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Spotkanie| BARCELONA ZDOBYTA 
_ którebudzi 

zazdrość 
Min. Beck przemawiając na ban- 

kiecie powitalnym ku czci Ribbentro 

pa. wyraził się, że warszawskiego spo 

3 tkania dwu ministrów spraw  zagra- 

nicznych zazdrości Polsce i Rzeszy 

| Niemieckiej wiele rządów. Zazdrości 

_ dłałego, że jest ono dowodem trwa- 

- tości dobrych stosunków polsko - ше 

mieckich, które obchodzą akurat o- 

bećnie swoje pięciolecie. 

W ostatnim roku były one nara- 

żone na najcięższą próbę. Ale już przy 

cichła przedwczesna i jakże nie- 

sozsądna radość, z jaką kawiarnie pa | 

ryskie komentowały wszystkie wypad 

ki ostatnich miesięcy, mogące świad 

czyć o rozprzestrzenianiu się wpły- 

wów niemieckich na wschodzie Euro! 

py ze szkodą Polski. To, co się w tej 

chwili dzieje w Hiszpanii, agresywna 

postawa Włoch wobec Francji i nie 

słabnące niemieckie żądania kolonial 

ne—wiadczy o tym, że Wschód Euro 

py, który miał odegrać rolę kości nie 

zgody, okazał się terenem  odpor- 

niejszym od Zachodu. Pomimo, że lu 

zazębiają się w sposób często najbar 

dziej sprzeczny interesy Polski i-Nie 

iniec z jednej strony a Niemiec i 

Włoch z drugiej strony, konflikty nie 

wyrastają powyżej ograniczonej ska- 
li lokalnej. 

Istnieje zmysł polityczny, stano- 

wiący dla nich skuteczny hamulec w 

« łonie każdego z rządów trzech wymie 

nicaych państw. 

Z tego stwierdzenia bynajmniej 

pie wynika, że tego zmysłu calkowi- 

cie brak za zachód od osi Rzym —- 

Berlin. I tam niezawodnie on istnie 

je. Tylko, że jeżeli chodzi o Francję, 

niewątpliwie szuka on rozwiązań nie 

w postaci dążenia do likwidacji za- 

drażnień na miejscu a przez przerzu 

cenie punktów ciężkości na tereny od 

ległe. 

Takie łatwizny nie dają dobrych 

efektów na dłuższą metę. Te same za 

gadnienia, raz odrzucone, wracają ja 

ko fala powrotna ze zdwojoną siłą. 

« Obecnie w związku z upadkiem Bar 

* celony Paryż i Anglia mają do czynie 

nia znowu z bardzo silnym „przypły 

wem“. + 

Byłoby ze strony polskiej wielkim 

nietaktem okazywanie z tego powo- 

Hu zadowolenia. Tego rodzaju krótko 

wzroczne uciechy z cudzych kłopo 

łów pozostawmy paryskiej kawiarni. 

Mówiąc o „zazdrości wielu rzą- 

Hdów* zapewne Min. Beck miał na my 

#4 między innymi i Francję. Jeżeli 

Jednak cieszymy się z tego, to oczywiś 

eie tylko ze względu na siebie a nie ze 

względu na Francję. My bowiem sta 

le jesteśmy o wiele lojalniejsi w sto- 

sunkach wzajemnych od naszej so- 

juszniczki. Jeżeli czegokolwiek jej ży 

"czymy w chwili obecnej wizyty war 

szawskiej Ministra Spr. Zagr. sąsied 

niego mocarstwa, to tylko tego, aby 

francuski kolega po fachu pana Mini 

stra Becka w przyszłości okazał się 

na jego poziomie. Piotr Lemiesz. 

    

    

    

   

   

    
     

    

    
   

     

   

BARCELONA (Pat). Agenc 
nawarskie gen. Solchaga i m 

dokonane. 

stępnie gen. Vague wygłosił pr 

SALAMANKA (Pat). Główna kwa 

tera wojsk gen. Frtineco ogłosiła wczo 

raj następujący komunik4: 

Całkowite okrążenie Barcelony 

przez nasze oddziały zakończyło się 

około południa po zajęciu Tibida 

bo, Rebassada i Monijuich. Około go 

dziny 13,30 liczne oddziały wojsk na 

rodowych zaczęły wkraczać do stoli 

cy Katalonii. 
W czasie wkraczania wojsk pow 

stańczych do Barcelony inne oddzia 

ły gen. Franco zajęły wielkie miasto 

okręgowe Sabadell, położone na pół 

noc od Barcelony. Po zajęciu tego mia 

sta kolumny te posunęły się dalej w 

kierunku wschodnim do drogi wiodą 

cej z Barcelony do Puigeerda, Droga 

ta znajduje się. już pod ogniem kara 

bikowym piechoty Dice, Z 
Po zajęciu Barcelony wojska pow 

stańcze posunęły się w kierunku Ba 

dalony, oddalenej o około 10 klm. w 

kierunku północno - wschodnim. Po 

łożone w pobliżu Bareelony miejsco 

wości Larasad i Horta znajdują się 

już w rękach powsteńców. 

PARYŻ (Pat). Minister spraw za 

granicznych wygłosił wczoraj w Izbie 

Deputowanych przemówienie o poli 

tyce zagranicznej Francji. 

Bonnet poruszył sprawę  Czecho 

słowacji. Niektórzy deputowani przy 

pisują wszystkie nieszczęścia Francji 

układom monachijskim. Tymezasem 

układy te były konsekwencją wyda 

rzeń poprzednich, jak np. remilitary 

zAeja Nadrenii, wypowiedzenie przez 

Rzeszę klauzul rozbrojeniowych i 

przyłączenie Austrii. Rząd francuski 

uprzedzał kilka razy rząd czechosło 

wacki, że Francja nie mogłaby się 

przeciwstawić siłą plebiscytowi, któ 

rego by zażądała ludność niemiecka w 

Sudetach. Układ monachijski pozwo 

lił Frncji i całej Europie uniknąć 
wojny. 

Następnie Bonnet podkreślił bli 

ską współpracę francusko-brytyjską 

na wszystkich polach, po czym prze 

szedł do zagadnienia stosunków fran 

cusko - niemieckich. Wspólna dekla 
racja Francji i Niemiec powinna sta 

nowić tylko pierwszy etap i otworzyć 

perspektywy dla współpracy pełnej 

zaufania obu krajów w przyszłości. 

Omawiając stosunki włosko - fran 
cuskie, Bonnet podkreślił, iż Francja 
utrzymuje całkowicie swe stanowisko 
wyrażone w poprzednich deklara- 

cjach. Nie może ona przyjąć w tej 

dziedzinie ani arbitrażu, ani koncylia 
cji. Francja nie dopuści, ażeby naru 

EESETI AAA 

ja Reutera donosi, że dywizje 

arokańs<ie gen. Yague wkro- 

czyły do miasta z rozwiniętymi sztandarami i orkiestrą 

na czele. Oddziały wojsk rządu barcelońssiego bez dalszych 

walk opuściły mi.Sto przed wkroczeniem wojsk gen. Franco. 

BARCELONA (Pat). Dowódca frontu katalońskiego ogło- 

sił o godz. 16 m. 20 przez radio, iż zajęcie miasta zostało 

Po oświadczeniu tym odegrano hymn narodowy a na- 
zemówienie do ludności miasta. 

BARCELONA (Pat). Specjalny ko 
respondent Reutera donosi: w ciągu 
ubiegłej nocy nastąpiło ostateczne 0- 
krążenie ze wszystkich stron przez 
wojska powstańcze Barcelony, po- 
czym wczesnym rankiem wojska ma 
rokańskie, dowodzone przez gen. Ya 
rue, zaatakowały fortyfikację na gó 
rze Montjuich, równocześnie zaś na- 
warska dywizja oraz mieszane dywi 
zje włosko - hiszpańskie przypuściły 
szturm na górę Tibidabo, odcinając 
w ten sposób odwrót wojsk republi- 
kańskich w kierunku północy. Woj 
ska gen. Frameo spotkały się wszę- 
dzie z nieznacznym tylko oporem i 
już w południe rozpoczęło się wkra 
czanie kolumn powstańczych do Bar 

wojsk gen. Franes, Na ulice wyległo 
kilkaset tysięcy mieszkańców. Powie 
wających chorągiewkami o bzrwach 
Hiszpanii narodowej oraz wznoszą- 
eych entuzjastyczne okrzyki na cześć 
maszerującego wojska. Równocześnie 
na wszystkich prawie budynkach rzą   
szona została integralność imperium 
francuskiego. 

Poruszając sprawę Polski, Bonnet 
stwierdził, że przyjaźń z Francją sta 
nowi jeden z głównych elementów 
polskiej polityki zagranicznej. TRZE 
BA SKOŃCZYĆ Z LEGENDĄ. OS- 
WIADCZYŁ BONNET, JAKOBY PO 
LITYKA FRANCJI MIAŁA ZRYWAĆ 
ZOBOWIĄZANIA, ZACIĄGNIĘTE 

ogłosiła następujący komunikat: Dnia 7 
stycznia w jednym z domów na przedmie 
ściu Bukaresztu nastąpił wybuch, który za 
bił b. członka Żelaznej Gwardii. Śledztwo 
ustaliło, że materiału wybuchowego do- 
słarczył porucznik Dumifrescu z wojsko 
wego biura chemicznego. Kierował on ró 
wież przygotowaniem technicznym akcji 
terrorystycznej legionistów, zadecydowa- 
nej przez 

    

SANTIAGO DE CHILE (Pat). Ka 

celony. W-dwie godziny potein. całe. 
"miasto znalazłó się w posiadaniu ; 

11 tych miotaczy przewiezionych zostało 

dowych oraz na balkonach przeważ 
nej części domów pojawiły się sztan 
dary Hiszpanii narodowej. W niektó 
rych punktach miasta rozentuzjazmo 
wana ludność przerwała korduny po 
licji i bratała się z żołnierzami całując 
ich i obrzucając kwiatami. Entuzjazm 
ludności osiągnął szczytowy punkt w 
chwili, gdy zwycięskie kolumny wojsk 
powstańczych defilowały pod trium 

falnym łukiem, pozostałością wysta: 
wy światowej z r. 1929. Równocześnie 

z wojskiem wkroczyły do miasta do 

skonale zorganizowane oddziały ko- 

biet, które rozpoczęły akcję zaopatry 

RZYM (Pat) — Wiadomość o zajęciu 

Barcelony przez wojska gen. Franco i od 

działy legionistów włoskich ogłoszona zo 

stala w Rzymie w nadzwyczajnych wyda 

niach dzienników popołudniowych i wy- 

wołała wielkie wrażenie. O zmroku za- 

częły ściągać na plac Wenecki tłumy fa- 

szystów i ludności. 

Mussolini powitany burzliwymi okrzy 

kami ukazal się na balkonie palacu We- 

neckiego i wygłosił następujące przemó 

wienie: 

„Wasze okrzyki radości: I dumy są cał 

kowicie usprawiedliwione 1 zbiegają się 

z radością tych wszystkich. miast hiszpań 

skich, które zostały już oswobodzone od 

infamii czerwonych oraz przyjaciół bol- 

szewizmu na całym świecie,   
Min. Bonnet przypomina 
o zobowiązaniach francusko -polskich 

| NA WSCHODZIE EUROPY W SIO0- 
SUNKU DO ZWIĄZKU SOWIECKIE 
GO LUB POLSKI. ZOBOWIĄZANIA 
TE ISTNIEJĄ ZAWSZE I POWINNY 
BYĆ STOSOWANE W TYM DUCHU, 
W JAKIM ZOSTAŁY ZACIĄGNIĘTE. 

Przechodząc do kwestii hiszpań- 
skiej, Bonnet podkreślił, że Francja | 

zamierza utrzymać politykę nieinter 

\ wencji. 

ZELAZNA GWARDIA 
Zamierzano podpalić gmachy publiczne Bukaresztu 

BUKARESZT (Pat) — Agencja Rador | którzy stanęli na czele b. ruchu Żelaznej na wozach w nieznanym kierunku, 5 zaś 

| Gwardii, Nazajutrz po wybuchu por. Du. 
mitrescu zniknął z mieszkania służbowe. 

| go, został jednak aresztowany 24 stycz 

nia w pracowni, gdzie przy pomocy 22 
towarzyszy konstruował miotacze ognia o 
pojemności 20 litrów, mogących być wy 
rzuconymi na odległość 100 metrów pod 
ciśnieniem 20 atmosfer. Miotacze zawie- 
rały połączenie benzyny, nafty i mazutu. 

      

Nfiasito w gruzach 
Nienotowane trzęsienie ziemi w Chile 

| fie. Wiadomo jedynie, iż najbardziej 

tastrofalne trzęsienie ziemi, jakie na | ucierpiały środkowe i południowe pro 

Ludność z entuzjazmem powitała powstańców 
Czerwoni cofają się w popłochu do granicy francuskiej 

wania zgłodniałej ludności miasta w 

| chleb, konserwy, czekoladę i skonden 

sowane mleko. 
BARCELONA (Pat) — Władze miej. 

skie Barcelony, mianowane przez gen 

Franco przed kilku dniami,  przysiąpiły 

do pracy natychmiast po wejściu wojsk 

do miasta. W ślad za wojskiem , do m:a 

sta przybyły olbrzymie kolumny samocho 

dowe, wiozące żywność i tysiące skrzyń 

z medykamentami. Okręty wojenne iloiy 

gen. Franco w wielkiej gali flagowej we- 
szły do portu barcelonńskiego, powiiare 

salutem artylerii. Nad miastem krążyły ei 
kadry bombowców. 

Pójdziemy dalej 
amówi Mausssoślimś 

Wspaniałe zdobycie Barcelony oiwie. 
ra nowy rozdział w pisanej przez nas hl 
storii nowej Europy. 

Znakomite wojska gen. Franco oraz 
nasi nieustraszeni legioniści mogą po. 

szczycić się nie tylko zwycięstwem rad 
rządem Negrina, albowiem spośród na- 
szych rozczarowanych przeciwników wie 
lu gryzie dziś ziemię. 

Hasłem czerwonych były słowa: „nie 
przejdą”. Przeszliśmy jednak | zapew- 
niam Was, że pójdziemy dalej”, 

EET SZ SEREK RTZ ZARA] 

Pierwsze tranzaktja 

handlowe z Litwa 
WARSZAWA (Tel, wł.) Wobec 

wejścia w życie umowy handlowej polsko 

litewskiej w najbliższym tygodniu odejdą 

na Litwę pierwsze transporty węgla, kok 

su i artykułów metalurgicznych. 

Obrady wo,ewodów 
ziem półn: cno-wschednich 

WARSZAWA (Tel. wł.) — Powrócił 

ze Lwowa wice-minister Korsak, który w 

ciągu 2 dni uczestniczył w konferencjach 

województw Ziem Południowo-Wschod- 

nich z udziałem wyższych urzędników Mi 

nisterstwa Spraw Wewnętrznych. Tema- 

| tem obrad były sprawy gospodarcze i po 

| lityczne Małopolski Wschodniej, 

  
DZIAŁA! 

odnaleziono w składzie fabryki cementu. 
Aresztowano wszystkich 22 współwinnych 
którzy przyznali się do udziału w terro- 
iysiyczeej działalności Żelaznej Gwardii. 

Por. Dumitrescu oświadczył, iż zamierzał 
| podpalić gmach poczt I telefonów, elek. 
trownię, radiostację i inn. gmachy publicz 

czne, zgodnie z szerokimi planami prze- 

wódców legionistów. 26 bm. por. Dumitre 
| scu popełnił samobójstwo, wieszając się, 

  

Najwięcej ofiar znajduje się pod 
gruzami teatru, który zawalił się pod 

Wymiana not 
w sprawie konsulatów w Wilnie i Kła'pedzie 

KOWNO (Pat) — W dniu 25 bm. na- | litewskiego w Wilnie. Wymiany not do- 

słąpiła wymiana not w sprawie utworze- konali ze strony polskiej poseł R. P. w 

nia w najbliższym czasie konsulatu Rzeczy Kownie min. Charwat, ze strony litewskiej 

pospolitej w Kłajpedzie oraz konsulatu , minister spraw zagranicznych p. Urbszys 

wiedziło republikę chilijską, było naj , wincje. Według pierwszych obliczeń, | czas przedstawienia. Z teatru nikt nie 
większe z wszystkich dotychczaso- | zginęło przeszło 15 tys. ludzi. W jed uratował się. Ulice miasta poprzecina 
wych. Dopiero teraz nadchodzą szcze 
góły katastrofy które m. in. ZRÓWNA 
ŁA Z ZIEMIĄ MIASTA CHILLAN I 
SAN CARLOS. 

Dotychczas otrzymano tylko frag 
mentaryczne wiadomości o katastro   nym tylko mieście Chillan utraciło ne są głębokimi szczelinami, powsta 

życie 10 tys. osób. WSZYSTKIE DO- 
MY W CHILLAN ZOSTAŁY CAŁKO 
WICIE ZBURZONE. W m. Concep- 
tion wszystkie większe budynki leżą 
w gruzach. 

  

j łymi podezas 
) 

wstrząsów  podziem- 
nych. Rozpadliny te używane są obea 
nie, jako groby zbiorowe, do których 
przybyłe na miejsce katastrofy woj- 
sko wrzuca Ofiary trzęsienia ziemi. 
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2 „KURJER“ [4703]. 

Odpowiedź na interpelacje Ukraińców 
WARSZAWA (Tel. wł.). Dziś ogło ! wały się na terytoriach Małopolski , 

szono tekst 8 odpowiedzi premiera Wschodniej nie w jakichś specjalnych 
gen, Składkowskiego na interpelacje , eelach, lecz jedynie odbywały normal 
posłów ukraińskich, złożone jeszcze me ćwiczełia. Poza tym mówi 0 tym, 
przed nowym rokiem i przyjęte do że każda osoba prawna i fizyczna ma 
laski marszałkowskiej. W odpowie- | prewo dochodzić strat, a wszędzie tam 
dziach tych premier w większości wy | gdzie dochodzenie wykaże wykrocze 
padków oświadcza, że przeprowadzo | nie winni będą ukarani. 
ne dochodzenia nie potwierdziło za- 
rzutów nadużyć i gwałtów w stosun 
ku do ludności ukraińskiej, zarzutów, 
które są zawarte w interpelacji. W 
szezególności premier w odpowiedzi 

  

4 

W odpowiedzi na interpelację We 
łykanowicza premier Składkowski об 
wiadczył między in. „zachowanie po 

wagi wojska stanowi podstawowy o 
stwierdza, że oddziały KOP znajdo- bowiązek państwowy, który jest i bę 

    

dzie wykonywany bez wydawania od 
rębnych w tym przedmiocie zarzą 
dzeń*, i ‚ 

Posłowie ukraińscy zgłosili do ła 
ski marszałkowskiej pięć nowych in 
terpelacji. Między innymi interpelują 
ministra komunikacji w sprawie na 
ruszenia przepisów językowych, o uży 
wania języka ukraińskiego na sta 
cjach kolejowych, powołując się na 
to, że nprz. w Przemyślu jakoby nie 
odpowiadano na stacji na zapytania 
w języku ukraińskim. 

шА   

Niedomagania szkolnictwa 
zacz Baomis ji bauredlžeiowej Se raus 

WARSZAWA (Pat) — Sejmowa kom' 
sja budżetowa obradowała wczoraj ne 
preliminarzem budžetowym Min, Wyzn: 
Religijnych i Oświecenia Publicznego. 
godzinny referat wygłosił sprawozdawc 
tej części budżetu pos. dr Stahl, Wskaze 
on, że p.eliminarz obecny przewiduje v 
łym resorcie wydatki w sumie 390 mi 
to jest o 23 miln. więcej niż, budżet bie- 

žącego roku, 

Omawiając sprawy szkolnictwa wyż 
szego i nauki, pos. Stahl zauwaž:, że 
posiadamy ogółem 824 katedr akacemic 
kich, jednak obsadzonych jest tylko 701. 
Obsadzanie katedr wolnych jak i krco- 
wanie nowych posuwa się bardzo wolo 
naprzód, niewspółmiernie do interasčw 
wyższych uczelni, Rozwiązania wymaga 

p.oblem reformy uposażenia maleriaine- 
go, sił naukowych. W szczególności waż 
kim jest poparcie posłulałów młodszych 
sił naukowych, gdyż niebezpieczeństwo 
odpływu elemeniów zdolniejszych do za 
wodów pozanaukowych jest w zupełnoś- 
ci realne. 

Rozwój wszystkich działów szkolnict- 
wa związany jest w Polsce najściślej z bu 
downictwem, w kłó,ego zakresie moc- 

no odczuwa się bardzo dotkliwe  bra- 
ki. Na fakiyczne budownictwo pozosłaje 
V AP a Jag     

odmrożenia słosuje się ory- 
ginalną maść Gąseckiega    

  

Omówieniu możliwości 

polsko-litewskie] 

współpracy gospodarczej 
poświęcimy znacznie zwiększony 

numer specjalny 
„Kurjera Wileńskiego" 

Postaramy się, aby w tym numerze znalazły miejsce 

wiadorności o wszystkich ważniejszych działach gospodarki 

obu krajów, które mogą być zainteresowane w normalnym 

rozwoju stosunków handlowych w ramach wchodzącego 

w życie polsko-litewskiego traktatu handlowego. : 

Termin ukažania się numeru specjalnego uzależniony 

jest od daty unormowan.a sprawy swobodnego kolportażu 

pism polskich w Litwie. O jego ustaleniu powiadomimy 

  

   

    

   
   

Naszych Czytelników. 

Komisja Finansowo - Gospodarcza 
wypowiedziała się przeciwko subsydiowaniu prywatnego 

żydowskiego szkoinictwa powszechnego w Wilnie 

Komisja Finansowo-Gospodarcza koń | i 

czy już rozpatrywanie nowego preliminaj | wiązującego samorząd, pozosławiając je- 

rza budżetowego miasła. Na jednym z os 
łatnich posiedzeń rozpałrywana była m. | 
in. strona rozchodowa budżełu w dziale 
oświaty, Dłuższą dyskusję wywołała tu 
sprawa subwencjowania prywałnego po- 

wszechnego szkolnicjwa żydowskiego. 

Jak wiadomo, Magistrat postanowił 

Rejon pasa granicznego 

na terenie wojew. nowogródzkiego 
Rejon pasa granicznego na terenie 

wojewódziwa nowogródzkiego obejmuje 

całkowicie pow.: wołożyński, stołpecki, 

nieświeski, baranowicki oraz gminy: Bie- 

niakonie, Ejszyszki, Iwie, Lipaiszki, Raduń, | 

+ roku 1939-40 niecałe półtora miliona ' 
ołych, co jest w słosurku do potrzeb 
wotą znikomą. 

Wydałki na sztukę w kwocie 2.589.000 
iotych są nad wyraz skromne. Szczup- 
ё tego budżetu wywołuje liczne gło- 
/ krytyczne, 

Budżet na wychowanie fizyczne wyra 

$ ADWARE 5 TAKO o 

ża się w sumie łącznej — 7.400.000 zł. 
Jest to niewątpliwie za mało z punkiu wi 
dzenia tak potrzeb obronności, jax i roli 
kultury fizycznej człowieka. 

Na zakończenie referent podał szereg 
uwag, dołyczących ogólnej ideowej at. 
mosfery panującej wśród naszej młodzie 
ży. 
  

Ludności polskiej w Niemczech 
dzieje się wielka krzywda 

Uchwaśy peowiaków sie; si ich 
WARSZAWA ([iel. wł.) — Według in i 

formacji z Opola, Zw.ązek Poiaków Ww 
Niemczech owzymał ob.eincę od wiadz | 
niemieckich, że nowe wydalania Polaków 

nie nastąpią. Nałom.ast nie ob.ecano od- 
wołać 1» dotychczas dokonanych wysie- 
dień w giąb N.emiec. ieuiiocześnie ode-_ 
brano paszport naczelnemu redaktorowi 
tygodnika „Polak w Niemczech” p. Os- 

menczykowi, 
Sejm Siąski na posiedzeniu nocnym z 

dnia 24 na 25 uchwalił rezolucję, w której | 
wzywa wojewódę, aby zwrócił czynnikom | 

  

miarodajnym uwagą na stosunki panują- 
ce na Siąsku Opoiskim. 

Wczoraj w Ciiorzow.e walny Zjazd Peo 
wiaków >iąskich powziął ucnwaię, siwier 
dzu,ącą, że Folakom na Śiąsku Opolskim 
dz.e,e się wieska krzywda. Zjazd żąda za 
stosowania środków odwełowych wobec 
Niemców w Polsce. Konkrelnie żąda zam 

knięcia g.maazjum n.em.eckiego w Cho- 
rzowie, aby zmusić w ten sposób władze 
niemieckie do pozwolenia na dokończe- 
nie kudowy liceum polskiego w Racibo- 

tzu. 

Likwidacja stachanowców 
"w przemyśle sowieckim 
MOSKWA (Pat) — W przemyśle 

maszynowym i obronnym przeprowa 
dzana jest obecnie rewizją norm pra 
cy oraz stawek za te normy. Normy 

te mają być znacznie podniesione, zaś   

  

stawki płac akordowych mają ulec 

  

pozbyć się tego wydałku jako nieobo- 

dynie w nowym preliminarzu sumę prze- 
szło 10.000 złotych na cele likwidacyjne. 

Komisja Finansowo-Gospodarcza po- 
dzieliła stanowisko Zarządu Miejskiego 
i do nowego budżełu poza sumą 10.000 
na subwencje dla szkolnictwa żydowskie- 
go, nie wsławiła żadnej kwoty. 

Sibołniki, Werenów, Zabłoć i Żyrmuny 
powiału lidzkiego, tudzież gminy: Cyryn, 
Korelicze, Lubcz, Niehniewicze,  Роста- 
jów, Rajca i Szczorse, pow. nowogródz.   kiego. 

obniżeniu.  Natómiast / uposażenia 
majstrów mają być znacznie podwyż 
szone, 

Osłabienie propagandy na rzecz 
„ruchu stachanowskiego* i ogłoszenie 
nowych dekretów o pracy zdają się 
wskazywać, że ruch słachanowski bę 
dzie powoli likwidowany, a w każdym 
razie straci dolychczasowe znaczenie. 
Likwidacja samych „stachanowców” 
ma być przeprowadzona w ten spo 
sób, że otrzymają oni stanowiska dy 
rektorów, naczelników i majstrów, 
AEA S 

składu 
WARSZAWA (Pat) — W drugim dniu 

swego pobyłu w Warszawie, minister 
spraw zagranicznych Rzeszy, von Rib- 
benirop, w towarzystwie ambasadora von 
Molikego, o godz. 11 rano złożył wizytę 
p. ministrowi J. Beckowi, 

Nasiępnie p. min. von Ribbenłrop w 
towarzystwie ambasadora Niemiec von 
Molikego złożył wizytę p. Prezesowi Ra- 
dy Ministrów gen. Sławoj Składkowskie- 
mu. Z palacu Prezydium Rady Ministrów 
p. minisier von Ribbenirop udał się w to 
warzystwie p. ministra spraw zagranicz- 
nych Becka, ambasadora von Molikega 
do gmachu GISZ, gdzie był przyjęty 
przez Pana Marszałka Polski E. Śmigiego 
Rydza. 

O godz, 12,40-minister spraw zagra- 
nicznych Rzeszy Niemieckiej von Ribben. 
trop złożył wieniec na Grobie Nieznane- 
go Żołnierza. 

° W czasie u oczysłości złożenia wień. 
ca obecni byli: p. minister spraw wojsko 
wych gen. Kasprzycki, dowódca OK gen 
Trojanowski, p. o. dyrektor protokułu 

dyplomatycznego Aleksander Łubieński, 
komendant garnizonu słołecznego pik. 
Machowicz, 

Na placu przed gmachem Sztabu Głó 
wnego usiawiła się kompania honorowa 
hałalionu stołecznego W. P. ze szłanda- 
rem i orkiestrą, 

W chwili przybycia pana ministra von 
Ribbentropa, kłóremu towarzyszył amba 
sador von Moltke i min. baron von Doern 
berg, orkiestra odegrała niemiecki hymn 
narodowy i „Horst Wessel Lied", 

P. min. von Ribbentrop przyjął raporł 
od dowódcy kompanii honorowej, a na- 
słępnie przy dźwiękach maisza general- 
skiego przeszedł pszed jej frontem. P. 
min. von Ribbenirop złożył następnie 
wieniec na Grobie Nieznanego Żołnie- 
rza. Po 1-minutowej chwili ciszy orkiestra 
odeg:ała hymn narodowy polski, po 
czym p. min. Ribbentrop wpisał się do 
księgi pamiątkowej, 

O godz. 13 p. min, von Ribbentrop 

Shoszek odBOLU GŁÓW 
LID" 

daj iwa) 
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Piw. Słiwek 
osiedlił się na st. łe w Racła- 

wicach 

WARSZAWA (Tel. wł.] — B. premier 
pułk. Sławek, według wiadomości z 
Telc, osiedlił się na siałe w swojej zagro 

    

  

dzie w Racławicach. 

i KERS 

Basceloma 
BARCELONA (Pat). Zajęta wezorzj w | 
południe przez wojska powsiańcze 
bBareei”na jest stolicą połużonej na 
wschodzie Hiszpanii tej samiej nazwy | 
prowincji, do roku zaś 1833 była sto 
licą Katalonii, a ostatnio siedzibą au. 
tonomicznego rządu. Według spisu 
ludności z r. 1930 liczyła Barcelona 
1.005.565 mieszkańców. Miasto ora 

przedmieścia położone są amfiteatral 
u.e na równinie między rze 
regat i Besos, granicząc od południo 
wego wschodu z Morzem Śródzieni- 
nym, od południowego zachodu z La 
talońskim łańcuchem gróskim, które 
go najwyższym szczytem jest Tibida 
bo. Na południe od Barcelony wznosi 
się samotny, ufortyfikowany szczyt 
Montjuich, o zdobycie którego torzy 
ły się w ostatnich dniach niezwyk'e 
gwałtowne walki artyleryjskie. Z ehwi 
la zdobycia tej góry przez powstań- 
ców los Barcelony był właściwie prze 
sądzony. 

Barcelona, która jest jednym z naj 
piękniejszych miast w Europie, o cha 
rakterze nowoczesnym, posiada.wspa 
niałe ogrody, położone na stokach 
Montjuich, gdzie w r. 1929 odbyła się 
światowa wystawa. Miasto podzielo- 
ne jest przez wielkie bulwary Romb 
las na starą dzielnicę Cindab oraz har 

dziej nowoczesną Arrabal. Śródmieś 
cie, poza dzielnicą Cindad, zbudowa 
ne jest bardzo regularnie, domy prze 
ważne 5-6 piętrowe. Najważniejszymi 
budynkami są gotycka katedra z XIIL 
wieku, jeszcze starszy, również gotv 
cki kościół St. Maria del Mar. giełda 

pałac Królewski w parku miejskim i 
pałac Sprawiedliwości, oraz założony 

w r. 1430 Uniwersytet. 

Dzielnica portowa miasta, zwana 
Barceloneta, posiada również charak 
ter nowoczesny 

Do portu Barcelony, jednego z naj 
większych na Morzu Śródziemnym, 

, zawijało rocznie przed wybuchem woj 
ny domowej około 4 tysięcy statków 
cudzozeimskich. Utrzymywanc stąd 
bezpośrednie połączenie z  Genuą, 
Marsylią, Kadyksem, Marokiem, Liz 
boną, Liverpolem, Rio de Janeiro, Ku 
bą i Buenos Aires. Barcelona jest naj 
większym ośrodkiem przemysłowo - 
handlowym Hiszpanii. Z licznych ga 
łęzi przemysłu wymienić należy prze 
mysł maszynowy, elektryczny, hutni- 
czy i tekstylny oraz budowę statków. 
Przez port barceloński importowane 
są w pierwszym rzędzie surowce, ar 
tykuły spożywcze i materiały opało 
we, eksportowane zaś jedwab, oliwa, 
oleje, drzewo sandałowe, sztuczne na 
wozy, wełna i bawełna. 

  

Mej? Heś? 
Miłośnicy zataw i tańca 
wes: ło i przyjemnie spędzicie czas na 
Zabawie Karnawałowej w dn. 28.1.-9r. 
w sal n. Sokoła przy ul. Wileńskiej 0 
Początek o g. <0e'. BUFET. Orkie- 
stra JAZ”, Dochód na bedne dzieci 

szkoły im Królowej Jadwigi 

  

Polską 
Jak się dowiadujemy, poczynając 

od dnia dzisiejszego cofnięte zostaną 
wszystkie ograniezenia w przedmio- 
cie rozpowszechniania w 
wszystkich pism i wydawnietw litew 
skich, nie posiadających dotychczas   

Min. von Ribbentrop 
KJ 

в/ й ж ау в еу 
udał się na Zamek Królewski, gdzie był 

przyjęty na audiencji przez Pana Prezy- 
denia R o ej. 

© godz. 13.30 Pan Prezydeni Rzeczy- 
pospolitej wraz z małżonką podejmowali 
P. min. von Ribbentropa z małżonką oraz 
towarzyszące mu osoby śniadaniem. 

Po krótkim cercle w sali Malinowej, 
gdzie zebrali się zaproszeni goście, odby 
ło się śniadanie w sali Rycerskiej Zamku 
Królewskiego. 

2 i pół-godz. konferencja 

WARSZAWA (Pai) — W godzinach 
popołudniowych minister spraw zagrani- 
cznych Rzeszy von Ribbentrop odbył w 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych 2 1 
pół-godzinną rozmowę z ministrem spraw 

zagranicznych J. Beckiem, 

Kronika telegraficzna 
— Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

przyjął w dniu wczorajszym p. Witolda 
Grabowskiego, ministra sprawiedliwości. 

' — Donoszą z Kłajpedy, że został tam 
zlikwidowany osłatni żydowski sklep ko. 

lonialny oraz ostatni magazyn z kontek- 

cją. W Kłajpedzie pozostało jeszcze *yl- 
ko kilka sklepów żydowskich innych 
branż, które również w najbliższym cza- 

sie zosłaną zamknięte, 

— Wszystkie socjal. demokratyczne ot 

ganizacje kłajpedzkie na wspólnym wal- 
nym zebraniu postanowiły przyłączyć się 

do narodowo-socjalistycznego frontu ro- 

bołniczego. 

— Prof. Uniwersytetu J. K, we Lwowie 
dr Rudolf We.gi, twórca szczepionki pize 

ciwiyjusowej, zosłał zaproszony p.zez 

rząd włoski do wyjazdu do Abisynii, ce- 

lem zbadania Iemiejszych rodzajów tytu- 

su i organizowania z nimi walki, Prof. 

Weigl wyjeżdża do Abisynii 2 asysteniką 

p. dr Anną Herzig i laborantem. 

— Prasa amerykańska zamieściła wy« 

wiad z p. ministrem Beckiem na email 

bieżącej polityki zagranicznej Polski, 

— Sfan zbiórki na Fundusz Obrony 

Morskiej na dzień 25 stycznia wyraża sią 

kwołą zł 8.165.544,75. Łącznie ze zbiórką 
przeprowadzoną oddzielnie wśród kor- 
pusu oficerskiego i podoficerskiego armii 
| floty kapitał wynosił zł 10.810 111,29. 

"— Siatek szkolny Szkoły Morskiej 
„Dar Pomorza" przybył wczoraj do San- 
fiago na Kubie. Na słatku wszystko w po 

rządku. 

— Liczba osób wyznania mojżeszowe. 

go na świecie osiąga 17,070.000, z czega 
około 10.000.000 czyli 3/5 przypada na 
Europę, a prawie 5 milionów na Amerykę, 
Większość Żydów mieszka w wielkich mia 
słach. Liczba miast, w kórych mieszka po 

nad sto tysięcy Żydów, wynosi 18. Wś ód 
tych miast na drugim miejscu po Nowym 
Jorku znajduje się Warszawa (350.000 Ży 
dów), Wiedeń na 8 miejscu (178.000 Ży- 
dów), Berlin zaś na 10 miejscu (161.000 

Żydów). 

— Odbył się w Nowym Jorku mecz 
o mistrzostwo świała pomiędzy obrońcą 

tyłułu w wadze ciężkiej Joe Louisem, a 
mistrzem świała w wadze półciężkiej Hen 
ry Lewisem. Już w pierwszej rundzie Joe 
Louis znokautował swego przeciwnika, 

— Władze francuskie zgodziły się na 
przyjęcie w dniu jutrzejszym 2 tysięcy 

uchodźców hiszpańskich. 

— Wczoraj z inicjatywy ministra Jul- 
jusza Poniatowskiego odbyła się w gma- 
chu Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rol- 

nych trzecia z kolei konferencja posłów 

i senatorów rolników. 

— Wszystkie statki sowieckie otrzyma 
ły z Moskwy drogą radiową nakaz pow- 

strzymanią się od przepływania przez 
Cieśninę Gibraltarską, 

— Wczoraj obradowały w Senacie ko 
misja administracyjno-samorządowa i ko- 
misja komunikacyjna. Komisja administra 
cyjno-samorządowa rozpatrzyła i przyję- 
ła bez zmian projekt ustawy: 1) o użyciu 
broni przez policję państwową i organy 
ochrony granic, 2) o zespoleniu samorzą 
du szkolnego z terytorialnym oraz 3) no 
welę do ustawy o państwowej służbie cy   

  

©d dziś 
wolny obrót pism i druków między 

wilnej, 
ESS   

i Litwą 
u nas debitu. 

Jednocześnie otrzymają prawo de 
bitu w Litwie wszystkie pisma i wy 

Polsce | dawnictwa polskie, których rozpow- 
wszechnianie dotychczas na tereni” 
Litwy było zakazane. 
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„KURJER” 14703). 

DWIE ИП М Н ® 
smim. EPRiblbentr-ogoea 

Paryż, dn. 19. I. 1938 r 

Pižėjazd min. Ribbentropa do 
Warszawy budzi, mimo woli, wspom 
nienia niedawnej wizyty ministra spr. 
zagranicznych Trzeciej Rzeszy w sło 
licy Francji. Pisanie o pobycie w 

Paryżu min, Ribbentropa może się 
wydać opowieścią © zeszłorocznym 
śniegu, Niech mi jednak przez czytel 
ników będzie odpuszczone ze wzgię 
du na pewne ciekawe i mało znane 
szczegóły owej dyplomatycznej wizy- 
ty. Tym więcej wobec wizyty war- 
szawskiej. ` 

Na parę dni przed przyjazdem 
ministra niemieckiego i później w 
przeddzień przyjazdu prasa francus- 
ka opublikowała program pobytu. — 
Qzytało się tam, że min, von Ribben 
trop przybędzie rano „Nord-Expres- 
sem*. Każdy wie, że „Nord-Express* 
przybywa na Gare du Nord. Nie było 
więc wątpliwości, że min. Ribbentrop 
przyjeżdża na dworzec północny. 
Tymczasem nazajutrz czytelnik fran 
euski dowiedział się, że minister Trze 
wiej Rzeszy przybył na Gare Les In- 
valides. Salonkę odczepiono w drodze 
od expressu i skierowano na dworzec 
Inwalidów: 

Kto zna Paryż wie. czym jest dwo 
kzec Inwalidów. Nie należy on do licz 

jj sześciu wielkich dworców Paryża. 
"Trudno go nawet nazwać dworcem 
kolejowym. Maleńka stacyjka skąd 
odchodzą niektóre pociągi molorowe 
do Wersalu. Dworzec ten nie ma żad 
nych urządzeń, nie ma nawet pocze 
kalmi, służąc dla bardzo ograniczone 
go ruchu podmiejskiego. Ale za to 
znajduje się na przeciwko, o parę tyl 
ko kroków, od francuskiego Minister 
stwa Spraw Zagranicznych i tylko 
kilkaset metrów dzieli go od Place de 
la Concorde, przy którym zamieszkał 
p. Ribbentrop. 

Jak z tego widać władze chciały 
uniknąć przejazdu z Gare du Nord 
przez bardzo ruchliwe ulice Paryża 
Bardzo słusznie uniknięto tego prze 
jazdu — pisał nazajutrz złośliwie „Le 
Populaire* — bo napewno nie byłby . 
to wjazd triumfalny, Wiadomo, że w 
chwili przyjazdu p. Chamberlaina 
komuniści urządzili kocią. muzykę. 
Wobec ministra Trzeciej Rzeszy na 
stroje opinii lewicowej były o wie:e 
bardziej wrogie. W przeddzień całe 
miasto było zalepione afiszam: komu 
nistycznymi, gdzie atakowano rząd 
z powodu dopuszczenia do tej wizy- 
ty. 

Władze wybrały więe trasę naj. 
krótszą i dworzec najmniej ruchli- 
wy. Z dworca do hotelu miał p. Rib- 
bentrop nie więcej jak czterysta met 
rów. Przy tym droga prowadziła 
przez obrzyjni plac De la Concorde, 
przez most i przez kawałek „Quai 
d'Orsay“, gdzie nie ma żadnych do 

mów mieszkalnych. Utrzymanie bez 
pieczeństwa było więc niezwykle łat- 
we. Pomimo to na całej tej trasie: 
zamknięto absolutnie wszelki ruch 
kołowy i pieszy, Place de la Concor- 
de stanowi jeden z najruchliwszych 
punktów Paryża, zatrzymanie tam ru 
chu powoduje zaburzenia komunika- 

cyjne w całej dzielnicy, Pomimo to 
ruch został zakazany bezwzględnie. 

Całą trasę otoczyły szer_gi „garde mo 
bile“. A oprócz tego w dole nad Sek 
waną stało kilkanaście samochodów 

ciężarowych pełnych policji i „garde 

mibile“. 

Tak samo wyglądało nazajutrz 
składanie wieńca na grobie Niezna- 

nego Żołnierza: Nikt z publiczności 
mie mógł nawet oglądać p. Ribben- 

ropa. W ten sposób bezpieczeństwo 

równało się 100%, ryzyko zaś było 
równe 0. Wobec niedawnego zabój- 
stwa radcy v. Ratha, wobec znajdo- 
wania się w Paryżu dużej liczby emi 

grantów, Żydów, komunistów itp. su 
rowość władz francuskich była bar: 

dzo uzasadniona i słuszna. 
Przyjęcie cechowała nie tylko naj 

dalej posunięta ostrożność. Zaznacza 

ła się też wielka 
chłód. W chwili przyjazdu i odjazdu 

ie było na dworeu, na zewnątrz, 
ładnej dekoracji, ani jednej chorą- 
giewki ze swastyką. Tak samo aa 
gmaehu ministerstwa spraw zagrani 
eznych przy Quai d'Orsay. W ogóle 
z okazji pohytu min. von Ribbentro 
pa nie widać było nigdzie w Paryżu 
ani jednej chorągiewki ze swastyką. 

Gdy pp. Chamberlain i lord Hali- 
fax bawili w Paryżu eały gmach mi 
nisterstwa był pięknie ozdobiony ko | 
iorami imperium brytyjskiego Z o- 
kazji pobytu p. Ribhentropa — nic... 
Sprawdzałem umyślnie kilka razy. 
Jak zawsze, jak codziennie łopotała 

jedna chorągiew trójbarwna. 
Nazajutrz po klęsce dawnej soju 

szniczki czesko-słowackiej ten chłod 

powściągliwość i | 

ny umiar był bardzo dystyngowany, 
vył „korekt',., 

Bezwzględne bezpieczeństwo i zu 
pełny chłód—iak można by określić 
wizytę paryską min. v. Ribbentropa 
Władze polskie prawdopodobnie bę- 
dą mieć to na uwadze przy organ;zo 
waniu przyjęcia naszego gościa z Ber 
lina. Mieć na uwadze, ale nie koniecz 
nie naśladować... 

Sprawa bezpieczeństwa bowiem 
jest zagadnieniem dyskretnym, o któ 
rym się nie mówi, Chyba tyle tylko, 
że nadzwyczajna ostrożność i suro- 
wość władz francuskich jest godna 
naśladowania. W Warszawie — jak 
iw Paryżu — jest wiele sił wywroto 
wych i dużo jest czynników politycz 
nych, które chcą pokłócić Polskę z 
III Rzeszą. 

A więc ostrożność jest tym co u 
nas z wizyty paryskiej skopiować na 
leży. Natomiast ton przyjęcia powi- 
nien być zupełnie inny. 

Powiedzieliśmy, že chłód Paryża 
był uzasadniony. Ale stosunki Fran 
cja — Niemcy i Polska — Niemcy 
są odmienne, 

Nie wiemy, jaki będzie dalszy roz 
wój wydarzeń i jak się na przyszłość 
ułożą stosunki z Niemcami. Faktem 
jest jedno: Przed Hitlerem stosunki 
pyły jak najgorsze, wojna polsko-nie 
miecka wydawała się nieunikniona. 
Kanclerz Hitler położył kres owej hi 
storii. „Krwawiąca“ granica stała się, 
dzięki umiarowi i dalekowzrocznej 
polityce Wodza Niemiec, normalną 
linią graniczną, Co więcej, kanclerz 
Hitler wyrzekł się uroczyście wsze:- 
kich przeciwko Polsce skierowanych 
rewindykacyj. Trzeba to powiedzieć 
jasno i wyraźnie. Mamy wielokrotne 
zapewnienia kanclerza Hitlera, że 

  

Świat pod bronią 

nie zamierza dążyć do rewizji gra- 
nicy z Polską. Oświadczenie złożone 
najpierw Chamberlainowi w Berchtes 
gaden, potem w mowach w Mona- 
chium i w Berlinie we wrześniu r. 
1938, Wizyta min. Becka w Berchtes 
gaden i Trzyjazd min. von Ribbentro 
pa do Polski, to oczywiste potwier- 
dzenia owej polityki słusznej i poko 

jowej. 
Nie wiemy, co przyniesie przysz- 

łość, Być może Polska i Niemcy bę- 
dą mogły współpracować zgodnie na 
terenie Europy wschodniej. A moż” 

fatum jakieś rzuci oba narody do no 

wej walki. 
Nie bawiąc się w zgadywanie przy 

szłości, mamy dziś fakty, które sta- 
nowią poważny walor dla pokojowe- 
go i przyjaznego współżycia między 
Niemcami i Polską. Fakty te wystar 
czają, by przy powitaniu min. von 
Ribbentropa mogły się zaznaczyć ak 
centy żywszej i szczerej sympatii. 

Pod tym względem wizyta w War 
szawie powinna być kontrastem w: 
zyty w Paryżu. Tse. 

Warszawa, 25. I. 1939 r. 

Kto byl we šrodę wieczorem na 
placu Marszałka Piłsudskiego w War 
szawie przed wspaniale iluminowa- 
nym gmachem M. S. Z. i widział sn 
nące ulicami szeregi aut, wiozących 
gości na raut wydany na cześć min. 
spraw zagr. Rzeszy Niemieckiej, oraz 
widział swastykę powiewającą nad 
wejściem do Hotelu Europejskiego — 
nie miał wątpliwości, że życzeniom i 
przewidywaniom naszego parvskiego 
korespondenta stało się zadość   P. L.   

  

25 bm. przybył do Warszawy z wizyłą oficjalną minister 

Rzeszy Niemieckiej von Ribbentrop. Zd, 
mi dzieėm 

zagranicznych spraw 

'ęcie przedstawia von Ribbentropa ze swy- 

i Urszulą i Adolfem. 
= „NET   

  

Nožycami przez prase 

WIZYTA MIN. RIBBENTROPA 
Prawie cała prasa warszawska za- 

mieszcza artykuły wstępne poświęco- 
ne przyjazdowi min. Ribbentropa. 
„Gazeta Polska* w ten sposób komen 

tuje wizytę. 
Przyjazd ministra Ribbentropa zbie 

ga się z rocznicą podpisania dekla- 

racji poisko-niemieckiej o niesłosowa 
niu przemocy, Deklaracja ta wbrew |I- 

cznym głosom pesymistów — wytrzy- 
mała próbę życia, stwarzając warunki 

pomyślnego rozwoju sąsiedzkich sto- 

sunków polsko-niemieckich. Okres pię 

  

 Fimisz w europejskim 
_. totalizatorze: 

Godziny Katalonii są już policzo- 
ne. Trudno jeszcze mówić o końcu 
republiki hiszpańskiej, nie mniej jed 
nak prawdopodobieństwo jego wyda 
je się bardzo duże. Złamanie oporu 
Barcelony. przedstawiało dla gen. 
Franco ogromnie ważne zadanie w 
całokształcie działań wojennych. 
Bądź co bądź była to część republik: 
hiszpańskiej, ożywiona najbardziej 
nieprzyjaznymi uczuciami względem 
>owstauców, wynikającymi nie tylko 

z różnie w poglądach ustrojowych czy 

socjalnych. Zasadniczy separatyzm 
Katalonii, poważna autonoraia, którą 
otrzymała od rządów republikań- 
skich, wysoko rozwinięte poczucie od 
rębności narodowej — wszy»tko to 

musiało dla totalistyczuej ideologii 
Franco, podpieranej złą lradycją cza 
sów monarchii, nastrajać jak najgo- 
rzej. Jeżeli gdzie indziej dramat hisz 
pański ma charakter wojny domo- 
wej, to na frontach baskijskim i ka 
talońskim zmagania nosiły wzgl. no 
szą w dużej mierze charakter normal 
nej wojny między narodami: To ież 

Dzjeie 

złamanie Barcelony osłabi niepomier 
nie ducha walki w pozostałej części 
rządowej Hiszpanii, 

Są też i inne poważne powody, dla 
których Franco wybrał właśnie ten 
kierunek działań, zostawiając na u- 
boczu niezdobyty Madryt. Zajęcie Ka 
talonii umożliwi całkowicie zerwanie 

Į tącznošci rządu Negrina z Francją. 
Wprawdzie ta wykazała w oslatnim 
roku tak niski upadek ambicyj poli 
tycznych, że śmiało może być uważa 
na za przeciwnika bez znaczenia, jed 
nak stała groźba obudzenia się z za- 
bójczego bezwładu i przyjścia z póź 
mocą Barcelonie. prawdopodobnie 
wprowadzała pewien niepokój w sny 
o potędze gen. Franco. To też zlikwi 

py LOARY 

  
  
  

dowaniu tej zmory poświęcił on cały 
swój wysiłek, wygodę żołnierzy (wal 
ki w zimie) i ich prawo do Świąt (jest 
dziwna ironia wypadków, że mienią 
cy się obrońcą chrześcijaństwa roż- 
począł najbardziej morderczą ofensy- 
wę w wigilię Bożego Narodzenia). — 
Zadanie, zdaje się, Łędzie wykonane. 
Szybkie postępy ofensywy Świadczą 
o tym, że przeciwnik był rzeczywiście 
zaskoczony i mimo poważnych pozy: 
tyj oporu nie zdołał ich utrzymać w 
swoim ręku. ` 

Na europejskim totalizatorze akcje 
totalistyczne znów idą w górę: Tak 

(Dokończenie na str. 4) 

L. Kor. 

  

3. 1 5. STEMPNIEWICZ 6 POZNAŃ 
az 

pewnego pisma 
(Humoreska) 

To będzie wiązanka serdecznych | 
wspomnień, rzuconą na mogiłę jesz- 
cze świeżą co prawda, lecz tym bar- 
dziej bolesną. 

A w mogile tej spoczywa pizesz- 
łość zlikwidowanej gazety / vadzien- 
nej, która przez całe dziesięć lat 1 о- 
siem miesięcy pod nazwą „I'ustrowa 
ny Wieczorny Głos Liszajkowski” wy 
chodziła w Liszajkowie k. Wybieru- 
szęk. 

Prasowa placówka ta pod nieza” 
mordowanym kierownictwem redak- 
tora Alojzego Zakładniką zawsze sta 

ła na wysokości swego zadania, peł- 
niąc zasobną w ciernie a ubogą w ró 
że rolę bojownika, bastionu, trybuny 
i wykladnika, 

Powstała zaś, możaa powiedzieć, 
z niczego. Przed jedenastu mniej wię 
cej laty rejent Gałkowski wyraził się 
o doktorze Pieszczotce — „ten, łachu 

dra*.. Kiedy o tym wiadomość dosz 
(ła do doktora, pomilczał chwilę, po 

tem oświadczył: — „Popamięta mnie 
_ głupia Gałka . pałka” (niby. rejent 

Gałkowski — przyj. J. HV. 
Słowa powyższe można bez prze   sady nazwać kamieniem wegielnvm 

      

  

„Ilustrowanego Wieczornego Głosu Li 
szajkowskiego”. Nazajutrz bowicu: 
ar Pieszczoika zaprosił do siebie mło 
dego, lecz już wydalonego z gimnaz- 
jum laureata konkursu polunistyczne 
go, Alojzego Zakładnika. Postawił 
przed Zakładnikiem karafkę z wiśnió 
wką i wędlinę ze słowami: „Kochany 

Alojzy Zakładnik, od jutra wydajesz 
pismo, którego celeim najwyższym bę 
dzie piętnowanie rejenia i opisv- 
wanie jego żulickiej rodziny. Pienią 
dze na to ja łożę, mój ty Zakładnik 

kochanyl“. 
Pierwszy numer organu wydano 

w tysiącu egzemplarzy. Artykuł 
wstępny nosił olbrzymimi czcionka- 
mi wybity tytuł: „To nie ja łachudra 
a ty*, podtytuł zaś brzmiał: „Na mar 
ginesie niepoczytalnego wybryku re- 
jenta Galkowskiego“. 

Na urozmaiconą dalszą trešė skla 
daly się m. in. działy: spraw społecz- 
nych, nauki, literatury i sztuki, 

W dziale nauki jeden z miejsco 
wych badaczy przeszłości, na podsta 
wie odnalezionych przez siebie met- 
ryk. dowodził, że rejentowa Magda'e 
na Gałkowska ma 39 lat, a nie jak 

  

sama lubiła podawać — dwadzieścia 
siedem. Tamże znajdował się wykaz 
statystyczny dochodów  Gałkowskie- 
go, sporządzony gwoli ułatwienia u- 
rzędowi skarbowemu  odpowiedzia|- 
nej pracy nad wymierzaniem podat- 
ku dochodowego. 

Wierszyk satyryczny wyśmiewał 
Reginkę Gałkowską, lubiącą do póź 
ua przesiadywać u naczelnika Pietra 
szki, kawalera. 

Fotografia, przedstawiająca żonę 
Gałkowskiego w chwili wychodzenia 
z restauracji w towarzystwie młodego 
porucznika, reprezentowała dział sztu 
ki. Pod fotografią widniał podpis: — 
„Sztuka uwodzenia... 

W skrzynce redakcyjnej jakiś „Hi 
gieniczny Liszajkowianin*  zapyty- 
wał, jak często rejent Gałkowski my 
je nogi? Była to wyraźna ałuzja do 

wiecznie przepoconych, popularnych 
w miasteczku nóg notariusza. 

Wydawnietwo wzywało czytelni. 
ków do zgłaszania się z bolączkami 
i krzywdami, do walki z zepsutymi 
obyczajami i nadsyłania koresponden 
cyj. 

Nakłąd numeru został natychmiast 
wyczerpany. Dwieście jego egzempla 
rzy podrzucono pod drzwi i okna mie 
szkania rejenta, trzydzieści rozesłano 

i pe urzędach, resztę zaś — wyznając 
debrodziejstwo słowa drukowanego 

    

ciu minionych lai, brzemiennych w sze 

reg kapiłalnych wydarzeń na ieienie 

m.ędzynarodowym, przekonał wszysł- 

kich, że deklaracja z 1934 roku nie by 
ła przelotnym posunięciem taktycznym 

jednego z parinerów, lecz miała na ce 
lu istotnie realizację tych prostych i jas 
nych założeń, które sformułowane z0- 

stały w historycznym dokumencie sty: 

czniowym. 

„Gazeta Polska* nie tylko ocenia 
, dodatnio ubiegłe pięciolecie, ale i za- 
| znacza swój optymizm, jeżeli chodzi 

o przyszłość stosunków  polsko-nie- 

mieckich. 
Nie wątpimy, że poby! w naszej 

stolicy da okazję ministrowi Ribbentro 

powi bezpośredniego stwierdzenia, że 
Polska docenia w całej pełni znaczenie 
aktu, który przed pięciu laty stał się 
podstawą uregulowania stosunków 2 
naszym zachodnim sąsiadem. Nie wąi- 

pimy również, iż 'z tego drugiego po: 
bytu swego w Polsce wywiezie pize- 
konanie, że Polska jest państwem, kió- 

re zawsze gofowe jesi na zasadach 

równości i lojalności dotrzymać wzięte 

na siebie zobowiązania, pod warun- 

kiem, że tymi samymi. zasadami kierują 
się w stosunku do niej jej partnerzy 

— sąsiedzcy czy dalsi. 
W piątą rocznicę deklaracji polsko 

niemieckiej wyrażamy nadzieję, Iż na- 

stępne pięciolecie pogłębi atmosferę 
sąsiedzkiego współżycia pomiędzy Pol 

ską i Niemcami, atmosferę zaufania, 
wzajemnego poszanowania Oraz zro- 

zumienia żywotnych inieresów 1 po. 

trzeb obu państw I narodów. 

CO MÓWI PRASA ZAGRANICZNA? 

„Goniec Warszawski* przytacza 
głosy prasy zagranicznej o wizycie 
warszawskiej. Oto w jaki sposób oce- 
nia sytuację prasa niemiecka. 

Prasa niemiecka, omawiając wyjazd 
min. Ribbentropa do Warszawy, pisze 
o stosunkach polsko-niemieckich w to- 
nie serdecznym, podkreślając rozwój 
dobrych stosunków między obu państ- 
wami. Przeciwstawia ona spokój na 
wschodzie, czego przejawem jesi po-   (Dokończenie na str. 4) 

г zp 

| — rozdano wśród najuboższej ludno 
| ści miasta. 

` Pismo okazalo się wyrazem naj- 
istotniejszych potrzeb miejscowego 
społeczeństwa, gdyż już na drugi 
azień zaczęły napływać liczne zgłosze 
nia do współpracy, prenumeraty i 

kolportażu. Staruszki nawet znosiły 
wiadomości i głosy opinii, kilka 
przebywających na wywczasach stu- 
z» prawa wyiłukło szyby u rejen 
a, 

A łamy „Ilustr. Wiecz. Głosu Liszaj 
kowskiego“ stały dla wszystkich ot- 
worem. 

Nie zliczyć spraw, które przez nie 
(łamy!) przepłynęły, zła, które napię 
inowano, nie zliczyć, lecz kilka przy 
kładów dla ilustracji wyszczególnić 
jednak trzeba. 

Przeprowadzono akcję, mającą za 
zadanie sanację stosunków w rodzinie 
Cierliezków. Rodzina ta od dawna zna 
na była z nieładu moralnego i aławiz 
mu. Palcem czcionek pokazano gan- 
grenę, a potem drogi poprawy! Że 
jednak, mimo wszystko, Alinka Cier 
liezkėwna nie wyszła zamąż za Mi- 
chała Czerstwego, zaś stary Cierlicz 
ka nie przestał grywać w biliarda— 

to już nie jest wina „Il. Wiecz. Głosu 
Lisz.“... 

Wiełokrotnie podkreślano lekko- 
myślność młodego pana Frączkowskie 
go. Frączkowski w ciągu jednego ro   
 



„KURIER“ [4703]. 

Finisz w europejskim 
totalizatorze 

zwane demokracje są w generalnym 

pdwrocie, a przynajmniej rozpaczii- 
wie walczą o utrzymanie swego sta- 
nu posiadania, zagrożonego ze wszys 

tkich stron. 
Charakterystyczna jest dyskusja, 

która ostatnio zapełnia łamy prasy 

francuskiej. Widać z niej w jak głę 

bokiej rozterce są obecnie Francuzi, 
kiedy z jednej strony raz po raz mu 
szą ponosić polityczne klęski i utratę 
prestiżu na Świecie, z drugiej zaś — 

boją się jak ognia jakiegokolwiek ry 

zyka dla obrony swej pozycji. Men- 

talność sytego burżuja, który już nic 
nie chce, byleby tylko nie utracić te- 
go, co ma. Nawet ci, co nawołują do 
zdecydowanej pomocy dla rządowej 
Hiszpanii (np. Blum) podsuwają for- 
my jak najbardziej łagodne w rodza 

ju otwarcia granicy tylko dla swobod 

rej komunikacji albo pomocy dla о- 

fiar woj Mimo, że w pomocy dla 

Katalonii każdy Francuz widzi tylko 

dobry interes dla Francji, nie odwa 

žy się jednak na najmniejszy gest, 

który by miał rozdrażnić Mussolinie- 

go. Chociaż podróż premiera Dala- 

dier do Tunisu była doskonałym środ 

kiem uspakajającym na włoskie de- 

monstracje rewindykacyjne—żadnych 

praktycznych wniosków z tego nie 

wyciągnięto. Francja słucha z dobrą 

wiarą i zaufaniem włoskich prote- 

stów, że każdą pomoc Barcelonie Wło 

chy, których nie jedna dywizja (kor 

pus włoski) walczy po stronie pow- 

stańców, będą uważały za naruszenie 

zasady nieżnterwencji: Upadek więc 

jest zupełny. Zanik poczucia wielko 

ści kompletny. 

Anglia ma zbyt dużo kłopotu na 

całym świecie, aby mogła poświęcać 

swoją uwagę wyłącznie Hiszpanii 

Lew brytyjski nie tylko mus: uważać, 

by mu do oczu ktoś się nie rzucił, 

jecz także, aby nie zechciał nastąpić 

na ogon. Interesy w Chinach stoją 

źle... Indie są zagrożone poważnie 

przez idee panazjatyckie.-. Po małych 

wysepkach Oceanii Japończycy coraz 

bliżej się podsuwają do Australii. Nad 

Afryką ciąży zmora rewindykacyj ko 

lonialnych, wysuwanych przez Niem- 

cy, i podminowanie narodów muzuł 

mańskich, podsycane przez Włochy... 

Wobec tego: Gibraltar — tak, ale Sin 

gapore też, kanał Sueski owszem, lecz 

Archipelag Malajski nie mniej donio- 

sły, itd. 
W takim rozstrzeleniu interesów 

Włochy mogą swobodnie realizować 

swój program imperialny na Półwys 

pie Iberyjskim: Mocne osadzenie się 

w Hiszpanii pozwoli przede wszyst- 

kim osaczyć Francję od południa i 

przez to uczynić w przyszłości ją bar 

dziej skłonną do ustępstw na wybrze 

kach i wyspach Morza Śródziemnego. 

Przecięcie jej dróg wodnych z metro 

  

    

    

    
     
     
      

      

Światowej sławy herbata 

LYQGNWNS'a 
ze świeżych zbiorów 

jest do nabycia we wszystkich 

lepszych składach kolonialnych. 

Jeneralny przedstawiciel 

Teofil Marzec 
Warszawa, Mazowiecka 5 

ku po dwie, trzy pary rękawiczek | 

skórkowych kupował — i to w skie | 

pie Korakulczyka. 

Otworzono szeroko oczy społecz- 

ne na działalność pani Kluszakowej. 

Pan: Kluszakowa trzymała na stancji 

į stolowala gimnazistów. Stołowała, 

odsypując dla siebie mąkę, okrajając 

na swoją korzyść słoninę, przywożo- 

ną przez rodziców uczniów. 

Sugestywne dane cyfrowe zilustro 

wały nałóg karciarski weterynarza 

Burakiewicza. Obliczono mianowicie, 

że gdyby Burakiewicz żył — ciągle 

= grając — pięćset lat, to przegrałby 7 

milionów złotych i 16 groszy. Praw 

da, że zawrotna suma? A gdyby jesz 

cze taką, zamiast w karty przebulić, 

na procent położyć? Kolosalne możli 

wości... Cóż, zaślepiony Burakiewicz 

nigdy tych możliwości nie wykorzy- 

sta. 
Wyświetlono frapującą sprawę 

podbitego oka profesora fizyki. Pro- 

fesor w licznych wynurzeniach pry- 

watnych był zdania, że oko pokale- 

czył mu odłamek szrapnela na wojen 

nym polsko-bolszewickim froncie. U 

dowodniono mu, że się myli. Udowod 

niono mu, że oko podbiła aktorzyca 

w podłódzkiego cyrku. I taki oto mło 

dzież kształci, oczywiście, że w du- 

chu napół liberalnym. 

Redaktor Alojzy Zakładnik nie za 

(Dokończenie ze str. 3) 

polii do posiadłości północno-afrykań 

skich jest poważnym atutem zarówno 

strategicznym jak też i politycznym. 

Projektowany niegdyś kanał z Zatoki 

Biskajskiej do Morza Śródziemnegce 
może nie będzie już tak bardzo pot- 

rzebny. 

Włoskie interesy gospodarcze są 

poważnie zaangażowane w wojnie hi 

szpańskiej. Pomyślne jej zakończenie 

rokuje dla Włoch pokonanie wielu 

trudności, z którymi dzisiaj Italia 

się zmaga. Obecnie przy poważ- 

nym nagromadzeniu zapasów wo- 

jennych jednak brakuje Włochom 14 

rodzajów surowców. Takie materiały 

jak nafta, żelazo, aluminium i ołów 
są już prawie w ilości wystarczającej. 

Któż jednak może przewidzieć, ile te 

go trzeba będzie w razie wojny?. Hisz 

pania chociaż nie jest specjalnie bo- 

gatym krajem, jednak posiada złoża 

o pierwszorzędnym znaczeniu dla 

Er Pm" "m" SEK 

  

Dramat w „Grand Hotelu" w Wilnie 
Aplikanta adwokata Fii;sienberga z Gradna zażleziono 

W jednym z pokojów „Grand Hotelu" 

przy ulicy Trockiej rozegrał się zagadko- 

wy dramat. 
Onegdaj przybył do hotelu i wynajął 

pokój aplikant znanego w Grodnie adwo 

kata Fūrstenberga, Arnold Gawze. Wczo 

raj rano Arnold Gawze nie opuścił swego 

pokoju. Służąca przyniosła mu śniadanie 

  
     

włoskiej gospodarki. Przede wszyst- 

kim złoża rtęci. Metał ten chcą Wło 

si zmonopolizować w swoim ręku. 

Zdobycie źródeł hiszpańskich, które 

w produkcji światowej zajmują pierw 

sze miejsce, pozwoliłoby dyktować 

ceny Światowe tego metalu i wygry- 

wać go w zdobywaniu innych produk 

tów. Poza tym nie mało ma też Hisz 

pania takich pierwszorzędnych arty 

kułów dla gospodarki wojennej, jak 

miedź, ołów, sól kamienna, siarka, 

srebro. Gra więc warta jest Świeczki. 

Trudno więc się dziwić, że Mussolini 

wszelkimi sposobami dąży do wygra 

nia tej batalii rękami hiszpańskiego 

żołnierza. Jego stawka w totalizato- 

rze była najwyższa, więc w razie zwy 

cięstwa jego dżokeja będzie mu się 

należała największa wypłata, po któ- 

rą oczywiście natychmiast się zgłosi: 

Płacić będzie. odrodzona, zjednoczo- 

na i potężna Hiszpania. 
POZNA 

zatrutego w łóżku 

Koło godz, 4 pp. zatelefonował do 

hotelu patron Gawzego, adwokat Fiirsten 

berg. Przyjmujący telefon portier oświad- 

czył, że aplikant śpi. Adwokat kazał go 

obudzić gdyż ma do niego pilny interes. 

Kiedy portier wszedł po pokoju aplikanta 

zastał go leżącego w łóżku ze słabymi 

oznakami życia. Na miejsce wypadku nie 

I zastała go za biurkiem przy pisaniu lis- | zwłocznie wezwano karetkę pogotowia. 

tów. | Lekarz stwierdził, że Gawze zatruł się pre 

p P SO ROEYGSEASA 

Tragiczna śmierć nauczycieia 
+ozbawił się życia sirzelając z rewolweru w usta 

Dopiero dziś nadeszła do Wilna wia- 

domość o tragicznej śmierci nauczyciela 

Mikołaja Lange, lat 30, który pracował w 

szkole w Zadwiei, powiatu stołpeckiego. 

Okoliczności śmierci w ogólnych zary- 

sach są następujące: 

W czasie świąt nauczyciel Lange wy- 

słał żonę z dzieckiem do Wilna, sam zaś 

ze względu na złe warunki materialne, 

został w domu. 3 bm. po podjęciu po- 

borów za styczeń I po uregulowaniu dłu- 

gu, jaki miał w sklepie spożywczym we 

wsi u Anfoniego Żodzika, powrócił do 

domu i po napisaniu trzech listów: do 

księdza Spachacza Leona, proboszcza w 

Zadwiei, gminy żuchowickiej, pow, stoł- 

peckiego, druglego zatytułowanego do 

„Dobrych Ludzi” | trzeciego do policji 

— pozbawił się życia wystrzałem z re- 

wolweru w usta. 

Sprawa jest okryta jak dotychczas gł 

boką tajemnicą. Zgon stwierdził miejsco 

wy ziemianin p. Rogulski, dochodzenie 

w fej sprawie prowadził posterunek po- 

licji z Żuchowicz bez sędziego śledczego |. 

i, po zabraniu listów zmarłego i po zam- 

knięciu budynku na cztery dni tenže sam 

posterunek udzielił pozwolenia na po- 

chowanie. Pogrzeb odbył się późnym 

wieczorem w zupełnej tajemnicy, w fru- 

Codzienne u Jabłecznych niesnas 

ki przemieniały się w bójki i awantu 

ry. „Ilustrowany Wieczorny Głos Li- 

szajkowski“ zamieścił szereg poucza 

jących zdjęć z przebiegu bójek. Zdję 

cia „Jabłeczna tłucze talerz na gło- 

wie Jablecznego“ i „Jableczny nie da 

je pieniędzy na kolnierz lisi“ — uzys 

kaly nawet nagrodę pocieszenia za- 

rządu wystawy fotograficznej w po- 

wiecie. 

Doprawdy, nie sposób w przybli: 

żeniu choćby przedstawić pełną ofiar 

nej troski działalność wydawców „Ik 

W. Gł. Liszajkowskiego '... 

A dziś ten właśnie „Głos* już nie 

wychodzi! Lepiej będzie powiedzieč: 

ten „Glos“ juž nie žyje. Powiedzieč 

jak o serdecznym, czujnym człowie 

ku, który nas pouczał, informował, 

załamywał nad nami ręce, który nam 

opowiadał, donosił i wskazywał. 

№6 żywota pisma, jak państwo 

zapewne domyślają się, przeciął dek- 

ret prasowy. 

„Ilustrowany Wieczorny Głos Li- 

szajkowski* zabiły paragrafy o obo 

wiązku zamieszczania sprostowań. — 

Przecież siedmiuset stron sprostowań 

i czterech stron pisma dziennie dr. 

Pieszezotka nie mógł opłacać!!! 

Śpij więc spokojnie. „Ilustrowany 

Wieczorny Głosie Liszajkowski* smut 

na ofiaro dekretu, pokłosie jego tra- 

giczne..-   wahał się wystąpić i przeciwko poży 
fabłecznych      ud 

Jan Huszcza. 

  
  

mnie, wykonanej przez gm, żuchowicką. 

Treść listów, pozostawionych przez zmar 

łego „jest znana jedynie ks. Spachaczowi 

1 policji. 
Krążą dookoła fej śmierci przeróżne 

wersje, a jedna z nich jest przypuszcze- 

nie, że śmierć nastąpiła na skutek głębo- 
kiego konfliktu «angego z ks. Spycha- 

czem, 
List, pisany do księdza, chciał zabrać 

ziemianin p. Rogulski, lecz chłopi miej- 
scowi, którzy byli pierwsi na miejscu wy- 
padku, nie oddali mu tego dokumentu. 

Kto rozwiąże zagadkę tragicznej 
śmiercii J. W. 

Proces przeciwko dr. Marmusztejnowi 
w Wowogródiu ` 

o 3 tys. zł. odszkodowania za operację 
4 lutego br. odbędzie się w Wydziale 

Cywilnym Sądu Okręgowego w Nowo. 

gródku rozprawa sądowa Z powództwa 

Jana Michalskiego, jako prawnego opie- 

kuna ubezwłasnowolnionej  wieśniaczki 

Teodory Małachowskiej, przeciwko dr. Ja 

kubowi Marmusztejnowi o 3.000 zł od- 

szkodowania. 

Z ramienia powódki występuje adw. 

Rogalewiczowa. 

Sprawa ta, mająca swój prolog na sto 

le operacyjnym dra Marmusztejna w 1928 

r, była już na wokandzie Wydziału Kar- 

nego Sądu Okręgowego, który dra Mar- 

muszłejna uniewinnił, i na wokandzie Wy 

działu Cywilnego SO, który zasądził od 

dra Marmusztejna na rzecz Małachow- 

skiej 3.000 zł, tytułem odszkodowania z 

powodu niezdolności Małachowskiej do 

pracy fizycznej skuikiem dokonania wspo 

mnianego _ ginekologicznego zabiegu. 

Sprawa oprała się o Sąd Apelacyjny, któ 

Dyrektor fabryki oskarżony 

o zmuszanie robotnic do uległości 
Do władz śledczych wpłynęła skarga | uległości... 

przeciwko dyrektorowi jednej z więk- 

szych fabryk w Wilnie, którego kilka ro- | chodzenie. 

botnic oskarżyło o to, że zmuszał je do | 

Fpteka i 6 domów 
spaliło się w Hucdeociszkach 

24 bm. w Hoduciszkach, pow. świę 

ciańskiego spaliły się: apteka, 6 do 

mów mieszkalnych, 6 ehlewów 

doły ze zbiorami, ogólnej wartości 

64.750 zł. 

  L. Kor. 

  

  

| powstał w aptece Kloek Pesi prawdo 

i2 sto | podobnie wskutek nieostrożnego ob 

Pogrzeb kapłana- 
męczennika za wiarę 

Pół żartem pół serio 

Z rozmówek 
Wczoraj odbył się pogrzeb zmarłego nauczycielsk.ch 

w Wilnie księdza Jana Naruszysa, — Czy kolega wyjeżdżał gdziekolwiek ną 

O godz. 9 min. 30 J. E. Ks, Arcybiskup | święta? 

Jałbrzykowski odprawił w kościele para- —0 tak, w góry... 

fialnym na Sołtaniszkach nabożeństwo ża — Zazdroszczę. 

łobne za spokój duszy zmarłego, po — Nie ma czego. 

czym zwłoki na cmenłarz Bernardyński = Jakto? 

odprowadził ks. proboszcz Chomski przy 

licznym udziale krewnych, znajomych i pa 

rafian. 5 
Dodač naležy, že š. p. ks. Naruszys W 

roku 1919 był w Wilnie przez dłuższy 

czas więziony przez bolszewików i 5-krot 

nie groziło mu rozstrzelanie za nieugiętą 

i niezłomną postawę wobec wiary kato- 

lickiej. 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

| Telefony w pokojach. Winda osobowa 

UIEIDID TAKSI INS! 

     

    

DLA KASZLĄCYCH I OSŁABIONYCH 

L E L 8 WA KARMELKI 
I EKSTRAKT 

Do nabycia w aptekach i diogeriech 

paratem morfiny. W szufladzie nocnego 

stolika znaleziono pustą flaszeczkę, która 

zawierała przed tym dwanaście tabletek 

luminalu. Taką ilość tabletek zażył apli- 

kant. Przewieziono go w stanie ciężkim 

do szpitala. 
Desperat pozostawił kilka zalakowa- 

nych listów, zaadresowanych do swego 

patrona i rodziny oraz skórzaną tekę z do 

kumentami, 

Do hotelu wkrótce przybyli wywiadow 

cy, którzy wszczęli dochodzenie. Rzeczy 

stanowiące własność desperata zabezpie- 

czono. 
Powodu zamachu samobójczego na 

razie nie ustalono. 

Jeszcze dwa wypadki 
zatrucia 

Wczoraj w Wilnie. zanotowano jesz- 

cze dwa wypadki zatrucia się. Przy ullcy 

Wielkiej 22  zatruła się nieustaloną na 

razie trucizną 53-letnia Antonina Bycz 

kowska (Wielka 22). Pogotowie przewio- 

zło ją do szpitala św. Jakuba. 

Drugi wypadek zatrucia się miał miej- | 

sce przy ulicy Cedrowej 5, gdzie zażyła 

esencji octowej 28-letnia Aleksandra Gli 

niewiczowa. Desperatką skierowano do 

szpitala św. Jakuba. (e). 

ry sprawę umorzył, a to wobec niespo- 

dziewanego powiadomienia przez Mała- 

chowską, że „strony się pojednały”. 

Wkrótce potem Małachowska podjęła 

alarm, że Ją oszukano, I wówczas to (jak 

o tym pisaliśmy) Małachowska rzuciła się 

w gmachu Sądu Okręgowego z nożem 

na adwokata Zeldowicza, pełnomocnika 

dra Marmusztejna. Za tę napaść została 

skazana na 6 miesięcy więzienia. W rezul 

tacie jednak Małachowską ubezwłasno- 

wolniono i sprawa poszła w zapomnie- 

nie. Ale tak się złożyło, że na głównego 

opiekuna Małachowskiej. sąd wyznaczył 

Jana Michalskiego, który po zapoznaniu 

się z aktami, sprawę wznowił za pośred- 

nictwem znanej już w Nowogródku ze 

swych wystąpień jedynej w tym mieście 

adwokafki p. Rogalewiczowej. | 

Proces fen ze względu na jego cha- 

rakter I osobę dra Marmusztejna budzi w 

mieście zrozumiałe zainteresowanie. 

  
W sprawie fej wszczęte zostało do- 

(<). 

Ofiar w ludziach nie było. Pożar 

chodzenia się z ogniem. <   

— A tak, bo zaledwie w góry.. Ponar 

skie. 
sg > 

— Kolega też się chyba dokształca, czy, 

można zapytać, co teraz kolega przerabia? 

— Stare ubranie, 
Jan Hopko. 

Urbanistyka 
Pewien przyjezdny zwraca się do wilnią 

nina z zapytaniem: 

— Czemu u was na mieście wszędzie ta 

kie nieporządki? 

Wilnianin: 

— A bo to wciąż regulacja urbanistycz- 

ua, proszę pana... 

Gdznaczenia 
1. K. C. ze Lwowa donosi: 

Grasuje od pewuego czasu w sfe. 

rach... lubiących odznaczenia, grupa afe- 

rzystów, rozdających „ordery rycerzy du 

cha“, Odznaczenie to koszfuje... 18 zł. i 

jak widać z wielobarwnych prospektów, 

posiada wstążkę podobną, jak Krzyż Nie 

podległości, Wedle wiadomości władz śle 

dczych, które zajęły się aferą, wiele osób 

zostało już „udekorowanych*  „orderera 

rycerzy ducha* i wpłaciło odpowiednie 

taksy. 

Afera udała się. Stąd wniosek: 

panuje u nas „głód odznaczeń”. 

Bajki cudowne, 
bajki czarowne 

Do księgarni wchodzi klient. 

— Chciałbym kupić książkę pod tytu- 

łem: „Mąż panem swej żony... 
— Niestety będzie pan musiał udać się 

do innej księgarni — odpowiada sprzedaw 

ca. — My nie mamy na składzie książek 

z bajkami! ; 

wciąż 

Nowy pies 
— Bardzo proszę... niech pan wejdzie... 

— mówił Hipolit, otwierając drzwi sąsia 

dowi. 
— A ten piesek nie ugryzie? 
— A właśnie jestem ciekaw. Mam go do 

piaro od rana. 

NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

'Teatr muzyczny „LUTNIA“ 

Występy Janiny Kulczyckiej 

Dziś o godz. 8.15 wiecz. 

SYBILLA 

Nożycami przez prasę 
(Dokończenie ze str. 3) 

rozumienie polsko-niemieckie, napię- 

ciu stosunków międzynarodowych na 

zachodzie. _ „Deutsche Allgemeine 

Zig.” twierdzi, że porozumienie War- 

szawy z Berlinem zlikwidowało dawny 

spór polsko-niemiecki i otworzyło no- 

wą erę pokojowego współżycia, Wpra 
wdzie — dowodzi to pismo — dzisiej. 

sze Niemcy tworzą potężny blok, od. 

graniczający Polskę od zachodu, ale 

i Polska się wzmocniła, tworząc przed. 

murze przeciw bolszewizmowi, To też 

współpraca polsko-niemiecka rozwijać 

się może na płaszczyźnie politycz tej, 

gospodarczej i kulturalnej. 

Trwożliwie ocenia wizytę według 

„Gońca prasa. angielska. 

GŁOSY Z ZACHODU 

Godne uwagi są wywody «57 

angielskiej w związku z wizyłą m 

Ribbentropa w Warszawie „Times” ro- 

zumuje, że klęska czerwonych w 1isz- 

panii może zachęcić kancl. Hitlera da 

wysunięcia pod adresem Anglii I Fran- 

cji (wspólnie naturalnie z Włochami) 

żądań kolonialnych. „News Chronicle“ 

pisze, że ponieważ „Niemcy chcą zło- 

ta" dlatego atakują zachód, Wszak 
wywiezienie złofa z Holandii do Ame. 

ryki wywołało żywe niezadowolenie u 
hitlerowców. Wywóz złota z Holandił, 
Szwajcarii i Belgii—oto objawy obaw 
przed ofensywą niemiecką na zachód 

„Daiły Herald" twierdzi, że Niern- 

cy, po rozbiorze Czechosłowacji, nie 

ruszają na wschód. Przeciwnie — uspa 

kajają Polskę, Więgry, Czechosłowac- 

Ję, Jugosławię, Rumunię i Litwę, a na- 
wet pośrednio Rosję, że nie mają świa 
toburczych zamiarów na wschodzie, 
Niemcy — pisze „Daily Herald* — za- 
biegają o dobre stosunki z państwami 

"na wschodzie, aby mieć przyjaciół na 
wypadek wojny na zachodzie Europy. 

Z tą myślą robią wysiłki w Warszawie, 

Budapeszcie, Białogrodzie, Pradze itd, 

Tym należy tłumaczyć podróże minist- 

rów niemieckich po stolicach państw 
wschodnio-europejskich, a więc i w 

Polsce. 

Mimowoli przychodzi na myśl 

przysłowie — strach ma wielkie oczy. 
' L. 
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KRONIKA 
Dziś: Jana Zlotoustego 

Jutro: Obiaw. św. Agnieszki 
  

Wschód słońca — g. 7 m. 24 
Zachód słońca — g, 3 m. 43 

Spostrzezenia Zakladu Meteorologii USE 

w Wilnie < dn. 26.1. 1939 r. 

Ciśnienie 756 
Temperatura średnia — 3 

Temperatura najwyższa — 2 

Temperatura najniższa — 4 

Opad 3,1 
Wiatr: południowo-wschodni 

Tendencja barom.: bez zmian 

Uwagi: pochmurno, śnieg. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 

27 stycznia 1939 r. 

Zachmurzenie przeważnie duże, miej- 

scami opady. Na północnym wschodzie 

lekki mróz, poza tym temperatura w po 

bliżu zera, Umiarkowane wiatry południo 

wo_wschodnie i wschodnie. Nadal mgli- 

sło. 

   

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują nasiępujące 
apteki: Nałęcza (Jagiellońska 1); S-ów 
Augustowskiego (Kijowska 2); Romeckie 
yo i Żelańca (Wileńska 8); Frumkinow 
(Niemiecka 23); Rostkowskiego (Kalwa- 

ryjska 31). 
Ponadto słale dyżurują apteki: Paka 

(Antokolska 42); Szanyra (Legionów 10) 
i Zajączkowskiego (Wiłoldowa 22). 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ. 
— Dma 27 stycznia br. o godz. 19,30 w 

sali wykładowej Państw. Szkoły Położnych 

w Wilnie (ul 38 Maja 8) odbędzie się Aka 

demia Żałobna, poświęcona ś. p. dr. Staui- 

siawowi Paszkiewiezowi—długoletniemu wy- 

kładowcy Szkoły i ordynatorowi. 

| MIEJSKA. 
— Kredyty budowlane dla Wilna. 

Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał 
Wilnu pożyczkę w wysoości 300.000 zło 
ych na cele budowlane. Tegoroczny kon 
tyngent kredytów budowianych jest wyż- 
szy od zeszłorocznego, aczkolwiek nie za 
spakaja potrzeb budowlanych miasta. 
_. Należy, przypuszczać, że władze cen- 
'ralnę wyasygnują Wilnu kredyt _dodat- 
łam moca e: s fe] 

PRASOWA. 
— Uchylenie konfiskaty wydaw- 

r.ciwa „Wikno I jego okolice”, W ro- 
ku 1937 zostało skonfiskowane wydawnic 
iwo Liłewskiego Towarzystwa Naukowe- 
go pi, „Wilno i jego okolice". Autorowie 
tej broszury pp. J. Małejko i A. Juszkie- 
wicz pocięgn.ęci zostali do odpow.edzal 
ności karnej za łendencyjne oświetlenie 
stosunków, : : 

© Osłatnio sprawa ta trafiła do sądu, 
który nie podzielił stanowiska władz ad- 
m.nistracyjnych, uchylił konfiskatę i unie- 
wsnnił aułorów książki. 

: SPRAWY SZKOLNE 

— Dyrekcja Kursów Maturalnych S<k- 
cji Szkolnictwa Średniego ZNP w Wilnie 
komunikuje, że z dniem 4 lutego 1939 r. 
zosłanie utworzony specjalny kurs dla 
refe:entów z zakresu ósmej klasy gimna- 
«jalnej. Zapisy codziennie w godz. 17— 

— „INSTYTUT GERMANISTYKI* —. 

Wielka 2 m. 1. Nowe grupy od 1 lutego rb. 

Najtaniej, szybko, gruntownie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Klub Włóczęgów. Dziś w Instytucie 

Europy Wschodniej zebranie Klubu, na kió 

|rym p. Sławek Olechnowicz zagai dyskusję 

na temat sprawy ukraińskiej w Z. S. S. R. 

Początek o godz. 20,15. Wstęp wyłączn'e 

za zaproszeniami. Informacje w sprawie zap 

roszeń w godz. 16—17,30, tel. 16 90. 

— „Krajobraz Tatr i jego dzieje”, Dziś 
w piątek, 27 stycznia w sali V Uniwersvte 

tu (ul. Św. Jańska) odbędzie się odczyt prof 
USB. dr. E. Passendorfera pt. „Krajobraz 

Tatr i jego dzieje”. Odczyt będzie ilustro 

wany przezroczami. Początek o godz. 20. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZFŃ 
— Zarząd Koła Wileńskiego ZOR, 

przypomina swym członkom, iż 27 stycz- 
nia rb. o godz. 18 w lokalu Koła odbę- 
dzie się wykład: „Ogólnie, o taktycznym 

użyciu czołgów z uwzględnieniem obro- 

ny przeciwczołgowej”, 

RÓŻNE 

— „Wilnianie poznajcie Wilno” — W 
najbliższą niedzielę 29 bm. wycieczka Zw 

Propagandy Turystycznej zwiedzi Ghetto i 

najstarszą synagogę. 
Zbiórka uczestników wycieczki o godz. 

12 przed głównym wejściem do Bazyliki. 

NOWUGRODZKA 

— Ne czoło akcji oświaty pozaszkol- 
nej w powiecie nowogródzkim w ośresie 
ubiegłego roku wybita się na pierwsze 
miejsze akcja dokształcenia przeapoboro 
wych i dorosłycn, Zorganizowano 123 
kursy, na które uczęszczało 2.119 osób 
oraz 26 kursów praktycznych dia kobiet, 
na kłóre uczęszczało 357 siuchaczek, 

W dziale bibliotek zakupiono ksiąžek 
na sumę 4.320 zł oraz uiuchomiono nową 
bibliotekę w dworcu. Czynnych bibliotek 
organizacyj społecznych było 15, liczą- 
cych 19.027 tomów. Ponadto powiatowa 
zenirala biblioieczna wysłała w teren 135 
kompletów bibliotecznych. W celu propa 
gowania czytelnictwa zorganizowano 33 
zespoły dobrego czyłania książek. 

Świetlic prowadzono 87, w kiórych zor 
ganizowano zbiorowe czytelnictwo ksią- 

72 zespoły samokszłałceniowe. Przedsła 
wień amatorskich zorganizowano 208, 

Ponadło zorganizowano dwie wyciecz 
ki do Warszawy i Gdyni. › 

W ramach akcji kuliuralno-ošwiatowej 
urządzono na łerenie każdej gminy wio- 
senne święto młodzieży. 

BIEŚWIESKA 
— Przerwanie komunikacji auiobuso- 

wej Nieśwież—Kieck. Komunikacja auło- 
busowa na linii Nieśwież—Kleck została 
całkowicie przerwana wskutek . wielkich 
zasp śnieżnych, uniemożliwiających — па- 
weł przejazd saniami. 

— Nauezycielstwo przygotowuje się do 

„Opig”. Nauczycielstwo szkół powszechnych 

i średnich w Nieświeżu odbywa  faclrowe 

przygołowanie do obrony przeciwlotniczo- 

gazowej. Kurs już się rozpoczął. Kierowniet 

wa kursu oraz wykładowcy z ramienia miej 

scowe organizacji LOPP dokładają wszel   18 w lokalu własnym ul. Zawalna 21. 
  

kich starań, aby kurs ten stał się rzeczy 

  

'żek i czasopism, 64 zespoly teatralne oraz. 

  

„KURIER“ [4703]. 

Zbrodnicza matka i babka 
rzucały nemowięcem jak piką 

W rodzinie rolnika Jana Franczuka, 
mieszkańca wsi Szepel pow, łuckiego 
zmarło dziecko Franczuka, 7-tygodniowe 
niemowlę płci żeńskiej. Jak się wyjaśniło, 
niemowlę zmarło na skutek systemafycz- 

nego głodzenia i żadawania mu uszko- 
dzeń ciała, gdyż wyrodna jego matka 

Wiera Franczukowa, chcąc pozbyć się 
dziecka, nie karmiła go, zaś jej matka 
Maria Bondarukowa, by zabić niemowię 
rzucała z wysokości na podłogę lub drew 
niany tapczan. Franczukowa i Bondaiuko- 

| wa zostały pociągnięte do odpowiedzial- 
nośc 

Pożar na zamku nieświeskim 
spowodował £0 tys. zł. Stra: 

Pożar, kióry wybuchł na zamku nie- ' tysięcy złotych. Oblicza sią je na 80.000. 
świeskim w noc wigilijną, 
duże straty materialne, sięgające wiele 

spowodował W najbliższym czasie rozpoczną się piace 
remontowe. 

  

wistą szkołą przygotowania do przyszłej 

wojny lotniczej. й 

— ,Clzworka nieświeska*. Zespół śpiewa 

czy „Lzworka nieświeska” wystąpi I lutego 

br. przed mikrofonem Polskiego itadia w Ba 

rarowiczach. Na program złożą się wyłącz 

rie pieśni regionaine Nowogródczyzny i in 

nych dzielnie. Zespół pozostaje pod kierun 

kiem K. Madejskiego. 

— Za ciężkie uszkodzenie ciała. Sąd 
Okręgowy na sesji wyjazdowej w Nie- 
świeżu rozpatrywał sp.awę o zadanie cię 
żkiego uszkodzenia ciała Józeiowi Prze. 

warze, Skazani zostali bracie Piątkowie — 
Antoni na półtora roku i Marian na 2 la 
ła więzienia. 

WILEJSKA 

— GRYPA SZALEJE.. Nasilenie 
grypy w powiecie wiejskim nie 
siabnie. Chorują prawie we  wszysi- 
kich wsiach. W niektórych dormach iezą 
caie rodziny — nawei nie ma komu na- 
kaim.ć bydła. 

W samej Wilejce spotyka się wypadki 
coraz częsiszych zachorowań. 

Chorują urzędnicy,  roboinicy, rolnicy, 
nauczycieie i miodzież. 

Na pizykład w inspekioracie Szkol- 
nym zachorował cały personel. W biurze 
urzęduje tyłko inspektor i podinspekior. 
Na szczęście przebieg choroby jesi naj- 
częściej lekki. 

— Zarząd gminy w Krzywiczach, pow. 
wilejskiego, przy współudziale miejscow. 
słraży pożarnej zamówił w jednej z firm 
warszawskich „auło-pogołowie przeciw- 
pożarowe” za cenę 18 tys złołych. 

DZISNIEŃSKA 

— Chrześcijańska Spóika Rolniczo- 

Handlowa w Głębokiem uruchomiła dział 
skupu lnu i słomy lnianej, Dotychczas za- 
kupiono 12 wagonów słomy lnianej ro- 
szonej i moczonej. Wobec niskich cen na 

"włókno lniane. ludność chętnie sprzedaje 
słomę lnianą zamiast wyrobionego już 
włókna lnianego. Oprócz słomy lnianej 
spółka ta prowadzi skup włókna lnianego 
międlonego (zakupiono 7 wagonów). Ce 
na słomy lnianej kalkuluje się w grani   

cach 8—11 gr, a włók1ia międlonego 
25—30 gr za kg. Słomę i włókno lniane 
spółka dosłarcza do przetwórni krajo 
wych. 

ŚWIĘCIAŃSKA 
— Zakup koni iemoniowych. W Świę 

cianach odoył się zakup koni remnnio- 
wych dla wojska, za kióre placono w gia 
n.cach od 850 zł do 1.050 zł. Hodowia 
koni iemoniowych na terenie powialu 
święciańskiego rozwija się przede wszyst 

kim w gminach południowo-wschodnich, 
zwłaszcza w świrskiej i żukojniańskiej. 

OŁYN>Ke 

— Z DUBELTÓWKI.. W kol. Giie- 

chówka, gm. Werba pow, włodzimiesskie | 
go w rodzinie zamożnego roinika Hen- 

rysa Nagórskiego :ozegrai się krwawy 

dramat. Fienryk Nagóiski na fle nieporo- 
zum.eń rodzinnych usiłował zabić swego 
44-letniego syna Aleksandra Nagórsk.e- 
go, chorego umysłowo, strzelając do nie- 
go z dubeiiówki. Aleksander Nagórski, 
który otrzymał postrzał w głowę, w sta- 

nie beznadziejnym został przewieziony 
do szpiłala we Włodzimierzu. Henryka 
'Nagórskiego aiesztowano, 

— ZASYPANI ZiEMIĄ. Mieszkańcy 
wsi Krasna Góra w pow. dubieńskim Ar- 
sen Strycharczuk i Miłety Woźny, pracu- 
jący przy wydobywaniu kam:eni z jamy, 
zostali zasypani przez ziemię i odiamki 
kamieni, ponosząc śmierć, 

— ŚMIERTELNY UPADEK Z DRZEWA, 

We wsi Pięciogóry, pow. zdołbunowskiego, 

13-letni Wasyl $teciuk wdrapał się na rosną 

cą nad stawem wierzbę, by  nulamač su 

chych gałęzi. W pewuej chwili Steciuk spadł 

z drzewa na lód i poniósł śmierć na miejsca. 

— SAMOBOJSTWO GAJOWEGO. żi bm 

Bronisław Feiski, mieszkaniec wsi Piasecz 

uo (pow. kowelskij, gajowy lasów prywal 

nych, popełnił saiuobójstwo, Strzelając s0- 

bie w giowę. Nieprzytomnego odwieziono do 

lekarza w Sucyniu, W drodze denat. zmacł. 

Felski popeinił samobójstwo na tle miios- 

nym. Miał on w Piasecznie narzeczoną An 

toninę Wiesikowską, którą zamierzał rów- 

nież zabić. Nie dokonał tego, gdyż posiadał 

tylko... jeden nabój. 

  

  

RADIO 
PIĄTEK, dnia 27 stycznia 1939 r. 

6.57 Pieśń por. 7,00 Dziennik por. 7,15 
Muzyka z płyt 8,00 Audycja dla szkół. 8,10 
Program na dzisiaj, 8,15 Muzyka poranna. 
8,00 Czytanki wiejskie. 2 bajek lgnacega 
Krasickiego. 9,00—11,00 Przerwa. 11,00 Au 

dycja dia szkół, 11,30 Muzyka polska. 11,67 
Sygnał czasu i hejnał. 12,03 Audycja połud 
niowa. 138,00 Wiadon.ości z miasta i prowin 
cj. 13,05 Ulubione opery: „Cyrulik Scew'łń 
ski“ Rossiniego w opr. Stanisławy darasow 

skiej. 13,30 Orkiestr harmonistów Kaczyń 
skiego i Rybarskiego. 14,00- 15.00 Przerwa. 
15,00 „Hokus, pokus, dominikus* — audy 
cja dla młodzieży. 15,20 Poradnik sportowy. 
15,30 Muzyka obiadowa. 16,00 Dzienn k po 
południowy. 16,08 Wiadomości gospodarcze 
16.20 Rozmowa z chorymi. 16,35 „Rośnie 
Gininazjum w Stalowej Woli* — pogadanka. 
16,45 Reportaż z baletów: „Gwiazdy wcho- 
dzą i zachodzą”. 17.30 „Rajski las w Pol 
ce“ — pogadanka. 17,45 Audycja dla wsi: 1) 
„Wieś jako gospodarstwo zbiorowe' — po£ 
B. Łapyra;.2) „Jak zwalłczyliśmy w Nowo 
siółkach žebractwo“ -- pog.; 3) Muzyka oo 
pułarna; 4 Poradnik rolniezy — A. Przega 
liński. 18,25 Wycieczki i spacery prowadzi 
E Piotrowicz. 18.30 „Żywe choć minione” — 

„życie dawnego górnika". 19.00 Koncert roz 

tywkowy. 20.35 Audycje informacyjne. 21 00 
Pieśni Stanisława Moniuszki w wyk. Chóru 
P. R. 21.15 Koticert symfoniczny z Filharmo 
ali (Warszawskiej. 22.30 Wiedza i książka 
„Psałterz Królowej adwigi" — odczyt. 29 45 
Muzyka z płyt. 22.55 Rezerwa programowa. 
23,00 Ostatnie wiadomości i komunikaty 
23.05 Zakończenie programu. 

   

OBUTA dnia <o stycznia 1938 

„57 Pieśń por. 7,00 Dziennik por. 7,15 

yka z piyt. 8,00 Audycja dla szkoł. 8,10 

-ogram na dzisiaj. 8,19 Muzyka pora:zha 

syty). 8,50 Czytanki wiejskie. 9,00 Przer 

u. 11,00 Audycja dla szkol. 1,25 Popular 

y kuucert symtouiczny, 11,57 Sygnał czasu 

nejuat. 12,03 Audycja południowa. 13.00 
Wiadomości z miasta i prowincji. 1305 Au 

aycja zyczeń dła dzieci wiejskich w opr Cia 

ć' Hali, 18.35 Operetki wiedeńskie. 14,00 
Przerwa. 15,00 Teatr Wyobraźni dla dzieci" 

„Dzieci pana Majstra". 15.30 Muzyka obiado 

wa. 16,00 Dziennik popołudniowy. 16,05 Wia 

uomości gospodarcze, 16,15 Kronika lterac 

ka. 16,30 Audycja KKO. 16,34 Koncert kame 

ralny. 17,10 „Złote liście" — felieton. 17,25 

„Koncert w hotelu Lambert" — audycja mu 

zyczna. 18,00 Wileńskei wiadomośc sporto- 

we. 18,05 „Sobótka u speakera* — opr. Ser 

giusza Kontera. 18,80 Audycja dla Polaków 

za granicą. 19,15 Koncert rozrywkowy. 20.35 

Audycje informacyjne. 21,00 „Halio —- tań 

czymy”. 21,15 „Fifi ma głos — rozwiązanie 

Konkursowej Godziny Niespodzianek. 22,10 
Godzina niespodzianek. 22,55 Rezerwa pro 
gramowa. 2300 Ostatnie władomości i komu 
nikaty. 2305 Zakończenie programu 

  

   

   
   

HOTEŁ 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 

  

20 wieśniaków 
przeć sądem 

Dziś Sąd Okręgowy w Wilnie rozpo 
zna sprawę 26 wieśniaków, mieszkańców 

wsi Szwedy w pow. wileńsko-trockim, któ 
rzy laiem ub. r, stawili czynriy opór urzęd 
nikom melioracyjnym. 

Oskarżonych - będą bronili 
Łuczywek, Jankowski i Kodź. 

adwokaci 

AAKAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAA 

Teatr m. NA POHULANCE 

u„ZŚ u godz, 8 wieCz, 

JEJ SYN 
z gościnnym występem 
N. Młodziejowskiej - Szczurkiewiczowe į 

Ceny popularne 

YYTYYVYVYVYVYYYYYVYYYYYYYVYYYYVTYYYYVYYVVV 
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PIEBRE NORD 9 

KRAINA LĘKU 
(Powieść nagrodzona: Grand Prix du Roman 

d'Aventures 1937) 
Przekład autoryzowany 1 francuskiego. 

Huppenschlacht, w którego osobie atakować 

"można było jednocześnie sutannę i militaryzm, byt 

klapą bezpieczeństwa dla wyładowania ich wrogich 

uczuć. Nazywali go: generał-proboszcz. Z powierz- 

chowności raczej generał niż proboszcz, z fantazją 

uosił mundur i miał wygląd marsowy wszystkich ofi- 

cerów w pewnym wieku, od których odróżniano go 

tylko dzięki fioletowemu otokowi na czapce. W cy- 

wilu był to ksiądz katolicki. 3 

— (zy pan raczył przeczytać mój raport, panie 

hrabio? — zapytał, — Stanowczo zdaje mi się, że nie 

będę mógł pełnić obowiązków inspektora szkolnictwa 

francuskiego, którym to stanowiskiem zwierzchność 

raczyła mnie zaszczycić. Gdy wchodzę do jakiejkol- 

wiek szkoły, bez względu na godzinę, widzę tylko po- 

"chód ku drzwiom uczniów wszystkich klas z profeso- 

rami na czele. Mają system alarmowy uprzedzający 

*iech o moim przybyciu. Raz jeden tylko udało mi się 

'usystowač przy wykładzie: nauczyciel czytał jakąś 

„owiastkę: „Ostatnia lekcja”. Szło tam o ostatnią 
lekcję francuskiego we wsi alzackiej 1871 r, Wszyscy 

płakali, musiałem wyjść. Nie rozumiałem dobrze, ale 
4 mnie chwyciło wzruszenie. To skandal. 

— Tak, skandal! — przytwierdził hrabia. -— Jest 

: w raporcie pańskim ustęp, który niedobrze rozumiem. 

„W ciągu ostatniego tygodnia frekwencja w liceum 

Eh 

  

wynosiła przeciętnie 15 procent uczniów zapisanych. 
Wiek przeciętny uczniów pierwszej klasy wynosi 20 
lat“. Oczywiście, lenie. Ale co w tym nas może inte- 
resować? 

— Może pan hrabia zechce czytać dalej. 

— „Niektórzy z uczniów liceum pełnili przed 

wojną zawody: szoferów pomocników mleczarzy, 4- 

pielowych, linoskoczków*. Teraz już nic nie ro- 

zumiem. 
‚ — Znaczy to po prostu, że odkąd rekwirując ludzi 

postawiliśmy za zasadę, że zaczniemy od tych, któ- 

rzy są bez zajęcia, urządzają się na wszelki sposób, 
żeby dać pozór, że coś robią. 

S — A więc, poślij pan 30 proc. tych gimnazistów 

do obozów jeńców — zawyrokował hrabia oburzony. 
— Nie... doprawdy... 

Zupełnie rozpogodzony kapelan Huppenschlacht 
zasalutował i wyszedł. ! 

— Idźmy dalej — podjął komendant. — Tysiąc 
marek kary nałożono na rentiera Augusta Durant za 
granie Marsylianki. Po trzysta marek na każdego 
skrzypka i pianistę. Dwieście na flecistę. Osiemset 
na trębacza? Dlaczego ta różnica? 

— Bo przyczynili się do hałasu, panie hrabio. 

— Słusznie. Dalej. Co? Znowu jakaś kobieta nie 
chce gościć oficera? Z jakiego powodu? 

— Twierdzi, że porucznik K. przyszedł do niej 

nietrzeźwy i próbował nadużyć jej gościnności. Pewne 
jest, że wyrzuciła go za drzwi, cisnąwszy mu w twarz 
dwadzieścia marek i adres jednego z tych domów, 
które toleruję... Waham się, panie hrabio. 

| —0,do licha! Dobry kawał! — zawołał dowódca. 
Zuch baba! | 

— Nie, panie hrabio. Jest dość wątła i ten wygląd 
właśnie pozwala mi mniemać, że porucznik był zu- 
pełnie zalany. To mieszanina pani z towarzystwa 
t artystki, 

  

— Artystka? Widział ją pan? 

Ac Jest tu, panie hrabio. Wezwałem ją. Kazałem 
jej czekać dwie godziny, żeby nabrała giętkości, 

— Przyjmę ją sam zaraz — przeciął Niederstoff. 
— Ale zrobi się jak zwykle... Nie cheiała mieć u siebie 
oficera? Będzie miała cały oddział i, co więcej, Pru- 
saków. Gdyby nie było Prusaków, to sie ich sbrowa- 
dzi. Cóż oni sobie myślą, co... 

Heim wprowadził delikwentkę. Była to prześliczna 
szatynka, zgrabna i wytworna. Nie bała się. Ciepłe 
spojrzenie jej czarnych żywych oczu, zatrzymało się 
na czaszce hrabiego, który udawał, że przegląda pa- 
piery bawiąc się monoklem, przesunęło się po nies 
skończonym przedziale, z którego rozstępowały się 
dwie kępki żółtawych, nieprawdopodobnie wygładzo- 
nych włosów. Peruka czy nie peruka? Tak, peruka. 
Francuzka uśmiechnęła się nieznacznie. 

Z nosem utkwionym w papierach, Niederstoff po 
czął szorstko: 

— Rzecz jest poważna, proszę pani. Obraziła 
pani godność armii niemieckiej. Jedynie surowa kara 
mogłaby... 

Podniósł głowę. Gdziekolwiekby się znajdowała, 
twarz jej o cerze niezmiernie świeżej, jaśniejąca zdro- 
wą młodością, zwracałaby powszechną uwagę. 

— Mogłaby... to jest... takie-winy... Niechże pani 
siada, proszę. 

Zerwał się wyprostowany. Ona siadła, jak ktoś, 
kto wie, co mu się należy. Jej kostium spacerowy, 
skromniutki, ożywiony żabotem z oryginalnych koro- 
nek, był arcydziełem krawieckim, godnym kształtnej 
figury pani. Z brzegów kapelusika zwieszał się wzru- 
szający rąbek woalki, o którą zaczepiały się długie 
rzęsy. Hrabia kichnął. 

— (Chciałem osobiście przyjąć łaskawą panią. 

(D. c. n.).



Piszą do nas 

Sprawa rozgłośni baranowickiej 
wcąż pod znakiem zapytan a 

Pomiędzy każdą rozgłośnią regional- 
ną. a jej codziennymi słuchaczami musi 
panswać atmosfera nieomal rodzinna, 

Radio w dzisiejszych czasach jest naj- 
lepszym przyjacielem i najbliższym do- 
radcą każdego człowieka, dzieli z nim co 
dziennie smutki i radości, uczy bawiąc, 
kształci nie nudząc. Żeby jednak praktycz 
mie te wzniosłe zadania Polskie Radio, a 
kciślej: regionalne rozgłośnie PR mogły 
realizować wydaje się warunkiem nieod- 
zownym wzajemne zrozumienie, kontakt 
I współpracą każdej regionalnej rozgłośni 
ze swymi słuchaczami, | tutaj właśnie ze 
smutkiem musimy stwierdzić wielką roz- 
bieżność w poglądach radiosłuchaczy na 
rolę rozgłośni Polskiego Radia w Bara- 
nowiczach a faktycznym zasięgiem pracy 
rozgłośni, stąd też od dłuższego czasu 
Jesteśmy świadkami, że pomiędzy kierow 
nictwem rozgłośni baranowickiej a sze- 
toką rzeszą radiosłuchaczy odczuwa się 
brak wzajemnego zrozumienia, a co za 

fym idzie kontaktu i współpracy, zakro- 
jonej na szerszą skalę. Zbyt dobrze pa- 
miętamy wszyscy słowa dyr rozgłośni ba- 
ranowickiej, p. Cis-Bankiewicza, powta- 
rzane nieomal stale w gawędach ze 
słuchaczami: „Nie rozumiemy Się, proszę 
państwa”. A przyczyny niezrozumienia 
się wzajemnego są bez porównania głęb 
sze, niżby się na pozór wydawało . 

Rozgłośnia Polskiego Radia w Bara- 
nowiczach powstała z wyraźną „misją” 
odrobienia 20-letniej zaległości w walce 
o pozyskanie dusz Poleszuców i Nowo- 
gródzian dla kultury i państwowości pol- 
skiej, Zanim jednak rozgłośnia w Bara. 
nowiczach powsłała „misja” ta przez miej   scowe społeczeństwo została jeszcze bar 
dziej wyolbrzymiona, jeszcze rozgłośni w ' 

   
MOI 

  

Film 
łąc:. , 

łusiru acy dramat pes Os 

MARS | 
Na żądanie pub- 
Uczności jeszcze 

jeden dzień! 
2 części razem! 

Wielki sukces! 

Gorczyńska, Andrzejewska, 
powsxl. Uprasza się. przybycie na począt»i, 4—0—8 - 10.20 

OLIMPIADA 

Baranowiczach nie było, a już tworzyła 
się cała legenda o najfantastyczniejszych 
domysłach na temat jej przyszłej działal- 
ności. Zanim wzniesiono nowy budynek 
I nim wystrzeliły pod niebo wieżyce an- 
ten radiowych, już cała Nowogródczyzna 
i Polesie opowiadały sobie rzeczy wzru- 
szające w swojej prostocie, że oto Polskie 
Radio zrozumiało nareszcie swoisty cha- 
rakter, folklor i kulłurę ziem wschod- 
nich, że dla wyświetlenia tych spraw i zas 
pokojenia potrzeb miejscowej ludności 
powsłanie w Polsce pierwsza rozgłośnia 
regionalna w Baranowiczach, która zado- 
wolni szerokie potrzeby mas Poleszuków 
I Nowogrėdzian, nie rozumiejących mo- 
wy polskiej, że ci chłopi nie będą zmu- 
szeni korzystać więcej z Mińska, aby usły 
szeć swą pieśń ludową, lub zrozumiałą 
pogadankę, 

Tymczasem dotychczasowe prace Roz 
głośni Polskiego Radia w Baranowiczach 
zawiodły zupełnie oczekiwania szerokich 
kół radiosłuchaczy i rozwiały zupełnie 
piękną legendę o specjalnej misji roz- 
glošni baranowickiej. Program regional- 
ny ograniczono dziemie do jednej kilku 
minutowej pogadanki i nadawania plyt, 
których z powodzeniem każdy mógłby 
wysłuchać na patefonie. 

Odgłosy niezadowolenia były kilka- 
krotiie umieszczane i w prasie lokalnej, 
a dadzą się one ująć w dwa następujące 
zarzuły: 1) rozgłośnia ma niedostateczny 

program regionalny, 2) rozgłośnia nie od 
powiada swemu zadaniu  odciągnięcia 
miejscowej ludności od słuchania Mińska, 

bo jest za mało związaną z życiem i zain- 
teresowaniami miejscowej ludności na tu- 

tejszym terenie. 
W. B. radiosłuchacz z Baranowicz. 

i] 
  

     

       

ZICE 
ROZWODZĄ SIĘ 

rai, której. iodz:ce żyją w roz- 

Brodniewicz, Stę- 

    

część | „Święto Narodów” i część Il „Swięto piękna* 

  

Jutro premiera! „AGENTKA H-21“ 
W roli głównej Erich v. Stroheiin 

Chrześcijańskie kino Dziś Film — rewelacja | Temat, którego jeszcze nie było I 

SWIATOWID | „Profesor Wilczur" 
fragedia wybitnego 
lińska, Stępowski, Zacharewicz, Węgrzyn I in. 

NO Dziś, 

Rodziny Kolejowej 

Wiwulskiego 2 

Nadprogram: DODATKI. 

[VVV 

  

Kino „APOLLO“ 
w Baranowlczach 

Dziś, "Wielki podwėjny program: 
1) Polska komedia muzyczna 

Dyplomatyczna żona 
2) Wielki film francuski 

Macierzyństwo 
PYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYVVYVYYYYYYVYVYYYVYVVT 

  

lekarza w sieci nieszczęść i intryg. W rol, gł: Barszczewska. Cwik- 
Początki seans. o gódz. 4, w święta o g. 1 

ŻENI" 
Polska komedia muzyczna p. t. 

zaież „PAPA SIĘ 
W rol. gł* Lidia Wysocka, J. Andrzejewska, M. Zimińka, Franciszek 

Brodniewicz, Fertner, Sielański i inni 
Początek codz. o g. 4, w święta o g. 2 pp 

AAAAAAAGAKAZAAABAMAS 

Kino-Teatr „PAN“ 
w Baranowiczach 

Dziś. Najpiękniejszy film miłosny, jaki 
kiedykolwiek ukazał się na ekranie 

Żebrak w purpurze 
W rol. gł: Ronald Colman I Fr. Dee 

VYVVYVYVYVVYVYVYTYVVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYT   

„KURIER“ [4703]. 

M ur j er Sportowy 

Ciężkoatieci mają głos 
Pierwsze zawody propagandowe 

W b. niedzielę 29 bm. w sali Ośrod- 
ka WF odbędą się pierwsze propagando 
we zawody ciężkoatlełyczne. Na całość 
tej imprezy złożą się: a) podnoszenie cię 
żarów i b) zapasy w słyłu klasycznym 
(grecko-rzymskim). 

W podnoszeniu ciężarów biorą u- 
dział: waga piórkowa — Sł. Kuczyński, 
waga lekka — H. Ignatowicz, wice-mistrz 
Polski w podnoszeniu ciężarów, średnia 
— A. Kiawro, półciężka — A. Drobinin, 

b. wice-mistrz Polski w podnoszeniu cię 

żarów i ciężka — Wł, Dajnowie. , 
W zapasach biorą udział nasłępujące 

pary: w. piórkowa — J. Maryrski — J. 
Hajdukiewicz, w. lekka R. Gobis — W. 
Kierutko, w. p. średnia A. Szczygło — 
W. Kazanowski, średnia A. Drobninin — 
„WŁ. Dziarkowski. Kierownikiem zawodów 
mjr. W. Mianowski. Zawody rozpoczną 
się o godz. 17 min. 30. Ceny biletów pro 
pagandowe, 

  

  

  

Erro 
Jutro premiera. Nowy wielki sukces | 
najwybitniejszej pary ekranu 

Flynn 
i Bette EBAWI$ w monumentalnym arcydziele 

Walka 6 szczeście 
Realizacja: mistrza Anatola Litvaka 

  

HELIOS | о'. 
TEN TRZECI... 

mężatka bez konwenansów... 
znany arystokrata angielski 

znany adwokat, 

Rozwód lady X 

Film, 
który wowołał 
ogromny zachwyt 

W rol. główn.: Merle Oberon 
i Laurence Olivier. 
Film w «olorach naturalnych. 
Nadprogr.: Atrakcje I aktual:a 

  

OGNISKO | Dziś Charles Boyer i Danielle Darrienx 
W arcydziele p. t. 

„э @й «в uj O P"D ima cj ŚŚ 
Vadprogram: URKOZMAICONE DOBA TK. 

AREZZO: 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI 

W myśl par. 83 rozporządzenia Rady Mi 
nistrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępo 
waniu Władz Skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 
62, poz. 580), Urząd Skarbowy w Lidzie po 
daje do ogólnej wiadomości, że dnia 18 lu 
tego 1939 r. o godz. 10—11 w łokalu zobo- 
wiązanego celem uregulowania zaległych na 
leżności Urzędu Opłat Stemplowych w Wii 
nie, Państw. Banku Rolm. « Urzędu Gminne 

go według tyt. 60693, 105405 i 823/12/38 Cy 
ronek Henryk f. Paszyszki, gm, Ejszyszki, 
pow. Lida odbędzie się sprzedaż z licytaci' 
niżej wymienionych ruchomości: 

3 wieprze tuczone ok. 700 kg — 700 zł, 
2 krowy — 200 zł, 
3 jałówki roczne — 150 zł. 
Zajęte przedmioty można oglądać dnia 18 

lutego 1939 r. od godz. 9 do godz. 10 w lo 
kalu zobowiązanego. 

Naczolnik Urzedu Skarbowego 
(—| J. Kieman. 

  

Obwieszczenie 
0 LICYTACJI. 

W myśl par. 83 rozporządzenia Rady Mi- 
nistrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępo 
waniu egzekucyjnym Władz Skarbowych 

(Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 580), Urząd Skar- 
bowy w Lidzie podaje do ogólnej wiadomoś 
ci, że dnia 16 lutego 1939 r. o godz. 10 w 
Ickalu składnicy gminnej w Ejszyszkach ce 
lem uregulowania zaległych należności róż- 
nych wierzycieli według tyt. 60528, 38717. 
73936, 16707, 69954, 512/47/88, 1557/12/38 Ga: 
woerski Bolesław = Jurele, gm. ejszyskiej od 
będzie się sprzedaż z licytacji niżej wymie 
nionych ruchomości: 

1 koń kasztan 2 lata — 200 zł, 
2 krowy czerwome — 200 zł, 
2 byki czerwone roczne — 100 zł, 
1 świnia raba — 60 zł. 
Zajęte przedmioty można oglądać 16 lute 

go 1939 od godz. 9 do godz. 10 w składnicy 
gminnej w Ejszyszkach. 

Naczelnik Urzedu Skarbowego 
"8 (2]J. Kieman. 

MAMAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAŁAAAAŁAAA 

Handel i Przemysł 
TYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYVYYYYYYYYYYTYTYYYY"V 

GUSTOWNE SUKNIE, płaszcze, bluzki, 
szlafroki, spódniczki, galanteria, bielizna, 

pończoszki, terebki. W. NOWICKI, Wilno, 

Wielka 0.   

Co 8 0 dej. w niedz. « «w. o ŻEj. 

  

AAAAAAAAAADAAAŹAAAAALANNANA LADAADADAAAAAA 

LEKARZE 
DR MED, JANINA 

Piotrowicz Jurczemkowa 
„ordynator szpitala Sawicz. 

Choroby skórne, weneryczne i kobiece 
ul Jagiellońską 16 m. 6, tel. 18 66. 

Przyjmuje od b do 7 wiecz. 

    

DJKTORB 

Biumowicz 
choroby weneryczne, skorie | moczypłcio. e 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz 

9—13 1 3—8. 

DOKTOR MED. 

Zygmunt Kudrewicz 
choroby wenery zne, skórne moczopłciowe 
ui. Zamkowa 15, tel. 19-60. Przyjmuje w godz 

od 8—1 i od 3- 

ADAŁAAAAAAAAAAAŁA. 

pisisSARDY młode szczenięta z rodowo- 

dami do sprzedania. Dowiedzieć się: Wilno. 
Kolejowa 7 w restauracji. Я 

        

MAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

PRACA 
YTY" ""Y*YYYYYYYYYYYVYYYY" 

PRZYJMĘ POSADĘ SZOFERA w Wilnie 
lub na prowincji, mogę być pomocnym w 
gospodarstwie za mieszkanie i utrzymanie. 
Oferty w Administracji „Kurj. Wil.”, 

  

  

Sygnatura: Km. 1408/38. 

Obwieszczenie 
0 LICYTACJI KUCHOMOSŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Baranowi 
czach I-go rewiru Stanisław Paderewski ma 
jący kancelarię w Baranowiczach, ul. Orze 
szkowej Nr 6 na podstawie art. 602 k. p. c. 
podaje do publicznej wiadomości, że dnia. 
24 lutego 1939 r. o godz. 8 w folw. Michnow 
szczyzna, gm. Horodyszcze odbędzie się 
1-sza licytacja ruchomości, należących do 
Klimkowicza Hieronima składających się z 
70 mtr. żyta w ziarnie oszacowanych na 
łączną sumę zł 980. 

Ruchomości można oglądać w dniu licy 
tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 

Dnia 23 stycznia 1939 r. 

Komornik Stanisław Paderewski. 

„Nieto _ meroruiaca zrtiko 2 

' Udział bierze cały zespół z Kulczycką na 

TEATR | MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 
— „JEJ SYN% z gościnnym wystęj ! Pen p. Nuny Młodziejowskiej-Szezurkiewiczowej. 

Dziś, w piątek, dn. 27 stycznia (o godz, 20) 
na przedstawieniu wieczorowym w Teatrze 
Miejskim na Pohulance grana bėdzis 

MIKA poycnológiczną Walentyny Ałózindrowicz pl. „1E] SYN" 4 
dr występem p. Nuny Młodziejow- в 1ej-Szczurkiewiczowej w roli matki Reży aa dyr. Kielano ski Oprawa dekcra : 
DRE Jan i Kamila Golusowie. Ceny po 

IE AŻ w sobotę, dn. 28 bm. o godz. 

— Popołudniówka niedzielna! W niedzi lę, 29 bm. przedstawienie one e 
godz. 16 wypełni barwne widowisko renesan 
sowe „Calderona de la Barca „Sędzia z Za. 
lamei' w przekładzie poetyckim Edwarda 
Porębowicza, w inscenizacji dyr. Kielanow 
siec: Obsada premierowa. Ceńy popuiar- 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 
— Występy aniny Kulczyckiej. Dziś zołka „Sybillkć 2 lenia Kulezyeko u 0О 

tytułow Е 
„— Roxy i jej aruzyna. Najbliższą pre 

mierą Teatru Lutnia będzie głośca operetka 
Abrahama „Rozy i jej drużyna” w reżyserii 
K. Wyrwicz-Wichrowskiego. 

„— Popoludniėwka niedzielna. W  nie- 
dzielę o godz. 4,15 po cenach propagandoi | 
wych grana będzie Rewia Karnawałowa. — 

  

   

    

  

    

   
   

czele. Conferansjerem będzie K. Wyrwicz 
Wichrowski. 

Wieczory Chóru DANA. Wieczor 
Chóru DANA odbędą się w poniedziałek, 3 
i wtorek 31 bm. nieodwołalnie. 

— Premiera w Teatrze dla dziee!. 2 | 
tego Teatr dla dzieci przygotowuje premi 
rę widowiska w 5 obrazach, według pow 
ści H. Sienkiewicza „Pan Wołodyjowski. 
Widowisko nosi tytuł „Hajduczek*, 

Giełda zbożowo-towaro 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 26 stycznia 1939 r. 
Ceny za towar standartowy lub średniej 

jakości za 100 kg w handlu hurtowym, ра 

rytet wagon st. Wilno. (Len za 1000 kg f-co 

wagon s', zaladowania). Dostawa bieżąca 

normalna taryfa przewozowa, 

Žyto 1 standart 14,— 14.50 
2 M: 13.75 14—=— 

Pszenica jara jednolita | st, 19, - 19.50 

5 „ zbierana II „ 19.25 1875 

Jęczmień I standart - > 

ug от 1525 16.25 
L NK 15.25 15.75 

Owies 1 с 14— 14.50 

е II . 12.25 13.50 

Gryka I“ 425 18.50 19 — 
IN = 18.— 18.0 

Mąka żytnia wyciąg. 0—30% 2925 .9./5 

с . „ ‹& 0—55% 26.25 26.75 
ы „  razowa 0—95% 1975 050 

Mąka pszen. gat. 1  0—50% 37.25 38— 

. © » LA 0—65% 3575 3650 
wów o, If 50-60% 30— 30.28. 
V t 2450 M 
o» o, III 05—70% 1875 1925 

a „  pastewna 15. 15.50 

Mąka ziemniacz. „Superior“ — - 
2 а „Prima“ SR = 

Otręby żytnie przem. stand. 9.75 0.25 
„ przen. śred, przem. st, 1125 11.75 

Wyka 16.75 17.25 
Łubin niebieski 10.75 11.25 
Siemię lniane bez worka 53— 54— 

Len niestandaryzowany: 
Len trzepany Horodziej 20£0.— 2120.— 

s 5 Woložyn 1730.— 1770— 

. » Traby < — 
; „- Мюгу 1300.— 1340,— 

Len czesany Horodziej 2240,— 2280.— 
Kądziel horodziejska 1600,— 1640— 

% grodzieńska 1340.— 1380— 
farganiec moczony 680,—  720.— 

ъ Wołożyn 880.— — 920.— 
UPES TS ITSTISTYIS S OC SRZA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAAAAAAAAA4 

-AKUSZERKI 
AKUSZEKKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz, 

ul. Jakuba Jasińskiegu la—* róg ul. 
3-gx Maja obok Sądu. 

    

AKUSZERK: 

M. Brzezina 
masaż leczniczy | elektryzacjn Ul. Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

  

AKUSZERRA 
Smiałowska 

oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie« 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
+ bioder i brzucha, kremy odmł lzające, 
wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy«   stępne. Porady bezpłatne. Wielka 4—-1, 

TTT TI TS TNT TNN" VP T AAA VT IEP NTT SEN OT ITA TIA 

REDAKTORZY DZIAŁÓW: Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wladomości z m. Lidy; Maria Aleksandrowiczowa - wiadomošci £ Wolynia; Zbigniew Ciešlik = kronika zamiejscowa; Włodzimierz 

Hołubowicz — sprawozdania sądowe i reportaż „specjalnego wysłannika*; Witold Kiszkis — wiad. gospodarcze i polityczne (depeszowe | telef.); Eugenia Masiejewska-Kobylińska — dział p.t. „Ze świata kobiecego"; 

Kazimierz Leczycki — przegląd prasy Józef Maśliński = recenzje teatralne; Anatol Mikułko — felieton literacki, humor, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki — sport; Helena Romer — recenzje książek; Eugeniusz 
Swianiewicz — kronika wileńska; Józef Święcicki — artykuły polityczne, społeczne I gospodarcze. 

AIKIKAI NISSAN VI T TT I III TTT RI 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem, 
30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najmniesze ogłoszenie drobne ka za 10 słów. Wyrazy 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P,K.O. 700.312. Konto rozrach. 1, Wilno 1 

Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

Redakcja: tel. 79, Godziny przyjęć 1—3 po południu 

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

Redakcja rękopisów nie zwraca. 

Centrala. 

Drukarnia: tel. 3-40, 

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 

Lida, ul. Zamkowa 4/7, tel. 73; Baranowicze, 

Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 5. 

Kleck, 

Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo- 

kie, Grodno, Pińsk, Wołkowysk, Brześć n/B. 

Przedstawicielstwa;  Nieśwież, 

CENA PRENUMERATY 

miesięcznie; z odnoszeniem do 

domu w kraju —3 zł, za grani- 
cą 6 zł., z odbiorem w admini- 
stracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 
scowościach, gdzie nie ma urzędu 
pocztowego ani agencji zł. 2.50 

Słonim, 

tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „dro nych* nie przyjmujemy 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika 
redakc, i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze» 
nia cyfrowe tabelaryczne 50%. Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-łamowy 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega 
sobie prawo zmiany terminu druku o łoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

nia są przyjmowaz * w godz, 9.30 — 16.30 i 17 — 20, Ę 

(AS T TI I ASTA TA TS TESINIO T I TI, IKI III III TS 

Wydawnictwo „Kurjer Wileūski“ Sp. z 0, 0, 

  

Druk. „Znicz*, Wilno, ul, Bi 

    
4, tel, 3-40 ocz. и E. Kotlarewskiego, Wileńska V 

 


