc" Dzie- 
ciom i Micdziezy roziaczał opiekę w r. 
1937 nad 1660 wziećmi wiejskimi i 771 
dziećmi miejskim. Na dożywianie, okry 
cia i pomoc w nauce tej gromady dziat 
wy komitet wydał 42.210.33 zł. 

— Oddziai Źw, Strzeleckiego w Nieświeżu 

urządza 9 styczńla w Ratuszu przedstawieni" 

p t. „Dzielny wojak — Symcha Sm l na (rana 

cie" Roberta Rydza. Po scenicznej humo 

resce odbędzie się zabawa taneczna. (ena 

b letu na przedstawienie i zabawę razam ud 

oQ gr do 1 zł. Dochód z imprez prz>znavzs 

się na cele oświatowe Zw. Strzel. i pomce 

zimową bezrobotnym. 

„ = Sprostowanie. Do wzmianki z da.a 28 

grudnia ub. r. p. t. „Hojny dar na bezcob?t- 

nych* wkradła się omyłka drukarska, Mia- 

newłcie: Ks. Leon Radziwiłł wpłacił na na- 

moc zimową tytułem I-ej raty kwotę 3,000 

zł, a nie 300 zł, jak wydrukowano, 

WOŁKOWYSKA 
— POŻAR W GMINIE ZEŁ'VA. — 

We wsi Karolin, gm. Zełwa, pow. wołkowy- 

skiego, w zagrodzie Józeia Makarewicza po- 

wstał pożar, skutkiem którego na szkodę te- 

goż Makarewicza i Zoiil Buraczek splonęty 

4 stodoły z przybudówi.ami, tegorc czne zhi.» 

ry i uarzędzia rolnicze, 2 świnie i 15 owiec. 

Qxólne straty wynoszą 3.383 zł. W czasie 

akcji ratowniczej został lekko poparzony po 

srkedowany Józef Makarewicz. 

— Wołkowysk  ofiarowuje 
przeciwpancerną, 

Odbyło się w Wołkowysku organiza 
cyjne zebranie po.iałowego  obywałel- 
skiego komiietu, który się zajmie zebra- 
niem kwoły, potrzebnej na zakupienie 
sprzętu wojennego dla  wołkowyskiego 
pułku strzelców im. Hetmana Polnego Ko 
ronnego Słefena Czarnieckiego. Postano 
wiono zaofiarować pułkowi ermatkę prze 
ciwpancerną i w miarę posiadania nad- 
wyżki, inny sprzęt wojenny. 

Na powyższy ceł trzeba będzie zeb- 
rać minimum 10 tysięcy złotych. Mające 
powstaė — Komiłet Miejski w Wołkowys 
ku i Komiłety Gmin w całym pow'ecia 

niezwłocznie przysłąpią do zbiórki ofiar. 
Wybrano też Powiatowy Komitet Wyko- 
nawczy z burm. Kozubskim na czele. 

— ZMARŁ W DRODZE. Onegdaj na 

drodze pomiędzy wsią Nowosady a mai. 
Minkowo, na terenie gm. Porozów znale 

ziono zwłoki Kazimierza Marko, lat 44, 
mieszkańca wsi Leski, gm. Porozów. 

Ustałono, że Marko w tym dnu o g. 
3 wyjechał z domu do Wolkowyska fur 

manką z drzewem i w drodze wskutek 
ataku sercowego zmarł. 

Konia z wozem naładowanym drzewem 

odnaleziono w majątku Mińkowie, w od 
ległości 1,5 kim. od miejsca wypadku. 

— ZMARZŁA W POLU. Na łące koła 
tzeki Roś, w odległości 1 kilm. cd wsi 

Jatwili, gm." biskupickiej, pow. wołkowy 
skiego znaleziono zwłoki Barbary Czup- 
reta, lat 70 mieszkanki wsi Jatwieź. Ustało 
no, że wymieniona w dn. 26 ub m. pow 

racając od swej córki zabłądziła | zam ast 
do swego mieszkania udała się w pole 
gdzie z powodu wyczerpania sił zasłabła 
i zmarła. | 

OSZMIAŃSKA 
— Pow. oszmiański przyznał stypendia 

16 dzieciom rolników. W związku z pro- 
wadzoną akcją kształcenia wybitnie zdoł 
nych dzieci rolników na koszt samorządu, 
wyłonione na obszarze pow. oszmiańskie 
go komisje kwalifikacyjne, po uprzednim 
określeniu stopnia zdolności naukowej ucz 
niów, uznały 16 dzieci rolników za zdol 
nych, którym konieczna jest pomoc w ce 
lu dalszego kształcenia. 5 
Stypendyšci zostali skierowani do szkėt: 

wyższych — 2, średnich ogólnokszłałcą- 
cych — 7, średnich zawodowych — 4, po 
wszechnych — 3. Razem 16. 

— Stowarzyszenie Rodziny Policyjnej 
w Oszmianie przy czynnym udziale swych 
członkiń zorganizowało na obszarze po- 
wiału w okresie świątecznym „gwiazdki” 
dla dzieci w szkołach powszechnych. Z 
akcji korzystały najbiedniejsze dzieci, któ 
te na gwiazdkę otrzymały woreczki po- 

armatkę 

Przedstawiciele: 

  

   
   
    

8-go Maja 6 

® 

  
Oddziały: Nowogródek ul. Bazyłjańska 35 

Lida, ul. Górniańska 8, tet. 166 

Baranowicze, il. Ułańska 11 

Kleck, Nieś ież. Słonim, 

Szczuczyn Stołpce, Wołożyn, Wilejka. Grodno, 

   

„KURJER* (43267 

darunkowe, zawierające żywność, słody- 
cze oraz odzież. Dary zostały zakupione 
z dobrowolnych składek funkcjonariuszów 
policji oraz z ofiamości społeczeństwa. 

GRODZIENSKA 

— Posiedrenie Rady Miejskiej. One- 
gdaj pod przewodnictwen. wice-prezy- 
denła R. Sawickiego odbyło się posiedze 
nie Rady Miejskiej 

Rada Miejska postanowiła pobierać 
dodatek komunalny: od opłat pałenł. od 
wyrobu i sprzedaży napojów  alkoholo- 
wych w wysokości 100 proc., od państw 
podatku gruntowego — 47 proc., od po 
datku od nieruchomości — 25 i 32 proc. 

Dodatek komunalny od świadectw 
przemysłowych VIII kaf. przynosić będzie 
10 proc, od świadectw przemysłowo- 
handlowych IV, IM i M! kał, — 20 proc, 
kategoria I płaci 30 proc. 

Następnie Rada uchwaliła projekty 
zmian statutów miejskich w sprawie pobie 
rania różnych podatków miejskich. Wyra 
żono zgodę na odstąpienie władzom woj 
skowym placu o powierzchni 2669 m. kw. 
przy ul. 11 Listopada, 

Zamiast b. prezydenta miasta p. płk. 
Miskyego do Soecialnaj Komisji Wywła 
szczeniowej Rady Miejskiej wybrany zo- 
słał prezyden Cieński i jako jego zastęp- 
ca p. wice-prezydent Sawicki, 

Byłemu pracownikowi Zarządu Miej- 
skiego p. Łonkinowi, Rada Mieiska przy 
znała emeryturę w wysokości 60 zł. mie 
sięcznie. 

Sprawę udzielenia p. Kazimierze Brze 
skiej pozwolenia na wykończenie budowy 
domu mieszkalnego na placu  mieiskim 
m Ab Komisji Regulaminowo-Praw- 
nej. 

Rada Miejska uchwaliła zwrócić się 
do odnośnych władz pocztowych w spra 
wie uruchomienia agencji pocztowej w 

śródmieściu, : 
“Po zalatwieniu kilku innvch drobnuch 
spraw radny p. Pułjan w imieniu Koła 

i cji żydowskiej i 

  

Chrześcifańskiego xłożył dwie imterpela 
cje. 

Jedna z nich dotyczy sprawy odwoła 
nła się od reskrypiu p. wojewody o 

zmniejszeniu subwencyj na opiekę społe 
czną, druga porusza sprawę nieprawne 
go pobierania przez Zarząd Miejski spec 
jalnej opłaty za stwierdzenie podpisu i 
słanu majątkowego nabywcy, uzaležnio- 

nej od wartośc! szacunkowej nieruchomo 
ści. 

Pobieranie tych wygórowanych opłał 
nie jest, zdaniem interpelanfu, oparte na 
żadnym przepisie prawnym. 

Trzecia inferpelacja zgłoszona została 
przez radnego Jezierskiego w imieniu (rak 

dotyczyła udzielenia 
przez miasto gmachu teatru dia wygtosze 
nia odczytu rzekomo o freści antyżydow 

skiej. Przewodniczący obradom, wicepre 
zydent przywołał inferoelującego radne- 
go, który używał dosadnych wyrażeń, do 
porządku. (g). 

Na pnmec zimową 
P. $. Michałowski, właściciel składu 

opałowego przy ul. Ponarskieį 54 ofiaro 
wał Kom. Miejskiemu Pomocy Zimowei 
tonnę węgla, wzywając inne firmy opało 
we na terśnie m. Wilna do stworzenia łań 
<cucha ofiarodawców w takiej samej for- 
mie. 

P. Michałowski wzywa konkretnie fir 
mę „Ceniropał” do złożenia 1 tonny wę 
91а z tym, że ta weźmie następną itd. 

Pobicie syna inż. 
K»wenokiega 

Wieczorem na ul. Zawalnej, w pobli 
żu sklepu firmy „Zinger” został dotkliwie 
pobiły przez nieznanych sprawców 18-let 
ni Marek Kawenoki, syn zaanego w Wil 
nie żydowskiego działacza na polu spo 
łeczno-gospodarczym, prezesa  Polsko- 
Skandynawskiej Izby Przemysłowo-Hand- 
lowej, inż. Kawenokiego. 

PP SMOSARSKA 
N | 5, ODNIEWICZ. „am. UŁAN KSIĘCIA JÓJEFA 

Piękny kolorowy nadprogram. Sala dobrze ogrzana 
  

Nieodwołalnie HELIOS | 
= = m = 66 

ostatni dzień „Książei żebrak 

dutro prern:era. Glaantyczny film romantyczna bohaterski wszystkich czasów 

Więzień królewski T.jemn'et Zamku Ze da 
  

CASINO 
  

Ostatni dzień Naiwyb'tniejszy film. 
Genialna Luisa RAJNER oraz Śpencer TRĄCY w naj- 

«= ZYCIE ULICY 
Piękny 

nadprogram 

  

LUX | 
komedia 
muzyczn 

Z powodu kolosalneqgo powodzenia jeszcze klika dni k-l'ałna polska 

Pietro wyżej 
BODO Gerossówma i inni 

Kino BMARS Kolosalne powodzenie. Wielka epopea bohaterstwa z czasów 
zdobywznia Zechodu Fi rervki przez Białych ko onistów 

DANIEL BOONA W rol. nł, GEORGE 
OBRIFN i czaru'aca 
H. ATHER AYGEL. 

Tysiące Indlan, Tysiące plenerów. Napad "a osadę. Pale męczarni. wyrafinowane tortury. 
P.ękny kolorowy nadprogram. 

Chrześcilańskie tino 

SWIATOWID | 
Najweselsi komicy świat" Pat i Patachon 
Lawiiepczet kieno B УАЙ @ЛВЕ В И $ SS Kumos Done iais 
treść, Nad progrem AKTUALIA, Pocz. seansów 3, 5, 7,9, W niedzielę | śvięta od l-ej 

DGNISKO J Bohaterowie 
filmu „Eskimo* Mala i Lotus 

zr „OSTATNI POGANIN" 
Nad program UROZMAICONE DODATKI. 

      

Urzędu „pocztowego ani'ageucji zł. 2,50 

Bisk., Bandurskiego 4, fel, 8-40, 777 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

noszeniem do domu w kraju —3 zł.. za gra- 

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

na wsi. w: miejscowościach. gdzie nie ma 

Pocz. seans, © 4-ej, w niedz, i Św. o 2-ej. 

  

„REKÓRD” w. 6, Cyryństi 
Baranowicze, Szeptyckiego 35, tel. 129 

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 

ODBIORNIKOW 

ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty, 

— Ceny niskie — 

  

  

   

  
   

"Redaktor odp. Józef Onus 
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Spółdz'e!n'a 
Pracy Artystów Wileńskich 

„SPAW“ 
1 orqanizu'e 5 miesięczne komp'etv rv- 
3 sunkowe od dnia 15 stycznia 1938 r. 

4 W programie 
rysunek, malarstwo. 
zd' bn'ctwo, lternictwo, 
kreśienia perspektywa. 

Zanisy i informacie w lokaiu Spółdz. 
4 Portowa 4 m. 8, od godz. 16-18 
« 
TYYYYYYYYYYYVYVYVYVYTYYVYVYVYVYYYYVYYVYVYY 

YCZNE EUMAT V CZNE 
FARTRETYC, 

NAJWIECEJ DOKUCZAJA CZ 
ODCZAS 4 7 
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PRZECIWREUMATYCZNA/J // 

(OSMOGEN/Z 
GASECKIEG 
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PLYN Pi CINWREUMATYCZNY, 
DO KAPIELI „OSMOGEN“ 

OJA TE BOLE   

  

Pleew.za Pols:a Pracowna 

PODŁE TENTUNOWI(Y 
H. MALECKIEJ 
ul. Jakuba Jasińskiego 13 m. 2 

Pu eca 
pudełka, torebki i inne opakowania 
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LEKARZE 
FYYYWYYYTYYYVYTYYYTYTYYYYYSYPYYYYYVYTYWYTI 

DOKTOR ED. 

J. Fiotrowicz-/urczenkowa 
Ordvnator S:pilala Sawiez Choroby skórne. 
wenvryczne 1 kabiece, ul Wilefska r. 34, 

tel 1466 Przvinuie ad 5 7 wiecz 

  

DUKIOL 

Zeldowicz 
Choroby skórne, *wenervczne, syfilis, narzą- 
dów moczowych od godz % 1 i 5—8 w. 

DOKTOF 

Zeldow:czowa 
Choroby kol iece, sk trne, weneryczne, narzą- 
dów moczowych od godz 12 2 i £—7, ul 
Wileńska 28 m 3, telefon 247 

  

DOKTOR < 

BlumowicZ 
choroby weneryczne. skórne i moczopłciaw.e 
ui Wielka 2i. te: 21 Przyimuj. © deadz. 

9—1 I ad 3% 
    

DOKTOR MED. 
= 

Zysmumi Kudrewicz 
choroby wenery 'zne. skórne  moczepłciawe 
ui. Zamkowa 15. tel 1960 Przyjmuje w godz, 

od 8-1 i od 3 

DOKTÓR 

Wolfsen 
Choroby skórne, weneryczne | mac70- 

płciowe Wileńska 7, tel. 16 67. Przyjmuje 
cedzień ой ‹ 9 12, w niedziele ad 5% 8. 

PRACOWNIA KRAWIECKA „IRENA* ul, 
Antokolska 39—8 wykonywuje solidnie, ta- 
nio i elegancko sukienki, palia | futra. 
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AFUSZERŁA 

Maria Lakrzarowa 
Przyjmuje od godz 9-ej rano do godz. 7-ej 
wieczorem Ul. Jakuba aJsińskiego 5—18 
róg Oliarnej, orak Sądu 

    

AKUSZERKA 

A Brzezina 
masaż leczniczy i elekirvza.js Ul. Grodz- 

ka Nr. 27 (Zwierzyniec. 

EET BEATS PSI 

Obwieszczenie 
O LICYTAGH EUCIOMOSCI. 

Numer akt: Km. 694/37 i 695/37. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Glębokiem 

inż Józef Skowroński, mający kancelarię w 
Głcbokiem, ul. Poselska Nr 5, na podstawie 
arl 602 k. p. c. podaje do publicznej wiado- 
mości, że dnia 4 lutego 1938 r. o godz. 10 

  

  

  

  

w maj. Mniuta II, gm. pliskiej odbędzie się 
l-sza licytacja ruchomości, należących do 
Brzostowskiego Władysława, składających 
sie z 30 krów różnej maści łat 5—8, озтасо- 
wznych na łączną sumę zł 5.000. 

  

   

  

Ruchomości można ogl w dniu licy- 
tacji w miejscu i czasie j oznaczonym, 

Dnia 29 grudnia 1937 r. 
Komornik 

(D) faż. 1. Skowroński 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr.. w tekście 60 gi, 
za tekstem 80 gi. drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc. i komunikaty 60 gr* 
Za wiersz iednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłosze 
ne 500%. Układ ogłoszeń w tekście 5-cio lam wy, 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane" redakcia nie 
zastrzega sobie prawa zm any terminu druku ogłoszeń i nie 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 

/frowe tabelarycz= 
a t en 10-łamowy. Za 
>dpowiada. Administracja 

yimuje zastrze- 

16.30 ‹ 17 — 19 
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