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Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 
  

We Francji 

Paryż, 11 grudnia 1938 r. 

interlokutor mój nie należy do 
żadnej partii, przeciętny, szary oby- 
watel — można powiedzieć — zwyk- 

ły zjadacz chleba. Czytuje „Paris So 

ire“, o polityce międzynarodowej i o 
Europie. poza Francją ma pojęcie 

mętne. Pytam: jak ocenia Daladiera 
i ostatnie posunięcia rządu. 

wego, że wreszcie się doczekamy sta 

bilizacji wewnętrznej. Na przyktad po @ ‚ 
Gaston @ ь . > Е E) A>two. ani roznrawe вабома nie do 

Doumerge i projektował zmianę kon 
stytucji. I nic z tego nie wyszło. Za- p 

miast poprawy doczekaliśmy się rzą | 
dów „Frontu Ludowego”, które—jak @ 
dziś widać—były klęską gorszą, niż 

* satym 1934, gdy przyszedł 

Sedan. Więc i dziś nie chcę się cie- 

szyć przedwcześnie... 

rożności. Pomiędzy Daladierem i Dov 

merge'em różnica jest ogromna. Nie 

dlatego, że Doumerge przynosił wv- 

łącznie projekty, gdy Daladier ma już 
ra sobą fakty dokonane, ale przede 

wszystkim ze względu na 

zmianę sytuacji, w jakiej 

Francja przeżyła przełom, 
nie hvło od jesieni 1918 roku. 

Akt pierwszy — sierpień 1938: Da 
ladier zapowiada ograniczenie stoso 
wania prawa o 40-godz. tygodniu 
pracy. Posunięcie samo w sobie może В 
się wydawać mało ważnym, a jednak 
wobec całokształtu życia Francji na @ 

symbolicznego | biera znaczenia 
W kraju, gdzie dawno zwyciężyła po 
stawa konsumcyjna, gdzie społeczeń 

‹ 

stwo żyje z kapitału przed laty nagro [a 
madzonego, poświęcając jutro dla dzi| 
siaj, gdzie r ówi się ciągle o prawach 
obywateli a nigdy o obowiązkach, 

kici żydowskiej. 
łatwe, w kraju tym znajduje się wreĘ 
gdzie ideałem jest życie egoistyczne i 

— — Bzcie rząd, który ma odwagę zażądać 
ofiar. Daladier sięga do podstaw 

Francja za mało pracuje, należy wię 
cej pracować. Ideał życia coraz bar- 
dziej ułatwionego zostaje przez rząd 

"zakwestionowany. 
Oczywiście — demagogia nie próż 

nuje. Fala protestów i strajków ogar 
nia całą Francję. Nie dochodzi jed- 
nak do rozgrywki. Hitler niechcący 
ocalił Daladiera. 

Akt drugi — Historyczny wrze- 
Sień 1938 r. Rola Daladiera w okre 
Bie kryzysu nie jest dziś jeszcze do 
kładnie ustalona. „Gringoire* zarzu- 
ca mu chwiejność i lawirowanie mię 
dzy partią wojenną i ugodową. Ten 
zarzut „Gringoire* zdaje się najlepiej 
uwypuklać istotną zasługę premiera 

Francji. W dniach przełomowych 
przeciwstawił się zarówno histerii le 

wieowej jak i histerii polityków pra 
wicy. 

Komunišci — w interesie ZSSR— 

Parli per fas et nefas do wojny. Pra 
wica popadła w drugą skrajność, prze 

  

(Dokończenie na str. 3) 

Tse. 

PARYŻ, (PAT). Ministerstwo kolonii 
Otrzymało depeszę, Iž cesarz Annamv 
40 Dal uległ wypadkowi samochodowe- 

Mu | złamał obojczyk.     

    
   

Przypomnijmy pokrótce etapy już a . Lewandowskiego, SA 
osiągnięte wielkiej reformy politycz 47ika, którzy złożyli memoriał w spra 

nej, którą historia będzie mogła kie! 
dyś nazwać — przełomem Daladiera.E 

P]eawicka SIKaZGM н 

to nowość! ma 20 lat ciężkich robót 
za udział w porwaniu gen. Millera 

PARYŻ (Pat). Przed sądem parys 
kim zakończył się praces Plewiekiej- 

3 Skoblinowej w stosunku do której pro 
kurator wystąpił z wnioskiem o za- 

|stosowanie najwyższego wymiaru ka 

ry, to znaczy dożywotniego ciężkiego 
4 wiezi Ę 

„O, wie Pan! Myśmy już tyle razy g A * 
mieli nadzieję, że zacznie się coš no Я 

Cały dzień wtorkowy i środowy 
vnelniłe nrzemówienia przedstawi 

rieli powództwa cywilnego i obroń- 
Ohrańcy wskarywali. że ani Śle 

  

starczyły danych, które by stwierdza 
  

  

Zren dziens'k2rki 
14 bm. zmarła po długich i cięż- 

| kich cierpieniach š. p. Hanna z Sza- 
Pomimo powierzchownej obserwa E layów Szyllerowa, współpracownicz- 

cji dostępnej dla cudzoziemca, ośmie įš 
lę się zaryzykować twierdzenie, że je? 8 

nak rozmówca mój przesądza w ost g 

ka redakcji „Kurjera Porannego". 

Itersancią wydawrów 
w snrawie noweno rrawa 

nrasnwo="n 

WARSZAWA (Pat). Dyrektor Biu 
ra Zadań Specjalnych Prezesa Rady 

zupełn» | Ministrów, Lepecki, w obecności kie- 
wypada |rownika referatu nrasowego.w Mini- 

"działać obu mężom stanu. Nie moźnspj terstwie Spraw Wewnętrznych Pio- 
zapominać, że we wrześniu 1938 r. 

jakiego @ 

trowieza, przyjął przedstawicieli Po! 
skiego Związku Wydawców  Dzieni- 
ków i Czasopism w osobach dyr. Bie 

' Kau 

|wie przepisów wykonawczych do dek 
rełn prasowego, uzasadniajac szcze- 

gółowo poruszone w memoriale zaga 
dnienia. 

Pasłowiei senatorowie 
Żydzi u Prem era 
WARSZAWA (Pat). Dnia 14 grud- 

) ша br. prezes Mady Ministrów gen. 
Sławoj-Składkowski przyjął posłów: 
Sommersteina, Mincberga, Schwarc- 
barta, Seidemanna i Trockenheima 0- 
raz senatorów Rubin_teina i Zmigry- 

| dera-Konopkę. W czasie audiencji po 
ruszone były aktualne sprawy ludnoś 

Min. Swietaosławski 
dziś wraca z Finla"dii 

HELSINKI. (Paf.) W trzecim dniu po- 
bytu w Finlandii, minister w. r. i o. p. 
prof. Świętosławski w dalszym ciągu wizy 
tował szkoły. M. in. minister zwiedził jed- 
ną ze szkół powszechnych w okolicy Hel. 
sinek. 

O godz. 13 min. spraw zagr. Voionmaa 
wydał na cześć ministra Święłosławskiego 

śniadanie. 
Wieczorem, o godz. 20, poseł R. P. 

Sokolnicki wydał na cześć ministra Świę- 
tosławskiego obiad, w którym wzięli u- 
dział m. in. premier Cajander, minister 

ošwiaty Hannula i minister spraw zagr. 
Voionmaa. Po obiedzie odbył się raut, 
na który przybyło przeszło 200 osób. 

W czwarłek o godz. 10 rano, minister 
opuszcza Helsinki, 

Gdańaku zaolsiono 
aresztowanych Poleków 

GDAŃSK, (PAT). Na skutek inerven- 
cji komisarza generalnego R. P. w Gdań- 
sku, zwolniono z areszłu nauczyciela 
szkoły polskiej - ми Wielkich Trąbkach p. 

Kurka i A O 

Cs: Šonai ranny 
w katastrof e szmoch=dowel 

Cesarza przewieziono samolotem sa- 

nifarnym do Saigonu, celem dokonania 
, operacji. 

Stan cesarza nie wzbudza obaw. 

"| tu. w. jubileuszowym   

ty niezbicie udział Plewickiej w per- 
waniu gen Millera, bądź udowodniły 

że była ona agentką jakiejkolwiek za 
granicznej organizacji szpiegowskiej. 

W ostatnim słowie p. Plewicka 

płaczące oświadczyła po rosyjsku. „že 
czuje się opuszczona przez wszyst- 
kich i że nie ma żadneso świadka, 
który by mósł zeznawać na jej ko- 
rzyść. Jeden Bóg widzi tylko jej nie- 
winność Nie uczyn*łam nisdy ni'o- 

mu nie złego—mówiła oskarżona—ko 

chałam tylko swego męża, niech mnie 

dzisiaj za to sądzą. 
Trybunał postawił sędziom przy- 

sięgłym 7 pytań, dotyczących ewentu 
alneso stopnia winy Plewiekiej. 

Po naradzie trybunał ogłosił wy- 
rok, skazuiacy Plewieką na 20 lai 

ciężkich robót i 10 lat zakazu nrzeby- 
wania na terytorium Francji Przysię 

gli uznali okoliczności łasodzace. 
Snrawa gen. Skoblina ma hvć roz 

patrywana oddzielnie. Ma on być ska 

zany zaocznie. 

  

Około 20 proc. qłosów 
uzysk=li Litwini w Kłaipedzie 

BERLIN (Pat). Według wiadomoś 

ci ze źródeł niemieckich. wyniki wy- 
borów do Sejmiku Klaipedzkieso 
przedstawiają się jak następuje: na 

listę .. padło 57.646 głosów, 

> 
na listy litewskie 13.086 głosów. 

Lista Niemców kłajpedzkich uzy 
skała ogółem 81.5 procent oddanych 

głosów. 

Zdecydowana postawa 
Na Francji 

wnbeę ewent. roszczeń włoskich 
PARYŻ (Pat). Po posiedzeniu Ko- 

misji Spraw Zagranicznych Izby De- 

putowanych, w czasie którego wygło- 
sił przemówienie min. Bonnet, Agene 
ja Havasa ogłosiła komunikat. w któ 
rym m. in. czytamy: Nie należy mieć 

| żadnych wątpliwości. Franeja nie zgo 

| dzi się nigdy na ustąpienie choćhy je 
dnego cala swego terytorium Wło- 

chom i wszelkie usiłowania. zmierza: 
jące w tym kierunku mosą prowadzić 
tylko do konfliktu zbrojnego. 

Anglia nie będzie obojętna 
w wyp”dku agresji p zeciw Tenisowi 

LONDYN (Pat). Premier Cham- 

berlain, zapytany w [Izbie Gmin, 

czy wobec faktu, że Wielka Brytania 
jest sygnatariuszem konwencji z r 
1923, dotyczącej położenia obywateli 

brytyjskich w Tunisie, oraz wobec po 
atanowień włosko-brytyjskiego poro: 

zumienia, zabeznieczającego status 

quo na Morzu Śródziemnym, rząd 
brytyjski uczyni odpowiednie przed 
stawienia rządowi włoskiemu, że w 
wypadku jakiejkolwiek agresji prze- 
ciwko Tunisowi Wielka Brytania nie 
pozostałaby obojętna, premier Cham 

berlain odpowiedział: 
„Zdaniem Rządu Jego Król. Moś- 

ci, zobowiązanie poszanowania status 
quo na Morzu Śródziemnym, zawarte 
w porozumieniu włosko-brytyjskim, 
niewątpliwie dotyczy Tunisu. Wszel- 

ka akcja, sprzeczna z postanowienia- 
mi tego porozumienia, musiałaby, 0- 
czywiście, wywołać bardzo poważne 
obiekcje rzadu brytyjskiego, który nie 
może w ogóle dopuścić możliwości te 
go rodzaju ataku, jaki sugeruje inter 
pelaeja*. 

Dr Szacht w Londynie 
„Oczko* niemieckie do Ban*u Anciełskieqo 

LONDYN (Pat). Prezes Banku Rze | 

szy dr Schacht przybył do Londnu, 
posad p A> dni kome gość 

="     

gubernatora Banku Angielskiego Mon 
| tagu Normana. 

  

  nemu BoE. 
  

Wysłannik Oica Św. 
wzywa Ss:ołeczeństwo ziem 

południowo-wschodnich 
do porozumienia 

LWÓW. (Pał.) W poniedziałek wieczo 

rem przybył do Lwowa J. E. nuncjusz 

apostolski msgr. Cortesi. 

Wczoraj przed wyjazdem do Warsza» 

wy J. E. nuncjusz Cortesi przesłał do pra- 

sy oświadczenie, w kłórym m. in. czy 

tamy: 

„W głębokim poczuciu swego pow. 

szechnego ojcostwa, płynącego z serca 

Jezusa, Którego jest zastępcą na ziemi, 

Najwyższy Pasterz nie może patrzeć ke2 

lęku na podziały, aniagonizmy I wałki, 

lakie rozdzieraią synów tej ziemi, które 

już sprawiły tyle złego, a jeszcze więk- 

szym grożą w przyszłości. 

Jest wobec tego rzeczą zrozumiałą, że 

Papież, miłując wszystkich, Jednostki i na« 

rody, bez różnicy, miłością Chrystusa, 

zwraca się z pełną troską do tego ludu 

| usilnie go upomina, aby złożył na ołta« 

rzu dobra wspólnego nienawiść I gniew 

I aby znalazł dobry sposób do wzajem 

nego porozumienia się. 

Zaleca przefo wierne wykonywan!e 

przykazania ewangelicznego „kochajcie 

sie wzalemnie', które zbliży narody do 

| atmosfery miłości bratniej, otworzy drogę 

królestwu i sprawiedliwości, uwzględni 

prawa każdego i pobudzi da szukania roz 

w'azanla wszystkich zagadnień „per arma 

lucis. carifafis ef justifiae“ 

Ojcie św. liczy Sam na upragniona 

uspokojenie umysłów, przez pracę kleru 

świeckiego I zakonnego, która w swoilej 

istocie jest pracą dla pokoju I miłości, 

Kapłani bowiem religii katolickiej widzą 

w każdym człowieku [aklejkolwiek naro- 

dowości, klasy I partil dusze odkupione 

naldroższą krwią Jezusa Chrystusa, które 

winni uświęcić I zbawić. A oni, na mocy 

swego wyższego powołania, winni są roz- 

winać bezinteresowną akcię dobroci i po- 

lednania, fak bardzo wartršciową dia 

Kościoła I dla własnej Ojczyzny”. 

Polsko-v6m eckie porozumienie 
Drawn cze 

WARSZAWA. (Pat.) Przybyła do War 
szawy delegacja prawników niemieckich 
z dr. Erwinem Bumke, prezydentem Sądu 
Rzeszy w Lipsku. 

Dziś w pałacu Słaszyca nastąpi uroczy” 
ste rozpoczęcie obrad polsk--niemieckie- 
go porozumienia prawniczego. 

Minister karpato'uski 
w katastrofie samolotowei 
PRAGA. (Pat. Samolot, którym odby- 

wał podróż z Husztu do Pragi minister rzą 
du karpatoruskiego Rewaj zmuszony był 
do lądowania w pobliżu Żylina. 

W czasie przymusowego lądowania 
samolot został poważnie uszkodzony. Po- 
za ministrem Rewajem i jego żoną, lecieli 
tym samolofem 2 urzędnicy skazbowi z 

Husztu, Załoga i pasażerowie ulegi ogól- 

Echa demonstracji niemieckiej 

BERLIN (Pat). Usunięcie się człon 

ków ambasady i przedstawicieli pra- 
sy niemieckiej w Londynie. od udzia- 

bankiecie Zw 
Prasy Zagranicznej w Londynie wy- 

wołało w politycznych kołach Berii 
na wielkie wrażenie. 

Jak oświadczajaą tutejsze czynniki 
miarodajne, tekst mowy podany Z0S-- 
tał uprzednio do wiadomośći prasy 
zagranicznej. W ten sposób ambasa 

da niemiecka zaznajomiwszy się z u- 
stępem krytykującym działalność pra 

w Londynie 
sy niemieckiej, postanowiła łącznie z 
dziennikarzami niemieckimi uchylić 
się od udziału w bankiecie. 

Dzienniki niemieckie komentując 
mowę Chamberlaina starają się przy 

tym unikać zbyt ostrych akcentów, 
podkreślające jedynie, że mieszanie się 
do wewnętrznych zagadnień niemiee- 

kich, bądź też wysnuwanie horosko- 
pów na temat przyszłej ewolucji w 
państwach faszystowskich, czy też 
wreszcie uwypuklanie konieczności 
rozbudowy zbrojeń, nie może przyczy 

nić się do prawdziwego odprężenia. 
W pewnych kołach angielskich 

wskazują, że nie jest wykluczone, że 

Chamberlain rozmyślnie podjął kryty 
kę prasy niemieckiej na bankiecie 
prasy zagranicznej, jako odpowiedź 
na znaną mowę ministra Ribbentropa 
wygłoszoną również na_. bankiecie 
prasy zagranicznej w Berlinie, w któ: 
rej minister spraw zagranicznych Rze 
szy skrytykował stanowisko, zajmo- 
wane przez miesi państwa demo- 
kratyczne. > 2 

a



2 „KURJER” (4662). 

W Kownie uwieziono 11 osób 
pod zarzutem organizowania rozruchów 
KOWNO (Pat). Ze źródeł urzędo- 

wych donoszą, że w chwili obecnej 
przebywa w więzieniu 11 osób podej- 

rzanych o inicjatywę w ostatnich roz 
ruchach antyrządowych. 

Są to dr Bistras, dr Dielininkaitis 
-— przywódca młodzieży katolickiej, 
Stefan Kompaitis, Paweł Władysław 
Ivanauskas, Józef Kriszeziunas, Al- 
fons Rimas, Jan Virbalis, Stanisław 
Geralis, Witold Paulionis. Piotr Gum- 
binas oraz Władysław Sztarka. 

Poza tym dokonano 13 rewizyj w 
Kownie oraz dwie na prowincji. 

Ksomen kzt urzedawy 

KOWNO. [Paf.) Ukazał się komunikat 
urzędowy w sprawie ostatnich wypadków. 

Mówiąc o zajciach na wyższych uczel- 
niach w Kownie i Kłajpedzie, komunikat 
wskazuje na rzekome telegramy, które 
mieli otrzymać studenci w Kownie i Kłaj. 
pedzie, zawiadamiające, że studenci w 
Kownie czy Kłajpedzie, a nawet w Dat- 
nowie, uchwailli przeciwrządowe rezolu- 
zje i proklamowali strajk. 

Komunikat stwierdza, że nie wysłano 
tadnych telegramów, a poza tym na wyż- 
szej uczelni rolniczej w Dafnowie nie 
odbyły się żadne wiece. W komunikacie 
wyciąga się z tego wniosek, że studenci 
tostali podburzeni przez kogoś z boku. 

W sprawie zaareszfowania przewódcy 
młodzieży chrześcijańskiej dra Delinikai- 

Teatr m. NA POHULANCE 

Dziś o godz. 20-»i 

Gałązka rozmarynu 
Ceny popularne 
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fisa komunikat stwierdza, że podczas ге- 
wizji przeprowadzonej u niego w domu 
znaleziono maszynopis artykułu z popraw 
kami robiónymi jego ręką zamieszczone- 
go w skonfiskowanym w Kłajpedzie piś- 
m'e waldemarasowcėw „Žodis“ („Marsz“]. 
Artykuł ten omawial projeki reformy usi- 
roju na Litwie. 

Komunikaf w dalszym ciągu wskazuje 
na zeznania aresziowanych, jakoby eni 

nie dążyli do obalenia obecnego ustroju, 
tylko pragnęli za pomocą wystąpień па- 
straszyć rząd I po lego ustąpieniu ufwo- 

rzyć nowy rząd koalicyjny. 

Komunikat podkreśa, że niektórzy u- 

  

  

czestnicy obecnych rozruchów znajdują 

TTT m TA 

8 я 

ji Jadąc po snrawunki 
do m asta 

ne za 6 

jol słow w arai 
1 Ка — 46 gr 

1/, ką — 25 gr 

КОЙ 00 serów i magła 
Skrzy ka: 10 paczek 
po 1 kq — 4 zł 17 gr 

Skrzynka: 20 paczek 
р› Ч, Ка — 4 21 53 дг 

(ali inowracławgtjej 
| do kąpieli 

1 woreczek 3 kq — 90 аг 
1 woreczek 2 kg — 60 gr 

Jeżeli nie znajdziesz tych gatun- 
ków soli w sklepie, załoś się do 

hurtown soli. 

  

Pos. Benedykt K-enč 
kierownikiem okręcu Służby 

- "Młodych w Wilnie 
Kierownik Okręgu Wileńskiego 

służby Młodych OZN mgr WŁ Ryń 
ca w najbliższym czasie przejdzie do 
Warszawy. Kierownictwo Służby © 
dych obejmie komendant Okręgu Zw. 
Młodej Polski poseł mgr Benedykt 
Kieńć. 

Odczyt dra Wie'horskiego 
o „Współczesnej Litwie" 
Dziś w lokalu własnym Klubu Skar 

bowców przy ul. W. Pohulance 14, od 
będzie się zebranie, na którym odczyt 
p. t. „Litwa współczesna* wygłosi dy 
rektor Szkoły, Nauk Politycznych w 
Wilnie, dr Władysław Wielhorski. 

Qdszyt Aleksandra Borheńt'eso 
Dziś, dnia 15 bm., o godz. 20 (8 

wieczorem) w Sali Stow. Techników, 
Wileńska 33, na zebraniu dyskusyj- 
1ym Klubu „Zespolenie* wygłosi od 
czyt pt. „Sprawa ukraińska i Ruś 
Zakarpacka* p. Aleksander Bocheń- 
ski, znany publicysta z grupy „Polity 
ki* i doskonały znawca zagadnienia 
ukraińskiego. 

Fnformacyj w sprawie zaproszeń 
na to zebranie udziela p. Zbigniew 
Cieślik, telefon nr 99 w godz. 14—16, 
i telefon nr 75 w godz. 19—20. 

  

Wasklim- Wilm 
  

W treca rócanicg 24040 
ś. p. Adama Pitend:k'ego 
Dnia 16 grudnia upływa trzecia ro | 

cznika od chwili zgonu ś. p. Adama 
Piłsudskiego, brata Wielkiego Mar- 
szałka i długoletniego pracownika Za 
rządu m. Wilna, w którym pracował 

bez przerwy 35 lat, zajmując różne 
stanowiska. Przez dłuższy czas Ś. p 
Adam Piłsudski był głównym buchal- 

terem, następnie delegatem finanso- 
wym Ministerstwa Skarbu przy samo 
rządzie wileńskim a ostatnio wicepre 

zydentem. Na wszystkich tych stano- 
wiskach, dzięki swej pracowitości * 

wiedzy fachowej, przyczyniał się do 
pomyślnego rozwoju gospodarki miej 
skiej. 

Wśród ogółu pracowników 5. p 

Adam Piłsudski, dzięki swej 1czciwoś 
ci i koleżeńskości zdobył sobie pow- 
szechny mir i szacunek. W rocznice 
Jego zgonu 16 zrudnia o godz. 8 rano 

staraniem Związku Pracowników 

Miejskich odprawione zostanie w koś : 
ciele św. Ducha nabożeństwo żałobne 
za spokój Inan drezy 

PIAS      
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DOSKONAŁA W SMAKU I ODŻYWCZA 

się w kontakcie z zagranicą. Na dowód 
tego komunikat wskazuje na ulotki, roz- 
powszechniane na Litwie oraz na wiado- 
mości prasowe i radiowe rozgłośni ob- 
cych. kłóre podają wiadomości o wypad- 
kach w Kownie i Kłajpedzie w takiej for- 
mie, jakby byly zainferesowane w ich roz 
woju. 

Żawaz zebrań 
w K'alnedzia 

KOWNO, [PAT]. Z Kłajpedy donoszą, 
że dyrektoriai zakazał narazie urządzania 
wszelkich zebrań politycznych. 

Wedle urzędowego „Lieiuvos Aidas“, 
dyrektoriat kłajpedzki rozporządzenie 
swoje mofywuje żym, że wobec zniesie- 

nia stanu wojennego, kraj kła'pedzki mo- 
że się stać widownią starć i rozrachun- 
ków stronnictw opozycyjnych. 

Liwa nie chre 
phrnkeziawców 

KOWNO (Pat). Według wiadomo 
ści oficjalnych, rząd litewski postano 
wił nie wydawać pozwoleń na wjazd 
obcokrajowcom, którzy z jakieko!- 

wiek bądź przyczyny muszą opuścić 
dotychczasowe miejsce zamieszkania. 

Obcokrajowcy zamieszkali w Ku- 

wnie i niemający żadnego stałego za 
jęcia, czy też krewnych, otrzymali 
rozporządzenie przeniesienia się z 

Kowna na prowincje, a następnie cał 
kowitego opuszczenia Litwy.   

P, Min, Zyndram-Kościałkowski 
przyjedzie na poświęcenie gmzchu 
Ubezp:eczalni Społecznej w W lnie 

Poświęcenie nowego gmachu Ubez ny jest przyjazd p. ministra opieki 

pieczalni Społecznej w Wilnie odbę- społecznej Mariana Zyndram-Kościał 

dzie się w dniu 18 bm. o godz. 10. Na | kowskiego. 
uroczystość poświęcenia spodziewa- 

Min. Merkys gościem 
warszawskiej Rady Mieiskiel 

WARSZAWA. (Pat.) Posiedzenie tym- 
czasowej Rady Miejskiej miało przebieg 
uroczysty ze względu na fo, że wziął w 
nim udział burmistrz m. Kowna, min. Anto 

ni Merkys w towarzystwie inż. Kowalskisa, 

sekretrza Zarządu Miejskiego m. Kowna 
radcy Sumanskasa i prof. Įwananskasa. 

Posiedzenie zainaugurował przemówie- 

niem prez. miasta Starzyński. 

Przemówienie prezydenta miasta radni 

miejscy przyjęli gorącym oklaskiem. 
W odpowiedzi na przemówienie pre- 

zydenta miasta Sł. Słarzyńskiego gość 

! 
| 

Rady Miejskiej burmistrz m. Kowna p. 

Merkys zabrał głos I w języku polskim 

prosił Radę Miejską o przyjęcie pozdro- 

wienia od kowieńskiej Rady Miejskiej | 

od niego osobiście. 

O godz. 21 piez. Starzyński podejmo* 

wał w ścisłym gronie p. Merkysa obia- 

dem. 
WARSZAWA. (Pat.]j Wczoraj o godz. 

0.15 odjechał w drogę powrotną do Kow 

na burmistrz tego m'asta min. Antoni Mas 

kys wraz z towarzyszącymi mu w czash' 

wizyty osobami. 

Slawa Gdyni w Afryce 
Młody Murzyn na ławie oskarżonych w Polsce 

GDYNIA, (PAT). Przed Sądem Grodz- 
kim w Gdyni stanął 15-letni Murzyn Sam- 
ba, oskarżony o nielegalne przekrocze- 

nie granicy. 

Samba pochodzi z Dakaru w Afryce 
Słysząc dużo о nowym wielkim porcie 

polskim — Gdyni, zakradł się na jeden 
ze statków I odpłynął do Polski w po- 
szukiwaniu pracy. 

      rz 

Demonstracja japońska w Paryżu? 
Amb>sador J>nonii opuścił Francię 

PARYŻ (Pat). Duże wrażenie w | placówki i powrócił do kraju. 
paryskich kołach politycznych wywo 
łał nagły wyjazd amhasadora Japonii 

w Paryżu p. Sugimura, który na wła- 
sne žedanie zrezygnował z paryskiej 

W kołach politycznych panuje о- 
bawa, że ambasada japońska w Pary 
żu będzie nieobsadzona przez dłuższy 
czas. 

Ustawa o neutralności Łotwy 
usgadniena z rzed'm Estonii I Litwy 

RYGA. (Pał.) Rada Ministrów przyjęła | nieczność | stwierdzająca jej uzgodnienie 
usławę o neufralności Łotwy. Usława ta 

wzorowana jest na podobnej ustawie, po- 

wzięłej przez Esłonię. Do ustawy dołą- 

czona jest obszerna deklaracja ministra 

spraw zagranicznych, moływująca jej ko- 

z rządami estońskim i liłewskim. 

Głównym motywem, głosi deklaracja, 
jest fakt, że Liga Narodów nie jest w stanie 
zapewnić bezpieczeństwa kolektywnego. 

Angielski projekt 
urenulowania sprawy uchodźców 

LONDYN (Pat). W Izbie Lordów 

toczyła się debata na temat pomocy 

dla uchodźców żydowskich z Niemiec, 

Czechosłowacji i inych krajów. 
Zainicjował ją w imieniu Labour 

Party Lord Marley. Lord Marley u- 

waża też za wskazane, aby puste ob- 

szare dominiów zosłały zaludnione 

MLECZNA 
  

  

  

o 11:5 
. Cenne zwycięstwo St. Lendz:na 

Zapewne nikt z nas nie łudził się na- 

dzieją, że mecz bokserski Tallin — Wilno, 

a właściwie Estonia — Wilno, zakończy 

się zwycięstwem pięściarzy wileńskich. 

Chodziło raczej o zdobycie kilku przy- 

najmniej punktów i futaj z radością mo- 

żemy powiedzieć, że udało się nam wy- 

walczyć 5 punktów. 

Inną jest rzeczą, że 2 punkty zdobyie 

ostały walkowerem ze względu na cho- 

tobę boksera Ta'lina — Griżdina, 1 punkt 

podarowali nam sędziowie ogłaszając re- 

mis Małiukowa z Nielinderem. Koniec 

końców jedno tylko pełnowartościowe 

zwycięstwo odniósł reprezentant Polski 

Stanislaw Lendzin. 

Mecz był b. ciekawy. Bokserzy Estonii 

wykazali znacznie lepszą technikę. Nasi 

za wyjątkiem niektórych walczyli nadzwy- 

czaj ambitnie. 

Ze względu na to, że mecz zakończył 

się późnym wieczorem, szczegółowe spra 

wozdanie zamieścimy w numerze Julrzej- 

szym. Dziś ograniczymy się do podania 

tylko wyników i do zaznaczenia. że orga: 

nizacja meczu pozostawiała wiele do ży 

czenia. 

Ci, co mieli bilefy za 3 zł na krzesła, mu- 

sieli stać, bo krzesła były zajęte. 

W wadze muszej doskonały Lendzin 

rozegrał jedną z najciekawszych swych 

walk. Pojedynek z mistrzem Estonii stał 

na wysokim poziomie. Zwyciężył na pun 

kty Lendzin, który pokonał agresywnego 

Paetsa. 

W koguciej Rusiecki zdobył punkty 

walkowerem, gdyż chory Grižding nie 

stanął do walki. 

W wadze piórkowej Geeberg poko- 

nał w Il rundzie przez k. o. Malinow- 

skiego. 

W wadze lekkiej Kanepl wypunkiował 

Berga z Blektritu. 

W półśredniej sędziowie skrzywdził! 

Niełendera, który powinien był nie zre- 

misować, lecz wygrać z Mafiukowem.     

W średniej Unfon przegrał w II run- 

dzie przez k. o. Unton poddał się. Bokser 

Estonil Raadik pozostawił b. dobre wra- 

żenie. 

W półciężkiej Leet pokonał w III run- 

dzie przez k. o. Polakowa, który walczył 

z wrzodem na szyi. Trzeba było wyzna- 

czyć Iwaszkiewicza, a nie puszczać na 

ring chorego człowieka. Polakow 

walczył nadzwyczaj ambitnie. 

W wadze ciężkiej, Lennamag wypunk 

tował Bluma, lecz nie: zachwycił nikogo 

swą wałką. Estończyk imponował szybko- 

ścią lecz walczył nieczysto. Blum szedł 

we wszystkich trzech rundach na deski. 

Ostateczny wynik meczu 11:5 na ko- 

rzyść Estonii. 

W ringu sędziował zbył pewny siebie 

p. St. Zapłatka, który nie podobał się pub 

liczności, Naszym zdaniem nie popełniał 

on większych błędów. Punkty obliczali: 

Małsow, Zap! 1а I Hołownia. 

Pukliczności przeszło 2 tysiące. 
  

uchodźcami, np. Zachodnia Australia, 
gdzie istnieją zupełnie niezamieszka- 
łe obszary, na których rząd australijs 
ki pragnąłby osiedlić ok. miliona lu- 
dzi. 

Co się tyczy projektu osiedlenia 

uchodźców żydowskich w Tanganai- 

ce, to lord Marley uważa go za błę- 
dny z dwóch powodów: 1) pomysł ten 
spowodował irytację Niemiec, gdyż 
Tanganaika jest b. kolonią niemiecką 
2) wątpić należy czy Tanganaika na- 
daje się dla osiedłania masowego. 

Go się tyczy Gujany brytyjskiej, 
to istnieje, zdaniem lorda Marleva 

możliwość, iż wobec propozycyj Ho 
landii, można będzie złączyć obszar 

Gujany brytyjskiej, francuskiej i ho 
lenderskiej. Tego rodzaju obszar u- 
możliwiłby w znacznym stopniu zna 

lezienie terenów  osiedleńczych dla 
Żydów z tym, że w przyszłości prze- 
kształciłby się na pewnego rodzaju 

  
  

Podróż Samba z Dakaru do Gdynl 
frwała kilka tygodni. Przez :ały ten «ras 
był on ukryty w jednym z zakamarków 

saftku, żywiąc rl orzechami I wodą. któ- 

te zabrał ze sobą. 
Wyrok sądu polskiego ograniczył się 

do udzielenia Murzynowi napomnienia. ‚ 

Egzotyczny „framp” zostanie najbliż 

szym cfatkiem odesłany do Dakaru. 

Z'ema z Grotra 
do Budapesztu 

W Grodnie odbyło się uroczyste po- 

branie ziemi spod fundamentów Zamku: 

króla Słefana Batorego, którą złożono do 
urny wespół z ziemią pobraną z pól Ra- 

dzymina, Nowej Rudy i Mostów, jako po- 
bojowisk zwycięskich walk o niepodleg- 
łość Polski grodzieńskiego pułku strzel- 
ców im. króla Stefana Bałorugo. 

Urna z ziemią wraz ze specjalnym ak- 

łem zostanie przez specjalną delegację 

wręczona posłowi węgierskiemu w. War- 
| szawie celem odesłania do Budapesztu. 

$:p.e$0s1*0 sowieckie 
w St:nach Ziednoczonych 

WASZYNGTON. (Pat) Departament 
sprawiedliwości ogłasza, że wicekonsul 

ZSRR w Nowym Jorku udal się samolo- 

iem do Los Angeles, aby asystować przy 

badaniach aresztowanego pod zarzutem 

szpiegostwa kierownika „Inturista” Micha 

34 Gorina. 

Władze amerykańskie stwierdziły, że 
Gorin zamierzał wysłać do rządu ZSRR 
wladomoci poufne dotyczące obrony na* 
rodowej | sekretów marynarki Stanów 

Zjednoczonych. 

Obniżenie taryfy na Kanale 
(sęki 

PARYŻ. (Pat.] Komunikat Towarzystwa 
Kanału Sueskiego podaje. że obniżenie 
taryfy tranzytowej, które wchodzi w życie 
z dn. 15 grudnia rb., postanowione 207 
stało przez rad ęadminlstracyjną 5 wrześ* 
nia rb. 

Hmnestia nie obejmie kancl. 
Sehuschniega 

WIEDEŃ. (Pat.) dia Na konferencji 
dziennikarzy zagranicznych w tutejszym - 
urzędzie propagandy Rzeszy oświadrzo*' 
no oficjalnie, że ewentuałna amnestia po” 
lityczna w Austrii nie obejmie osoby kan 
lerza Schuschnigga. dominium brytyjskie. : 2 a 

Dodatkowa 
10 miliardów na zbrojenia Włoch 

RZYM. (Pat.) Rada ministrów pod prze | żetowym 1939/40 zostanie uruchomiona 

| wodnictwem Mussoliniego  obradowała 
| nad budżetem Włoch na rok 1939/40. 

nadzwy- 
10 

Między innymi uchwalono 
czajny budżet wojskowy w kwocie 

suma 2.400 milionów lirów, która zostanie 
dodana do budżetu zwyczajnego mini 
sterstw wojny, marynarki i lotnictwa, 
że wydatki wojskowe wyniosą og 

Bandytyzm w Syrii 
Na czele bandy b. poseł do par amentu 
JEROZOLIMA. (Pat.) W Syrii, w okoli- 

cach Lafiskii szerzy się bandytyzm. 
Onegdaj banda, złożona ze 150 uzbro 

jonych ludzi, napadła na posterunek żan- 
darmerii w Suft-Herra i po zdemolowaniu 
budynku uszła ze zdobytą bronią w góry. 
Ta sama banda rozbroiła koło miejsco- 
wości Dzable 21 żandarmów syryjskich. 

  

Jak się okazuje, na czele bandytów = 
b. poseł do parlamentu syryjskiego: ja 
Iejman Murszed, ktėry, šcigany pizež s 
dze bezpieczeństwa za zabójstwo sw ye 
przeciwnika politycznego Charteblls: „,, 
szedł w góry i zorganizował bandę, 
roryzując lokalne władze I ludn 
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3 „KURIER“ (4662). 

We Francji—to nowość 
ciwstawiała się wszelkim óstrzejszym 
zarządzeńiom. Pan Flandin osobistość 
skąd inąd mdła i słaba, pożwolił so 
bie na akt warcholstwa graniczącego 
že ždradą, wywieszając afisze skiero 
wane przeciwko mobilizacji Pan Da 

ladier miał odwagę afisze te skońfisko 
wać. 

Jeżeli, pomimo te szczegóły, rola 
całkowita Daladiera w dniach kryzy- 
su nie jest dobrze znana, to jednak 
pewne jest jedno: opinia francuska 
łączy jego nazwisko z faktem tak 
przez Francję radosnie przyjętym, z 
faktem ocalenia pokoju. 

Akt trzeci: Dekrety min. Paul 
Raynod. Podstawowa reforma życia 
ekonomicznego Francji. Znów postu 
lat szeregu ciężkich ofiar od ogółu o- 
bywateli. Zamiast ideału życia coraz 
łatwiejszego, wizja Francji pracują- 

cej i zbrojnej. 

Akt czwarty: Marksiści francuscy 
orientują się, że Daladier wyrasta po 
nad poziom przeciętnego polityka par 
lamentarnego. Staje się autorytetem 

Przy tym łamie przywileje klasowe 
które przecież zostały pomyšl.ne ja- 

ko zapłata za mandaty. Marksizm pro 
klamuje generalną mobilizację. Wv- 
znaczony na 30 listopada strajk ge- 

neralny ma sparaliżować życie Fran 
cji i zmusić rząd do ustąpienia. 

Daladier nie idzie na żaden kom 
promis, nie zaczyna żadnych targów. 
Przyjmuje walke frontową. Paryż ma 
każdego dnia nielada niespodziankę: 

Militaryza*ł4 olei, militaryzacia „me 
tra”, militarvzacja transportu antohų 
soweco, elektryczności itp. Rezu!*a 

dziś już znany. Absolutne fiasko straj 
ku. W dn. 30 listopada stolica Fran 
cji miała wygląd zupełnie normalny 

Akt piąty — Daladier przed izbą. 
Zwyciestwo ze wszystkich  raibar- 
dziej imponujące. 

Marksiści chcieli przedstawić Pre 
miera jako reakejonistę, człowieka o 
niehezniecznvych zapędach dvktator- 
skich. który 30 listopada ważvł się 
zgwałcić wolne prawo robotników 

proklamowania strajku. Role sie ind 

nak odwróciły. To p. Daladier wysta 
Pił w roli oskarżyciela, w roli obroń 
cy prawa i konstytucji a oskaržveie 
la nielegalnych wywrotowców. Sukces 

p Daladiera jest zupełny, bezapela- 
cyjny. Mowa ostatnia wypowiedziana 
tonem mocnvm, stanowczym, stawia 

jąca sprawe jasno i aż do brutalności 

Szczerze przy tym urozmaicona na- 
prawdę dowcipnymi zwrati mod 
adresem komunistów, bv*” "-"zsocą 

cą kleską całej skrajnei lewiev. 
Odpowiadając na zarzut przymuso 

wego ewakuowania przez policię za- 
kładów okupowanych, p. Daladier oś 
wiadezyl: nikomu i pod żadnym po 

zorem nie pozwolę gwałcić prawa, 
bo „prawo jest suwerenem w Repu- 
blice'* — a strajki okupacyjne są nie- 
legalne. Trudno wyobrazić sobie od- 
powiedź bardziej prostą i jasną a za- 
razem lepiej trafiającą do mentalnoś- 
ci francuskiej. 

Legalność, obrona legalności — to 
argument przed którym, przywiązany 

do porządku i formalizmu, Francus 
zawsze skłoni głowę. 

A dalej usłyszeli deputowani dłu 
Bro 

Uma sus ad йЕ 

  

(Dokończenie że str. 1). 

gą listę oskarżeń pod adresem organi 
zatorów strajku. P. Daladier czytał 
in extenso dokumenty dowodzące nie 
zbicie, że strajk miał charakter poli- 
tycžhy, że celem istotnym manifesta 
cji miało być obalenie rządu. 

Lektura stenogramu debaty parla 
mentarnej jest niezmiernie ciekawa. 
Komuniści początkowo protestują, 
krzyczą, przerywają. Ale wywód p. 

Daladiera jest dobrze uzasadniony. Sy 
pie faktami, datami, nazwiskami, cy- 
tuje oświadczenia obecnych na sali 
komunistów. Entuzjazm na prawicy 
i w centrum coraz większy, lewica 

stopniowo milknie. 

Klęskę przypieczętowuje znakomi 
ty zwrot retoryczny p. Daladiera: 

„Vous ne contestez pas? Merci!...“ (Pań 
stwo nie zaprzeczacie? Dziękuję!) 

Fakt złamania strajku generalnego 
i wystąpienie parlamentarne Daladie 

ra można nazwać przełomem w życiu 
Francji. Dlaczego? 

Oto nie od dzisiaj ustawy nie do- 
puszczają strajków w celach politycz 
nych, nie od dzisiaj okupacje zakła- 

dów są nielegalne i nie od dzisiaj sta 
tuty syndykatów nauczycielskich wy 
kluczają mieszanie się do polityki. A- 
le prawo było sobie a obyczaj sobie. 
Francuzi przyzwyczaili się do tego 
chaosu i zdawało się, że inaczej być 

nie może. Syndykaty ze sławną C. G 

T. na czele stały się państwem w pań 
stwie, robiły, co chciałv, i wszystko 
bvło wolno. Żaden rząd nie śmiał 

sprawdzać legalności manewrów syn 
dykalistycznych. 

  

  

P. Daladier nie zrobił nie więcej, 
jak tylko zastosowa? ustawy. Skutek 
był piorunujący. W tym žwierciadle 
ustaw społeczeństwo ujrzało jak dzi 
waczną i chorobliwą karykaturą było 
dotychczasowe życie wewnętrzno-po 
lityczne Francji. Okazało się, że wy- 
starczy Ścisłe zastosowanie ustaw, by 

przezwyciężyć panoszącą się anarchię. 

Dlatego stanowisko p. Daladiera jest 
tak mocne i dlatego też komunistom 
nie pozostawało nie innego, jak słu- 
chać ze spuszczoną głową. Skończył 
się okres używania, okres bezkarne- 

go hulania. 

Można czasem iść bardzo długo nie 
czując żadnego zmęczenia. Ale wy- 
starczy zatrzymać się na chwilę, aby 
wyczerpanie fizyczne dało się odezuć 
z całą siłą. Francuzi zżyli się już z cha 
osem wewnętrznym, przyzwyczaili 

się. Ale tragiczne dni wrześniowe po 
działały jak przebudzenie. Snołeczeń 
stwo poczuł» się zmęczone chaosem i 
anarchią. Dlatego, pomimo dokuczli 
wych dekretów podatkowvch, p. Da 
ladier iast iefnak nonnlarnv. 

30 listopada nie udało się wypro 
wadzenie ulicy przeciwko rządowi. 
Prowodyrzy nie spostrzegli się, że p. 

Daladier więcej niż oni cieszyć się za 
czyna sympatią ulicy. Francja bo- 
wiem pragnie pokoju i spokoju. 

Ogromna nostalgia ładu i bezpie- 
czeństwa ogarnęła naród. Dlatego ro- 

dzi się jakiś nowy czynnik, coś co by 

się chciało nazwać legendą Daladiera. 
Fakt we Francji bezv zględnie nowy. 

Tse.   

Nożycami przez prasę 
„CZAS* O KWESTII UKRAIŃSKIEJ 

„Czas* zamieszcza artykuł wstęp- 

ny na tematy ukraińskie, dochodząc 

do następujących wniosków. 

Prasa Trzeciej Rzeszy dotychczas nie 

wypowiedziała się w sprawie planów, 

ograniczając się do skrzętnego | cza- 

sem niezbyt obiektywnego informowa 

nia swoich czyfelników o wydarze- 

niach, dotyczących kwestii ukraińskiej. 

Trzeba jednakowoż powiedzieć, że 

gdyby realizacja powyższych planów 

stała się aktualna, to stanowisko Nie- 

miec i Polski w tej sprawie musiałyby 
się całkowicie roze!ść, Polska chce u- 
trzymywać dobre stosunki z obydwo- 

ma swoim: sąsiadami i w jakimkolwiek 
wygrywaniu. karty ukraińskiej przeciw- 

ko Rosji udziału nie weźmie. 

Płany niemieckie są jednak, przynaj 
mniej narazie, mało zdefiniowane, nie 
posiadają one dotychczas stempła ofic 
jalnego, nie mamy więc żadnej racji, 
by się nad nimi dłużej zastanawiać, 
względnie, by pod adresem Rzeszy wy 
stępować z zarzutem, że ma coś wspó! 
nego z ukraińską Iredentą. 

Jak widać z tego zachodzi dość 
duża różnica w poglądach starej 
i młodej konserwy na problemai 
ukraiński. 

HISTORIA MASONERII 
POZNAŃSKIEJ 

„Dziennik Poznański* zamieścił 
niedawno ciekawy przyczynek do hi- 
storii poznańskich lóż masońskich 

Jak już donosiliśmy, pisze „Dz. Po- 
znański”, jedną ze zlikwidowanych lóż 
w Poznaniu jest St. Johannis—Loge 
„Zum Tempel der Einfracht". Jest to 

Jedna z najstarszych lóż w Poznaniu, 
gdvż założona została 29 marca 
1784 r. 

  

  

  

  

  

      
i szybką obsługę. 

Ćwierć miliona codziennych wpłat 

i wypłat na l33milionyzł to dowód 

sprawności i wielkości 

SZYBKOŚĆ-WYGODA 

Zdobycze techniki i naukowej organi 

zacji pracy wykorzystane zostały przez PKO, 

by zapewnić milionom klientów sprawną 

PEWNOŚC-ZAUFANIE PKO         

  

      

  

. KERS SYSAS 

TRZYMAJ SIĘ PROSTO ! 
Trzymaj się prostol Siedź prosto! 

— Jakże często słyszy się te upomnie 

nia i to nawet dziś w dobie sportu i 

ważności wychowania fizycznego! 
Niestety rodzice i wychowawcy nie 
zawsze wiedzą, że te upomnienia nie 
odniosą pożądanego skutku nawet 
mimo posłuchu i najlepszej woli tych 
upomnianych. — Za późno jest już 
bowiem w 15 roku życia naprawiać 
to, co się zaniedbało w okresie nie- 
mowlęctwa. Duchowe i fizyczne ce- 
chy człowieka są założone już w je 
go zarodku, nie można jednak przesą 
dzać rozwoju tych cech, odmawiając 
wychowaniu jego istotnych wartoś- 
€i. Doświadczenia bowiem wykazały, 

že w naszym ręku leży pielęgnowanie 

I kształcenie cech dodatnich, a łago 
dzenie i hamowanie ujemnych. 

Piękność postawy dojrzałego czło- 
wieka zależy w dużej mierze od cech 
Odziedziczonych, ale i przede wszyst 

im od odpowiedniego wychowania 
W okresie niemowlęctwa. A jak i dla 
Czego. należy w dany sposób postępo 
Wać, postaram się w krótkich słowach 
Wyjaśnić. 

Piekna. pionowa postawa ezłowie 
sa, odróżniająca go od czworonoż-   

nych stworzeń niższego gatunku za- 
leży głównie od odpowiedniego kształ 

tu kręgosłupa, który to kształt utrzy 
mywany jest siłą odpowiednich mięś 
ni. — Kręgosłup składa się z poje- 
dyńczych kręgów złączonych stawa 
mi i wiązadłami, pozwalającymi na 
dużą ruchomość. Różne części kręgo 
słupa są różnie ruchome, zależnie od 
przymocowania ich do innych kości 
organizmu ludzkiego. Najwięcej ru- 
chomą jest część szyjna i część lędź 
wiowa kręgosłupa. Część piersiowa i 
krzyżowa są prawie nieruchome. Na 
przedniej i tylnej ścianie kręgosłupa 
ciągną się wzdłuż liczne grupy mięś 
ni, które tę ruchomość regulują. Te 

mięśnie z przedniej strony kręgosłu 
pa są silniejsze niż tylne, i ta właśnie 
dysproporcja jest przyczyną znie- 
kształcenia kręgosłupa, a co zatem 
idzie niewłaściwej brzydkiej postawy 
człowieka, tak zwanego krzywego 
trzymania się. Dążeniem więc naszym 

będzie wzmocnienie tej grupy mięś- 
ni tylnych, które kręgosłup w nale 
żytej utrzyma pozycji. 

Kręgosłup noworodka ludzkiego 

jest zupełnie wiotki, i ta słabość krę 
gosłupa decyduje o konieczności zaj 

  

mowania przez niego pozycji leżącej. | we właściwy sposób zmienić 
Gdy go chcemy postawić na nóżki | dziecka z poziomej na pionową, czy | 
kręgosłup zwija się w kabłąk a głów 
ka opada. Widać, że słabe mięśnie 
nie mają na tyle siły, by go utrzy- 
mać w równowadze. Od: dawien daw 
na starano się pomóc jakoś niemow 
lęciu w uzyskaniu pozycji pionowej, 
do czego prowadziły dwie drogi. Albo 
dodać kręgosłupowi jakiej zewnętrz 
nej podpory, w której by się potrafił 
utrzymać, tak zwane bierne wypro- 
stowanie ciała, albo czekać, aż mięś- 

"nie na tyle się wzmocnią, że potra- 
fią samodzielnie utrzymać kręgosłup 
w pionowej pozycji, tak zwane czyn 
ne wyprostowanie. 

To pierwsze dążenie nadania nie- 
mowlęciu zewnętrznej podpory znala 

zło swój wyraz w różnym sposobie za 
wijania niemowląt, tworzącym z dzie 

cka sztywny przedmiot. I tak np. E- 
gipejanie robili ze swych niemowląt 

coś na kształt mumii, Rzymianie owi 

iali je opaskami, jak to widać na sław 
nych płaskorzeźbach rzeźbiarza flo- 
renckiego Andrea Della Robhia. A i 

u nas spotykamy dziś jeszcze ten bar 
barzyński sposób owijania niemow- 
lat powiiakami przez nieświadome 

matki. Rowiem ten zły zwyczaj jest 
niestety bardzo rozpowszechniony, 
mimo, że dziś już z cała pewnościa 

wiemy, że jedyną siłą, która potrafi 

  

  

li postawić je na nogi, — jest tylko 
siła jego mięśni. 

Zdrowe dziecko potrafi napewno 
usiąść i stanąć wtedy, gdy mięśnie 
jego będą dostatecznie silne, a kości 
dość oporne, by ciężar ciała utrzy- 
mać. 

Nie wolno rodzicom i wychowaw 
com przyśpieszać tego stopnia rozwo 
ju i pomagać dziecku do osiąznięcia 
jak najprędzej pozycji prostej! 

Zdarza się bowiem często, że vie 

mowię wychowywane w powijakach 
nieprzyzwyczajone do swobodnego 
poruszania się nieświadoma matka 
zmusza do siedzenia i podpiera po- 
duszkami. Co się wtedy dzieje? Otc 
kręgosłup nie podtrzymywany silny 

mi mięśniami przyjmuje pozycję dla 
siebie najwygodniejszą wyginając się 
do tyłu i tworząc garb. Gdy dziecko 
w tej pozycji dłużej pozostaje, to 
zniekształcenie to się ustala pod zna- 
ną nazwą okrągłych pleców itp. 

Podobne niebezpieczeństwo kryje 
w sobie tak niewinny pozornie zwy- 
czaj, jak noszenie niemowlęcia na rę 
ku, zwłaszcza jeśli to trwa dłużej i 
odbywa się zwykle po jednej stronie. 
Dziecko siedząc na pochylonym zwy 
kłe ramieniu wygina kręgosłup w od 
powiednią stronę i powoduje drugie 

  
  

W fym okresie w Poznaniu istniało 

jeszcze klika lóż [obecnie już nie ist- 

niejącej, które prowadziły ożywioną 

działalność. Były to loże „Die gekrón- 

te Bestandigkeif", „Der welsse Adler“ 

1 „Schule der Weishelf”. Pierwsza z 

nich zosiała założona 5  Kstopada 

1780 r., i na czele jej stał hr Ignacy 

Działyński. Loża ta skupiała nie tylko 

Polaków, gdyż między członkami znaj- 

dowali się również I Niemcy. Obrady 

loży odbywały się w języku polskim 

I francuskim. „Der we!sse Adler* m.e- 

ściła się we własnym lokalu przy St. 

Rynku 85. 

W okresie napoleońskim  isiniała 

jeszcze w Poznaniu kilka lóż. Loże te 

wówczas miały charakter niepodległo- 

ściowy. Skupiały one gorących pańrio- 

tów I pałronowali Im. ks. Józef Ponia- 

towski, gen. Jan Henryk Dąbrowski, Po 

__ ninski I inni. Loże te ulegały wpływom. 

I działały w ścisłym porozumieniu z lo 

за „Wielkiego Wschodu” w Warsza- 

wie. 
W r. 1811 loże „Piast zu den diet 

Sarmaischen Sšulen“ I „Zur Siandhai- 

tigket“ połączyły się 1 utworzyły 

wspólną lożę pod nazwą „Zum Tem- 

pel der Eintracht". 

Najciekawszą jest mała sala. W sali 

fej w samym pośrodku znajduje się dy 

wan przedstawiający z lewej strony 

od dołu kamień nieokrzesany (niema- 

son], z prawej sześcian obrobiony (ma- 

son), dw'e kolumny z literami I I B 

(Jakim I Boazj świątynię Salomona, 

pion, kątomierz, sznur, słońce I gwia- 

zdy. 
Przed i podczas wojny Światowej, 

loża ta liczyła blisko 300 członków. 

Obecnie przeprowadzana inwenta- 

ryzacia malatku ruchomego loży w cłą- 

gu kilku tygodni zostanie zakończona 

| władze przystąpią do rozdziału tego 
majatku między stowarzyszenia spo- 

łeczne. 

DLACZEGO CENY ZBÓŻ MOGĄ 
ULEC ZWYŻCE? 3 

„Polonia“ zastanawia się nad przy 

czyną zwyżki cen zboża na zachodzie 
Europy,. a co za tym idzie i w za- 
chodnich dzielnicach Polski. Dziennik 
dochodzi do wniosku, że przyczyną 
zwyżki jest ustanie podaży ze strony 
Sowietów. 

W zestawieniu z  zapotrzebowa- 
niem wewnętrznego rynku sowieckie- 

go jest to iłość w naiłepszym wypad- 
ku wytarczająca. Natomiast urodza te- 
goroczny nie pozwała na jakiekolwiek 
magazynowanie zbóż, czy też na prze- 
znaczenie chociażby małych Ilości na 
eksport. Propagowana przez Stalina 
od początku kampanii zbożowej cyfra 
„7 miliardów pudów”, co stanowi oko- 
ło 112 milionów fon zostało osiągnię- 
te zaledwie w połowie. 

Pomijając wpływy klimatyczne na 

urodzajność pól sowieckich, stwierdzić 
należy, że jest ona niższą, pom'mo 
szeroko reklamowanych zdobyczy ko- 
lektywizacji, od oslągnięć gospodarstw 
w Polsce, czy w Innych państwach nie 
bolszewickich. I fak, w r. 1935 przecie- 
tny plon z hektara w q wynosił w ZSR 
R: pszenica 7,3 Polska — 11,3, Węgry 
— 131 Żyto: w ZSRR — 8,7. Polska 
— 11.2, Węgry — 11,4. 

Cyfry te rzucają jaskrawy snop 
światła na rzeczywistość osiągnięć so- 
wieckich. 

A zatem nasz skromny rolnik ze 
swoim konikiem, okazał się lepszym 
gospodarzem od reklamowanych „me 
chaników* sowieckich i ich trakto- 
rów. i 

i i i a 
ES 

pozycję | często spotykane zniekształcenie, ja 
kim jest skrzywienie boczne kręgosłu- 
pa, które z kolei powoduje nie- 
równości barków i bioder. Zarówno 
szkodliwą jest wszelka pomoc ręczna 
przy nauce chodzenia, jako też i przy 
rządy do tego celu służące. 

Cóż jednak czynić należy, ażeby 
uniknąć tych błędów, a zapewnić nie 
mowlęciu odpowiednią postawę krę- 
gosłupa w przyszłości? : 

Oto nowoczesna higiena znalazła 
sposób, który nie wykraczając prze- 
ciw naturalnemu rozwojowi, zapew- 
nia dziecku wolność ruchów a tym 
samym wzmocnienie odpowiednich 
mięśni. Odrzuciwszy wszelkie okry- 
cie krępujące stale ruchy dziecka 
podczas leżenia zaleca tak zwaną 
„gimnastykę niemowląt”, która przez 
systematyczne pobudzanie do  ru- 
chów czynnych osiąga pożądane skut 
ki. Praktycznie wygląda to tak. — 
Codziennie przed każdym karmie- 
niem rozwijamy niemowlę, by mogło 
dowoli poruszać rączkami i nóżkami, 
a począwszy od trzeciego miesiąca ży 
cia, w którym niemowlę już umie 
samo trzymać główkę, kładziemy je 
na brzuszku. 

Dziecko leżące na brzuszku, zain 
teresowane otoczeniem podnosi głów 
kę i wygina kręgosłup szyjny a na 
stępnie opierając się rączkami wyg



„KURIER“ [4662]. 

Pieniądz leży na ulicy 
Filenek „waiczyś z 6 redaktorami 

pism wileńskich 
Dwaj przyjaciełe, znani w Wilnie Jan 

Kapusta i Ignacy Nalewajko postanowili 
podnieść te pieniądze, które, mówiąc po 
pularnie, 

LEŽĄ NA ULICY. 
Kapusła pobiegł więc do policji i zamel- | 
dował przerażony, że Nalewajko chce go 
zarżnąć nożem kuchennym, w tradycyjnie 
japoński sposób, pozbawiając wnętrzno- 
ści. Dyżumy przodownik, Piotr Ignacow- 
ski, spisał protokuł narzekając na „dum- 
ping japoński” i przyrzekając zająć się 
ekscentrycznym Nalewajką. Nazajutrz w 
nSłowie" ukazała się trzyszpalłowa sen- 
sacja, wykazująca dużą erudycję w spra- 

wie samurajskiego zwyczaju harakiri i za- 

rzucająca Nalewajce sadystyczne skłon- 
ności. „Ekspress Wileński” na dwóch szpal 

tach pływał we krwi Kapusty, wyjašnia- 
jąc pod koniec, że tak by było gdyby 
Nalewajko spełnił swoją groźbę, „Kurier 
Powszechny” omal nie pisał: . „oło sku- 

Iki przymierza japońsko-niemieckiego!”, 
„Kurjer Wileński” zaznaczył, że 

KAPUSTA JUŻ DOGORYWA 
W SZPITALU! 

Słowem wszystkie pisma wileńskie, 
opierając się na komunikacie policyjnym, 
wręczanym co dzień reporłerom pism miej 

scowych, opisały szczegółowo tragedię 
Kapusty, prawie wyzywając Nalewajkę od 
zbrodniarzy. 

W tymże dniu Kapusta pobiegł do po 
licji i odwołał meldunek. 

Nalewajko był pijany — tłumaczył —' 
plótł trzy po trzy. Niepotrzebnie pana 
przodownika fatygowałem. 

Na tym sprawa skończyła się w po- 
licji. Nalewajko mógłby pociągnąć Kapu- 
się do odpowiedzialności za fałszywe о5- 
karżenie, ale była to przecież rzecz... 
ukartowana. 

Po kilku dniach Nalewajko poprzez 
zastępcę prawnego rozpoczął rozmowę z 
redakcjami pism wileńskich. 

— Proszę wpłacić po 300 ztotych! 
— Za co?! — krzyknęli wszyscy. zdzi- 

wieni. 
— Zniesławiliście mnie! 
1 rzeczywiście 

SPRAWA PRZEDSTAWIAŁA SIĘ 

POWAŻNIE. 
Nalewajko oskarżał z art. 255 KK. Gro- 
ziło ło grzywną i aresztem. Dowodu praw 
dy przeprowadzić nie można było, bo 
jak łu dowieść, że Nalewajko chciał zar- 
tnąć Kapustę!! 

Jeden z redaktorów, przemilczmy jego 
nazwisko, dał dla świętego spokoju 200 
złotych, drugi 150, trzeci 300, czwarty... 

Przyjaciele zebrali sporą sumkę.., 

* 
* * S 

Historia powyžsza, jak czytelnik się 
zorientował, jest zmyślona. Mogło tak 
być, bo, niestety, prasa zmuszona jest ko- 
rzysłać z wiadomości, które dziś, jak 
wszystko wskazuje, odpowiadają prawa 
dzie jutro zaś są odwołane, zaprzeczone 
] stanowią zniesławienie. Prasa nie może   czekać, drukuje i... Ale nie było tak. 

А ою 
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Swiix za, pasem / Juk enas 

HISTORIA AUTENTYCZNA: 
W dniu 18 listopada 1936 r. niejaka 

Leokadia Siemionek oskarżyła Franciszka 
Filonka o kradzież torebki, zawierającej 
8 złotych. Filonek jest kaleką, ma spara- 
liżowane nogi. Jeździ na trzykołowym 

' wózku. Siemionek oświadczyła, że Filo- 
nek na ulicy potrącił ją i w tym momen- 
cie zabrał torebkę. Zajście zosłało opisa- 
ne w protokule policyjnym, znalazło się 
w raporcie dla prasy i ukazało się pra- 
wie we wszystkich gazetach wileńskich. 

Przeciwko Filonkowi było prowadzo- 
ne dochodzenie policyjne. Sprawę jednak 
umorzono wobec braku dowodów winy. 
Filonek wytoczył z kolei 

PRZECIWKO OSKARŻYCIELCE 
proces o fałszywe oskarżenie i wygrał go. 

Po kilku miesiącach Filonek zapropo- 
nował przez odwokata redakcji „Russko- 
je Słowo” albo proces o zniesławienie, 
albo „do rączki” 150 złotych. Redakcja 
wybrała i... zapłaciła 150 złotych. „Głos 
Narodowy” odwołał wiadomość i zgodził 
się umieszczać bezpłatnie ogłoszenia Fi- 
lonka, który jest zegarmistrzem. Ogłosze- 
nia te dość dużego rozmiaru ukazują się 
do dziś co pewien czas w „Głosie Naro- 
dowym“ „Kurier Powszechny” z począł- 
ku „stanął okoniem”. Doszło do procesu. 
W pierwszej instancji 

REDAKTOR ZOSTAŁ SKAZANY. 

Potem zrezygnował z procesu dla świę- 
tego spokoju. Zapłacił Filonkowi 50 zło- 
tych. W Sądzie Apelacyjnym sprawa zo- 
słała umorzona. Filonek odstąpił od: os- 
karżenia. 

Wczoraj zaś przed Sądem Okręgowym 

w Wilnie stanęli po kolei redaktorzy 
trzech pism „Słowa”, „Gazety Wileń- 

skiej” i „Kuriera Wileńskiego”. Redakło- 

rzy, kłórzy nie zgodzili się na „warunki 
finansowe”, bo Filonek żądał za odstą- 
pienie od procesu po 200, 100 złotych. 

Podczas przewodu wszyscy zrozumieli 
o co Filonkowi chodziło. Adw. Kodž ob- 
гойса dwuch redaktorów zaznaczył: „Cho 
dziło nie o obronę honoru lecz 

O WYMUSZENIE PEWNYCH KWOT 

PIENIĘŻNYCH". 
Filonek pociągnął bowiem da odpowie- 
dzialności także ta pisma, które na jego 
prośbę w swoim czasie zamieściły sprosto 
wania. 

Adw. Szabelska przedstawicielka Fi- 
lonka uważa, że redaktorów należy uka- 
rać, ponieważ nie mogą przeprowadzić 
dowodu prawdy czego wymaga art. 255 
KK. To że korzystali z komunikatu ofic- 
jalnego policji i nie mieli złej woli wca- 
le ich nie tłumaczy i nie pomniejsza winy. 
Prosiła też 

O SUROWY WYMIAR KARY. 
Adw. Kodź był przeciwnego zdania. 

Uważał sprawę za zasadniczą i dowo- 
dził, że w tym wypadku tak niezwykłym 
I charakterystycznym nie ma winy redak- 
torów z art. 255. 

Sędzia Tomaszewski uniewinnił dwuch 
redaktorów — przede wszystkim z tych 
względów, że 

1) notatki były oparfe o komunikat 

policyjny; 
SWTTWADYCA 

  

na dalszą część kręgosłupa wzmacnia | 
jąc właśnie tę grupę mięśni, które z | 
natury są słabiej rozwinięte i są przy 
czyną złej postawy. w przyszłości. 
Przez leżenie na brzuszku następuje 

wygięcie kręgosłupa do przodu, któ 
re jest przeciwwagą garbu stworzo- 
nego przez wadliwe siedzenie z pod 

parciem poduszkami. 
Niemowlę wychowane według 

wyżej podanych reguł jest tak silne, 
Że w 7 miesiącu może siadać i kłaść 
się z łatwością bez żadnej pomocy. 

Umiejętność leżenia na brzuszku 

z podniesioną główką jest wielkim u- 
łatwieniem dla zdobycia następnej fa 
zy poruszania się, mianowicie t. zw. 

raczkowania, to znaczy chodzenia na 
czterech kończynach. 

Niewiele bowiem stworzeń żyją- 
tych porusza się na dwuch nogach. 
Tylko ptaki, niektóre małpy i czło- 
wiek. Kręgosłup jednak małp i pta- 
ków zachowuje pozycje nachyloną ku 
przodowi. Jedynie człowiek dzisiej- 
szy osiagnął pozycję prostą, jako wy 
raz najwyższego rozwoju. 

Chodzenie więc na dwuch odnó- 

żach jest umiejętnością późno naby 
tą w szeregu filogenetycznym i czło- 

wiek zdobywając ją musi przejść 
przez fazę rozwoju stworzeń czworo 
nożnych. Dlatego raczkowanie jest zja   wiskiem normalnym. Dla dziecka 

przyzwyczajonego do leżenia na brzu 
szku ta czynność jest łatwiejsza niż 
stawanie odrazu w pozycji prostej. 
Dziecko leżąc na brzuszku spostrzega 
jakiś przedmiot i stara się do niego 
przybliżyć, podpiera się przy tym na 
łokciu i kolanku i w ten sposób po 
suwa się naprzód. Powoli, porusza się 

dziecko w przestrzeni opierając się 
kolejno na 4 kończynach. Przy tej 
funkcji wszystkie mięśnie są czynne, 
wzmacniają się powoli i nie są nara 

żone odrazu na ciężar całego tułowia, 
co się dzieje przy przejściu do pozy 
cji stojącej. Przy raczkowaniu wszyst 
kie mięśnie potrzebne do chodzenia 
są powoli wciągane do użytku. Im 

dłuższe jest raczkowanie, tym silniej 

sze będą mięśnie i twardszy szkielet 
dla późniejszej prostej postawy. 

Leżenie na brzuszku i raczkowanie 
są doskonałymi środkami do uniknię 
cia wczesnego skrzywienia kręgosłu 

pa. 
W pewnej chwili dziecko raczku 

jące próbuje wstać i zmęczone natych 

miast wraca do dawnej pozycji. Pa 
kilku próbach szybko zdobywa tę u- 
miejętność starając się zrobić parę 
kroków naprzód w tei nowej pozycji 
Przy tych pierwszych krokach krę- 

gosłup dziecka jest pochylony niero 
naprzód a stawy kolanowe i biodro 

we lekko zgięte. Jest to pozycja, któ 

  

2) w chwili ich umieszczenia istniał w 
stosunku do Filonka zarzut kradzieży; 

3) redaktorzy nie mieli zamiaru znie- 
sławiać Filonka; 

4) rehabllitujące sprostowania były za- 
mieszczone. 

W trzeciej sprawie obrońca adw. Hry- 

niewiczówna nie mogła mówić o swoim 

stanowisku, bo Filonek cotnął oskarżenie 
i sprawa zosłała umorzona. 

Wkrótce na wokandzie sądu ma zna- 
leźć się sprawa redaktora „Ekspressu Ilu- 
strowanego“ o tę samą notatkę. 

Ciężkie jest życie redaktorskie, a szcze 
gólnie dziś, pod opieką nowego de- 
krełu prasowego. 

(wł). 

P. S. „Głos Narodowy” może już nie 
umieszczać ogłoszeń Filonka. Wygraliśmy 
kolego Redaśforzel 

  

  

        

(Owca ak | 

Z PROSZKIEM 
DOPIECZENIA 

5 2 nie pozostawia posmaku 

DR.AWANDER S.A 
KRAKOW 

  

Ugl przy nabywanu śsiadect 
pran ystowych 

Izba Przemysłowo-Handlowa podaje 
do wiadomości, że zarządzeniem Min. 
Skarbu przy nabywaniu świadectw prze- 
mysłowych na rok 1930 zostały przyzna- 
ne ulgi w takim samym zakresie, w iakim 

ulgi te były przyznane okólnikiem z cn. 
26 listopada 1937 r. dla świadectw prze- 
mysłowych na rok 1938 

KALENDARZE na 1939 r. | 
OZDOBY choinkowe i POCZTOWKI świąteczne 

poleca P. T, O1s-rzedaw-nm po cen=ch hurtowych 

„Papier Snóńłka Akcvina* 

Hurtowy Skład Panieru i Msteriałów Piśmiennych 

Wilno, Zawalna 13, tel. 501. 

  

Radiostacja baranowicka 

nada'e prorram do godz ny 23, ale... 
Od kilku dni, po nieco długich i | chać koncertów ze starych płyt, na- 

żmudnych przygotowaniach technicz | dawanych bez zmiany przez kilka mie 

nych radiostacja baranowicka przys- 

tąpiła nareszcie do nadawania normal 

nego programu do godz. 23. 

Niestety, program regionaly w dal 

szym ciągu pozostawia wiele do žy- 

czenia. W dalszym ciągu musimy słu 

sięcy („Bieży konik bieży”, ‚ Pamię- 
tam Janku itp.) i pogadanek, nic 
wspólnego z regionalnym terenem nie 

mających. 

Radiosłuchacz z Baranowicz. 

Karabiny maszynowe dla wojska 
ofiarowsż Wileński Zw. Przemysłowców 

i Kupców D zawnych 

W ubiegłą niedzielę odbyła się w Wil 

nie piękna uroczystość przekazania przez 

Wileński Związek Przemysłowców i Kup- 

ców Drzewnych 2 ciężkich karabinów ma- 

szynowych z wyposażeniem i zaprzęgiem 

pułkowi leg., ufundowanych przez człon- 

ków Związku, 

Na obszernym wojskowym boisku spor 

fowym przy ul. Kościuszki ustawili się z 

jednej strony Zarząd Związku i liczni jego 

członkowie z dwoma karabinami maszy- 

nowymi, a z drugiej strony dowództwo 

pułku oraz oddział wojska z orkiestrą, 

jak również przybyli goście: przedstawi- 

ciele Województwa, Słarostwa, Izby Prze 

mysłowo-Handlowej i innych organizacyj 

wileńskich. 

Prezes Związku, p. Eorys Parnes wy- 

głosił przemówienie, w którym podkreślił 

że przemysł drzewny — ten potężny filar 
życia gospodarczego, zawsze dawał do- 

wody prawdzwiej troski o dobro państwa. 
To poczucie obywałelskie dyktuje koni 

  

rą posiadają ptaki, niektóre małpy i 
stare rasy ludzkie. Dopiero z biegiem 
rozwoju otrzymał człowiek tę piękną 
postawę o łagodnym łuku kręgosłu 
pa w okolicy bioder. 

Jak widzimy dla zdobycia pro: 
stej postawy musi kręgosłup człowie 
ka pokonać cały szereg przeszkód, po 
nieważ przez naturę nie jest od uro 

dzenia do tego dostatecznie przygoto 
wany. Jest on raczej podobny do krę 

gosłupa zwierzęcego opierającego się 
na 4 kończynach. Z tej to przyczyny 
powstaje tak wielka ilość zniekształ 
ceń i odchyleń w'tym organie Jest to 
niejako podatek, który musi zapła- 
cić człowiek za ten dar wyższości nad 

zwierzętami. 
Zniekształcenia kręgosłupa pow- 

stają w okresie niemowlęctwa, jako 
następstwo wadliwego stosunku mię 
dzy siłą mięśnia a wielkością obcią 
żenia. Wskazanvm jest, bv dziecie 
wstępowało w tę fazę rozwoju powoli 
i to doniero wtedv, gdy mięśnie i wią- 
zadła odpowiednio zostaną w”moenia 

ne w imię powyżej nodanvch reguł. 

Jest to jedyny sposób zdobvcia dla 
człowieka swej pieknej, prostej posta 
wy o której mówi Goethe. ieden 7 

naiwiększych myślicieli świata, że 
„słałura* to pierwszy najważniejszy 
przewodnik żyria! 

Dr Zofia Michejdzina. 
  

czność zjednoczenia całego społeczeńst- 
wa bez różnicy przekonań, wyznania i na 
todowošci, aby wspólnym wysiłkiem po- 
przeć gwarancję spokojnego bytu i roz- 
woju państwa— silną armię. Dopóki ar. 
mia, w której żyje duch Marszałka Józefa 
Piłsudskiego słoi na straży Rzeczypospo- 
litej, każdy obywatel polski może odda 
wać się spokojnie pracy w swoim warszta 

cie dla zwiększenia dobrobytu jednostek 
i bogactwa państwa. 

W odpowiedzi, dowódca pułku, puł- 
kownik Engiel, dziękując Związkowi za 
ten hojny dar, w swoim przemówieniu 
podkreślił, że w przyszłej wojnie decy- 
dować będzie nie tylko bitnošė i odwa- 
ga naszego żołnierza, ale również posta- 
wa calego społeczeństwa, które swoją 
ofiarnością może wpłynąć na rozstrzyg- 
nięcie losów ewentualnej wojny. P. puł- 
kownik zakończył swe piękne przemó- 
wienie, zapewniając społeczeństwo, że te 
dwa precyzyjne karabiny maszynowe znaj 
dą zasłosowanie, gdyby ktokolwiek oś- 
mielił się targnąć 
pospolitej, 

Po wzniesieniu okrzyku na cześć R. P., 
Prezydenta państwa i Wodza Naczelnego 
oraz po odegraniu hymnu narodowego, 
zebrani zostali zaproszeni na trybunę, na 
której obok dowódcy pułku zajął miej- 
sce Zarząd Związku oraz przedstawiciele 
władz. Następnie odbyła się defilada puł- 
ku wraz z wcielonymi już do niego no- 
wymi karabinami maszynow'ymi, ufundo- 
wanymi przez członków Związku. 

Ма Р 
jeszcze lersze od 

„Płaskichh'*5 

  

  

Zebranie Zw. Mł'dej Polski 
ózielsicy „Zw ery iec" 

13.XII. 38 r. о g. 7 w. w lokalu OZN 
przy ul. Litewskiej 6 m. 1 odbyło się ze- 
branie ZMP dzielnicy „Zwierzyniec” w 
obecności 20 członków oraz kilku sym- 
pałyków i komendanta okręgu Wyrzykow 
skiego, który w swoim referacie omówił 
ostałnie wybory parlamentarne. 

niejszych członków, aby ci odradzili mu mał 

na granice Rzeczy- | 

  

Pół żartem, nół seri9 

„Przekiete wynalazk I" 
Tak powinien zawołać niejeden po prz6 

czytaniu poniższej notatki. Prasa doniosła 

nowicie, że pewien inżynier w Sewilli wynś 

łazt aparat, utrwalający słową wypowiada 

ne we śnie. 
Wiadomo, że podczas snu niejeden 4 

nas lubi mówić, Małżonki chętnie czyhają 

na te przezsenne wynurzenia. Teraz będą 

miały wszystko ułatwione: zafundują ар& 

raty, a te zarejestrują słodko szeptane imio 

na kobiece... 

Z żwcia twórców 
Młody komediopisarz, którego ostatnia 

premia zakończyła się sromotną klapą, zwrś 

ca się do swego kolegi po piórze: 

— Powiedz mi szczerze, czy ty też uwa 

żasz” moją nową komedię za ostatnią szmi 

rę? 

— Ależ nie, mój drogi, przecież napi. 

szesz na pewno niejedną jeszcze komedięl 

R>--- hatne $0^ © 
Katowicka „Polonia* takie snuje rozwa 

żania: 

Dwudziesty wiek zapisze się w historił 

świata tym przede wszystkim, że maszyna 

pozbawiła tysiące ludzi pracy. Lecz nie tyl 
ko ludzi. Okazuje się, że i zwierzęta stają 

się ofiarą postępu. Ostatnio jeden z radżów 

w Indiach, a mianowicie radža Patialache 

multimilioner, wydał zarządzenie zakupna 

dla swoich dóbr traktorów, to pozkawiło pra 

су 180 słoni. Zostały one puszczone do džun 

gli. 

Słonie będą teraz wystawać w indyjskich 

biurach pośrednictwa pracy i wypełniać fof 

mularze z prośbą o zasiłek. 

„Kinh wrgów 
malieńętwrz 4 

Pisma donoszą: 

W Londynie jest „Klub Wrogów Małżeń” 

stwa”. Każdy członek klubu podpisuje dekla 

rację, w której oświadcza, że pozostanie aż 

do końca życia bezżennym. 

W bieżącym roku czterej członkowie Klu 

bu złamali to przyrzeczenie. Największą sen 

sację wywołało porzucenie stanu kawaler 

skiego przez Stanleya Bond'a, który 25 lat 

był członkiem klubu. Bond od szeregu lat 
stał na czele klubu jako prezes. 

Klub wydelegował doń dwóch najwymo” 

żeństwo. 

Wymowa delegatów nie osiągnęła Żadne 

go skutku. Wówczas walne zgromadzenie 

klubu skazało swego niewiernego prezesa nA 

karę pieniężną, wynoszącą składkę klubowa 

za dziesięć lat, co w sumie stanowi dość Po 

ważną kwotę: dwa tysiące funtów szterln* 

gów. 

Wypada tylko westchnąć: jeszcze raz zwy 

ciężyła kobieta... 

UNIKNIESZ ZARAŻENIA SIĘ 

  

   
      

   

UŻYWAJĄC i 
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Wśród różnych podarunków, jakie znaj * 

dą się pod choinką, nie powinno zabrakn4 

świątecznych, podwójnych numerów „PE 

myka* i „Płomyczka”. s 

O „Płomyku bez przesady można powie 

dzieć — „bajecznie kolorowy”. Na okład” 

kach barwne reprodukcje obrazów Ant. pac: 

regio i Rubensa. Wewnątrz numeru -— iQ 

ne ilustracje. 

Z artykułów i felietonów na wyróżnienie 

zasługują: „Wigilia w autobusie", „Przyjs” 

Józka* i „Zabawa pod choinką". 

Sympatycznie prezentuje się widowisk” 

jasełkowę, ułożone przez Henryka Eados!“ 

Artykuł „Czar poezji Adama Miekiet” 

cza” potraktowany dość banalnie, a Wa 

mało sugestywny. 4 

Poezję reprezentuje jeden tylko ut” : 

М Czerkawskiej. Przydaloby się więcej W 

szyków. 
: ry 

Są i „najaktualniejsze aktualia“; wo 

czdób chóinkowych z kartonu. tod 
T 

+ „Plomyczek“ —to lektura dla пар й 
szych, umiejących czytač. Przymosi rol 
cony materiał, Wymieńmy kilka 

„Baśń wigilijna", „Kto wypatrzył gwia: i 

„Idzie Jezus“, „Przygody listu i pacz 

zabawkami”, „Na szkolnym boisku” itd. и 

Interesująco zredagowany — dzia 

rywkowy, jie 
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GRUDZIEŃ || 253 Waleriana i Ireneusza 

| 1 5 Jutro: Euzebiusza 

| Wschód s ońca — g. 7 m. 38 

Czwartek Zachód słońca — g. 2 m. 49 
  

£pos.rze. enia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie z dn. 13.X11, 1938 r. 

Ciśnienie 760 
Temperatura średnia — 5 
Temperatura najwyższa — 2 
Temperatura najniższa — 6 

Opad ślad 
Wiatr: północno-wschodni 

Tendencja barom.: bez zmian 

Uwagi: pochmurno, przelotny śnieg. 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 
Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 

teki: Jundziłła (Mickiewicza 33); S-ów 

Mańkowicza (Piłsudskiebo 30); Chróścic- 

kiego i Czaplińskiego (Ostrobramska 25); 
Filemonowicza i Maciejewicza (Wielka 
29); Peikiewicza i Januszkiewicza (Zarze- 

cze 20). 
Ponadto stale dyżurują apteki: Paka 

(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
| Zajączkowskiego (Wiłołdowa 22). 

KOŚCIELNA 

— Roraty Chrześcijańskich Związków 
Zawodowych odbędą się w niedzielę, 

18 grudnia rb., o godz. 6 rano w Bazylice 

Metropolitalnej. 
— Roraty sokole. 18 bm. w katedrze 

© godz. 6 rano roraty sokole, zbiórka w 
Gnieździe o godz. 5,30. 

Tradycyjny opłatek tegoż dnia vo g. 19. 
zapisy do dn. 16 bm. włącznie w sekre- 

łariacie. 

MIEJSKA. 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. Naj- 
bliższe plenarne posiedzenie Rady Miej- 
skiej Magistrai wyznaczył na 20 bm. 
Posiedzenie odbędzie się o godz. 20 w 
lokalu Magistratu. 

— Subwencja Magistrafu dla instyfu- 
€y] dobroczynnych. Magistrat wyasygno- 
wał 59.900 złotych na rzecz instytucyj do. 
broczynnych na terenie m. Wilna. 

Jest to bezzwrotna subwencja miasta 

za m-c listopad, rb. 
— W frosce o najbiedniejszą dziatwę. 

W lokalu Magistratu odbyło się posie- 
dzenie komiłetu Opieki nad Młodzieżą 
| Dzieckiem. Komitet postanowił wyasyg- 
nować, jako dołację miesięczną, sumę 

6.070 złotych. 
Pieniądze te zużyłkowane zostaną na 

przyjście z pomocą najbiedniejszej mlo- 
dzieży oraz dzieciom, nieposiadającym 
dostatecznej opieki ze strony rodziny. 

Poza tym na posiedzeniu rozważana 
była sprawa zakupienia większej ilości 
tranu dla najbiedniejszej dziatwy. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Klub Włóczęgów. Na jutrzejszym 
(piątek 16 bm.) zebraniu Klubu w (Insty- 
łucie Europy Wschodniej) dr Franciszek 
Ancewicz wygłosi odczył pł. Zagadnie- 
nie totalizmu na zachodzie i wschodzie 
Europy. 

Początek o godz. 20.15. Wstęp za za-* 
proszeniami. Informacje w sprawie za- 
proszeń w godz. 17—17.30, tel. 16-90. 

IE ZWIAZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— „Alkoholizm a gruźliea*, We czwartek 

15 grudnia 1938 r. o 6 wiecz. w lokalu Oš- 
rodka Zdrowia ul. Wielka 46 z ramienia 

T-wa „Mens“ prof. Z. Hryniewicz wyglo-i 

6dczyt p. t. „Alkoholizm a gruźlica”. Wstęp 

wolny.     
Teatr muzyczny „LUTNIA* 

Występy JANINY KULCZYCKIEJ 

Dziś o godz. 8.15 wiecz. 

Król na jedną nóc 
Operetka Langa 

Ech» puszczy 
naiiback ei 

Miasteczko i wieś Nalikoki — po 
wojnie były godne pożałowania. Wszyst- 
© leżało w gruzach. A dzisiaj? — mia- 

Steczko i wieś odbudowano, łądnie dom. 
ki prezentują się po obu stronach ulic, 
które :ą brukowane. Nie pozostawiając 
śladu miejsc, gdzie grzęźli ludzi i topiły 
się wozy. 

Dzisiaj są organizacje społeczne i woj 
Owe. Bardzo często jakaś organizacja 

Wysławia sztukę sceniczną, która ściąga 

Użo gości do świetlicy. Ostatnio stara- 
Niem pododdziału ZS pod kierunkiem 

ob. referenta Soroki Mieczysł”wa, została 

Adegrana „Rewia strzelecka”, która cie- 
szyła się tak wielkim powodzeniem, že 
salą nię mogła pomieścić wciąż napływa- 
eh gości. Po rewii odbyła się zabawa 
Neczna, na której przygrywała orkiestra 
0nu KOP. 

Karp Michał. 

KRONIKA 

  

— Ze Związku Pań.Domu. W piątek 
16 grudnia, o godz. 17 — w domu Zw. 
Pracowników Miejskich uł. Kościuszki 14a 

(Antokol) jako w nowym naszym lokalu 
odbędzie dla członkiń ZPD, ich rodzin 
i miłych gości opłałek z choinką. Porzą- 
dane jest by to nasze doroczne iradycyj- 
ne święto urozmaicone śpiewem i muzy- 
ką — zgromadziło jak największą ilość 
osób. 

— Walne zebranie Yacht Klubu Pol- 
skiego Oddziału Śródlądowego w Wil- 
nie odbędzie się w dniu 15 bm. o godz. 
18 w sali Banku Gospodarstwa Krajowe- 
go. Porządek dzienny przewiduje: zaga- 
jenie, wybór przewodniczącego, sprawo- 
zdanie finansowe, plan działalności i pe 
limiaarz na rok 1939, wybory władz — 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wolne 
wnioski. 

RÓŻNE 

— Zarząd Opieki Rodzicielskiej przy 
III Państwowym Liceum i Gimnazjum im. 

Ks. A. Cza!toryskiego w Wilnie uprzej 

mie dziękuje pp. artystom: Barbarze Mal- 

mirskiej, Władysławowi Ilcewiczowi, An- 

łoniemu Iżykowskiemu, Lidii Korwin, Ma- 

rii Marłównie, Helenie Parczyńskiej, Cze- 

sławowi Parczyńskiemu, Marii  Sierskiej 
| Antoniemu Żulińskiemu za łaskawy be- 
zinferesowny udział w koncercie urzą- 
dzonym staraniem Opieki Rodzicielskiej 

przy powyższym liceum i gimnazjum w 
dniu 10 grudnia 1938 r. na potrzeby nie- 
zamożnej dziatwy. 

— Dyrekcia Zakładów Przemysłu 
Lniarskiego „Ralopol” Sp. Akc. złożyła 
na ręce p. wojewody Bociańskiego sumę 
zł 500 dla biednych dzieci bursy Ziem 
Północno-Wschodnich. 

NOWUGROSZKA 
— „Caritas* w Nowogródku organi- 

zuje z okazji nadchodzących świąt Boże- 

go Narodzenia specjalną akcję paczek 

żywnościowych dla najbiedniejszych. W 

fym celu zwraca się do społeczeństwa no 

wogródzkiego z gorącą prośbą o składa- 
nie ofiar. 

Paczki żywnościowe względnie ofiary 
w gołówce można składać w lokalu „Ca- 
riłasu” przy ul. Beczkowicza Nr 36 (Dom 
Słarców) od 18 do 23 grudnia o każdej 

porze dnia. 
Tamże można składać używaną zieliz- 

nę, odzież i obuwie, 

Zarząd „Cariłasu” ma nadzieję, że spo 
łeczeństwo nowogródzkie, które tą poży- 
teczną i dobroczynną placówkę darzy 
słale swoją życzliwością i poparciem — i 
łym razem pośpieszy z wydałną pomocą. 

— Oliarność policji. Funkcjonariusze 
Policji Państwowej województwa nowo- 

gródzkiego zebrali spośród siebie 994 zł 
na pomoc rodakom z Zaolzia. 

LIDZKA 
— Zgubiono przyrząd mierniczy na 

szosie. W dniu 8 bm., o godz. 17.10 na 
szosie Lida—Wilno w pobliżu m. Żyrmu- 
ny przy wsi Wielkie-Sioło zostawiono w 
skrzynce przyrząd mierniczy  (teodolił 
nr 32.522). Łaskawy znalazca proszony 
jesf o zwrot za wynagrodzeniem: Lida, 
Powiatowa Komisja Klasyfikacyjna, tel, 
194. 

BARANOWICKA 
— Nowy prezes Oboz': Zjednoczenia 

Narodowego na oktęg baranowicki. Do- 
tychczasowy prezes OZN na okręg bara- 
nowicki dr M. Fiuto ustąpił z zajmowane- 
go sianowiska „a na jego miejsce został 
powołany dyrektor Ubezpieczalni Spo- 
łecznej w Baranowiczach p. Galicki. 

Dr Fiuto nałomiast pozostał na stano- 
wisku prezesa OZN miejscowego okręgu 
wiejskiego. 

— Uwadze b. powstańców Wielkopol- 
skich. Celem utworzenia Koła Powstań- 
ców Wielkopolskich na terenie woj. no- 
wogródzkiego z polecenia Zarządu Głów 
nego w Poznaniu, uprasza się wszystkich 
byłych Powsłańców, którzy brali udział 
w powstaniu w r. 1918-19 w Poznańskim 
i na Górnym Śląsku, o zgłoszenie ustne 
lub pisemne do niżej podpisanego (w 
myśl zarządzeń Ministr. Spraw Wojsk. 
l Spraw Wewnętrz.) pod następującym 
adresem: Baranowicze, ul. Hoowera 55, 

p. Czesław Łubiński, gdzie można otrzy- 
mać wszelkie druki i informacje, 

Zaznacza się że do Związku mogą 
należeć oficerowie stali oraz podoficero- 
wie zawodowi i funkcjonariusze P. P. 

Hotel EUROPEJSKI | 
w WILNIE 

  

Telefony w pokojach. Winda osobowa   | Pierwszorzędny Ceny przystępne 

  

„KURJER” [4662]. 

Bandę fałszerzy zaświadczeń celnych 
zlikwidowała policja wileńska 

Wydział śledczy w Wilnie zlikwi- 
dował na terenie miasta bandę, która 
od r. 1936 trudniła się fałszowanie za 
świadczeń „o stanie majątkowym” 

dla osób, otrzymujących przesyłki z 
Ameryki. Na podstawie tych zaświad 
czeń Urząd Celny w Gdyni zwałniał 
takie przesyłki od cła. W skład ban 
dy wchodzili: Brytaniski Ruwin. ul 

Kalwaryjska 32, de Zakliczyn - Sto- 

NIESVIESKA 
— Kursy dla poborowych. W szeregu 

ośrodków gminnych na terenie powiatu 

nieświeskiego rozpoczęto kursy dla przed 

poborowych. Akcja ta prowadzona jesł 

bezinteresownie przez  nauczycielsiwo 

szkół powszechnych. Nauka na kursach 

odbywa się codziennie wieczorami. Po- 

mocy naukowych i małeriałów piśmien- 

nych dosłarczyły zarządy gminne. 
— Zabawa na biedną dziatwę pogra- 

nieza. ZPOK w pogranicznej gminie Snów 
zorganizował na szerszą skałę zabawą 
faneczną w niespodziankami, z której cał- 

kowiły dochód przeznaczony został па 

dożywianie niezamożnej  uczącei się 
dziatwy, zamieszkałej w bursie ZPOK. 

—5 tys. kg. złomu żelaznego. Na ter=nie 

przygranicznej gminy siniawskiej w pow 

nieświeskim dzieci szkół powszechatch ze 

brały 5.000 kg (pięć tysięcy) złomu żelazne 

go, przeznaczając całą sumę ze sprzedaży 

na dozbrojenie armii. 

Akcję taką prowadzą dzieci szkół pow. 

na terenie całego powiatu pod opieką nau 

czycieli członków Zw. Nauczyselstwa Pol- 

skiego. 

STOŁTETKA 

— XVlll-lecie granicznego starostwa 

stołpeckiego. Z okazji XVIII-lecia powsta 
nia słarostwa słołpeckiego adbyło się w 
Stołpcach uroczyste nabożeństwo, a na- 
stępnie biesiada w obecności wszystkich 
urzędników na czele ze starostą Wacła- 

wem Kowalskim przy udziale wszystkich 

wójłów i sekrełarzy pow. słołpeckiego. 

W uroczystości wzięli również udział 

przedstawiciele miejscowego gamizonu 
KOP, zrzeszeń społecznych i związków 
zawodowych. Od czasów powstania sta- 
rostwa w Słołpcach urzędowali następuja- 

cy słarosłowie: hr. Hutłen-Czapski, Rduł- 
łowski. Gajewski, Zajączkowski, Henszel, 
Kulwieć, Wierzbicki i obecnie jest sta- 

rostą Wacław Kowalski. 

OSZMIAŃSKA 
— Komiłet 2. Zjazdu Absolwentów 

Gimnazjum w Oszmianie przypomina Ko- 
leżankom i Kolegom o zjeździe dn. 27 
grudnia rb. w Oszmianie, 

— Doroczny zjazd delegatów Młodej 
WSI. 11 grudnia 1938 r. odbył się w Osz- 
mianie doroczny walny zjazd delegatów 
kół Młodej Wsi. Na zjazd zjawiło się 
przeszło 120 delegatów, przybyli również 
przedstawiciele instytucji samorządowych 
i organizacji społecznych. Po nabożeńst- 

wie i defiladzie rozpoczęły się obrady 
przed rozpoczęciem których odśpiewano 
hymn narodowy i związi:owy. 

Po złożeniu sprawozdań delegatów 
kół Młodej Wsi, omówiono plan pracy 
na przyszłość, po czym referat wygłosił 
prezes ZMW Szkopa. Porządek obrad 
przeplatały występy artystyczne kół oraz 
kapeli ludowej z Krywuli. 

Obradom przewodniczył prezes powia 
łowego Związku Młodej Wsi Śledziński. 

WILEJSKA 
— Wiec w sprawie wspólnej granicy 

polsko-węgierskiej. Dn. 11 bm. w sali wy- 
działu powiatowego w Wilejce odbył się 
wiec w sprawie wspólnej granicy polsko- 
węgierskiej, zorganizowany przez miej- 

scowy oddział OZN. 
Przy szczelnie wypełnionej sali wiec 

zagaił burmistrz miasła Wilejki po czym 

przemówienia wygłesili: pp. Winiarski, 
Borinowski oraz lektor języka węgierskie. 
go na USB Szabo. Zebrani jednogłośnie 
przyjęli rezolucję wznosząc okrzyki na 
cześć przyjaźni polsko-węgierskiej. Wiec 
został zakończony odegraniem hymnu na- 
rodowego i Pierwszej Brygady. 

POKOJE 
TANIE. CZYSTE ł CICHE 

W HOTELU ROYAL 
Warszawa Chmielna $1 

Ola pp. czytelników „Kurjera Wileńsk,” 
15% rabato 

    

30 karabnów w zagrodzie wieśnia”a 
We wsi Zamojdz gm. siniawskiej. pow. | 

nieświeskiego w zagrodzie Filipa Filipow | 
skiego policja znalazła arsenał, składają- l 

cy się z 30 karabinów. Karabiny te prze- 

chowywane były w ukryciu w ziemi.   

wieza 22, i Abramowicz Cerla, ul. Ste 

fańska 29. 

Fałszerstwa dokumentów odbywa 

ły się w ten sposób, że de Zakliczyn- 
Stojowski otrzymywał w Magistracie 
jakeikolwiekbądź zaświadczenie z 

pieczęciami i podpisami, a następnie 

Już ssrzedzno 260 skór 

| jowski Stanisław - Antoni, ul. Popow | po wywabieniu tekstu wpisywano in 
ska 1, Zdarzyńska Amelia, ul. Mieki' | ne. Wskutek działalności tej bandy 

skarb państwa poniósł poważne stra 
| ty, gdyż z fałszywych zaświadczeń ka 
rzystały osoby majętne. Dochodzenie 
w tej sprawie przekazano sędziemu 
śledezemu. O wszczęciu dochodzenia 
w tej sprawie donieśliśmy już w „Ku 

rierze Wil.* jeszcze przed trzema mie 

sięcami. 

na aukciach futrzarskich w Wilnie 
W drugim dniu aukcyj futrzarskich w 

Wilnie sprzedaż była równie żywa, jak 
w dniu pierwszym. Tendencj: na lisy by- 
ła mocna. Skonstałowano ogó!ną popra- 
wę klas skórek, z tym, że najlepsze ga- 
tunki hodowanych u nas lisów srebrzy- 
stych są zachowywane dla celów hodo- 
wlanych. Stąd należy się spodziewać dal 
szej poprawy gałunku krajowych lisów 
srebrnych. 

Na aukcjach był obecny przedstawi- 
ciel Ministerstwa Przemysłu i Handlu rad- 
ca Lisowski. 

Ukradła 

  

W 1 dniu aukcyj sprzedano 130 lotów 
(około 260 skór) za sumę około 62 tys 
zł. Najdroższa skórka zosłała kupiona za 

545 zł. 

Wieczorem 1 dnia aukcyj odbyła się 
herbatka członków aukcyj, w której brali 
udział zarówno hodowcy, jak kupcy. W 
czasie tego zebrania kupcy zakomuniko- 
wali hodowcom swoje posłulaty, co przy- 
czyni się do lepszego zorientowania ho- 

| dowców w potrzebach handlu na tym 

odcinku. 

w Wilnie 
aresztowano lą w Białymstoku 

W październiku br. policja śledcza w | 
Wilnie rozesłała listy gończe za niejaką 
Z. Domagałówną, która dokonała kra- 
dzieży na szkodę kaprała Henryka Tro- 
Jańczyka, zam. w koszarach przy ul. Kal- 
waryjskiej w Wilnie. 

Domagałówna była służącą u p. Tro- 

jańczyka. Korzystając z pierwszej „okazji” 
okradła go na 200 zł i zbiegła. Pościg 
narazie nie dał wyniku. Dopiero wczoraj 
wydział śledczy w Wilnie otrzymał wia- 
domość z Białegostoku o zatrzymaniu Do- 
magałówny. (<). 

Padziękowanie 
12 bm. z inicjatywy Zarządu V Oddziału 

OZN „Nowy Świat został zakupiony film w 

kinie KPW „Ognisko“, z którego cały dochód 

został przeznaczony na „gwiazdkę* dlą naj 

biedniejszych dzieci dzielnicy „Nowy Świat". 

W związku z tym Zarząd V Oddziału O. 

Z. N. składa tą drogą serdeczne podziękowa 

nie Zarządowi „Ogniska“ KPW przede 

wszystkim kierownikowi kina P. Zygmunto 
wi Edelwejnowi. , 

Zarząd V Oddziałn 

©. Z. N. „Nowy Świat. 

  

Książka kształci, bawi, rozwija 

Czytelnia Nowości 
Wilno, ul. Św. Jerzego 3 

OSTATNIE NOWOŚCI 
Lektura szkolna — Beletrystyka — 
Naukowe — Wysyłka na prowincję 

Czynna od 11 do 18. 

Kaucja 3 zł. Abonament 1.50 zł 
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TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKIE NA POHULANCE 

— „Gałązka rozmarynu* w Teatrze na_ 

Pohulance. Dziś, w czwartek dnia 15 grud- 

nia o godz. 20 w Teatrze na Pohułance świet 
ne widowisko Zygmunia Nowakowskiego 
„Gałązka rozmarynu”. Ceny popularne. | 

— Jutro, w piątek dnia 16 grudnia » 

powodu próby generalnej — Teatr nieczyn 

ny. 

— „Sędzia = Zalamei“ — Calderona w 

Teatrze na Pohulance! W sobotę dnia 17 

grudnia (o godz. 20) Teatr Miejski daje pre 

mierę jednej z najlepszych komedii Caldero 

na de la Barca „Sędzia z Zalamei* w reży- 

serii Dyr. Kiełanowskiego, w przekładzie po 

etyckim Edwarda Porębowicza. W rołi ty 

tułowej Leon Wołłejko. Muzykę na moty- 

wach hiszpańskich skomponował prof. T. 

Szeligowski. 

Popołudniówkę niedzielną (dn. 18 grud 
nia 1938 r.) o godz. 16 wypełni świetna ko 

media Keith Winter „Mariełla" z p. Wale” 

tyną Alexandrowicz w roli tytułowej, Cenv 

popularna 

= "ery MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Występy J. Kulczyckiej. „Król na jed 

ną noe*. Dziś w dalszym ciągu grana będzie 
kameralna operetka Langa „Król na jedną 

noe*, która obok lekkiej muzyki posiada 
wiele aktualnego dowcipu i satyry. 

— Betleem polskie. W okresie świątacz. 

nym w Teatrrę Lutnia wystawione zostanie 

t wielkim pietyzmem  „Betleem Polskie", 
przeznaczone dla najszerszych mas publicz 
ności, młodzieży i dzieci. 

— Popołudniówka niedzielna w „Lutni“, 
W niedzielę nadchodzącą ukaże się na przed 

stawieniu popołudniowym po cenach pro- 
pagandowych słynna operetka Goetza „Ad 

rienne* w obsadzie premierowej J. Kulczye 

ką na czele, 

RADIO 
CZWARTEK, 15 grudnia 1938 r. 

6.57 Pieśń poranna. 7.00 Dziennik poran 

ny. 7.15 Muzyka z płyt. 8.00 Audycja dla 

szkół, 8.10 Program na dzisiaj. 8.15 Muzyka 

poranna. 8.50 Odcinek prozy: „Niedźwie- 

dzia usługa" — pogadanka z książki H. Ra 

mer Ochenkowskiej „Tutejsi". 9.00 Przerwa. 

11.00 Jak i na czym ludzie grają — pora- 

nek muzyczny dła szkėl. 11.25 W. A. Mozart: 

Symfonia C—dur. 11.57 Sygnał czasu i hej 

nat. 12.03 Audycja południowa. 1300 W'*ado 

mości z miasta i prowincji. 13.05 Muzyka 

polska. 14.00 Przerwa. 15.00 Psy na wojnie, 

w służbie policyjnej i sanitarnej — dialog. 

1515 Kłopoty i rady: „Brydż czy posiedze. 

nie" — dialog. 15.30 Muzyka obiadowa. 16.00 

Dziennik popołudniowy. 16.05 Wia łomości 

gospodarcze. 16.20 U inspektorki pracy — 

audycja dła młodzieży licealnej. 16.10 Reel 

tał fortepianowy Haliny Werszeńskiej (pia 

nistka duńska). 17.10 Wałka nauki z niewi 

dzialnym wrogiem — pogadanka. 17.20 Na 

sze pieśni w wyk. Heleny Zboińskiej - liusz 

kowskiej. 17.55 Informacje torystyczne. 18.00 

Przegląd prasy sportowej. 18.05 Utwory л 

Massenet. 18.20 Skrzynkę ogėlną prowadzi 

Tadeusz Łopalewski. 18.30 Życiorysy tnstru 

mentów muzycznych: Rodzina skrzypcowa 

audycja w opr. Zofii Ławęskiej. 15.00 Kon 

cert rozrywkowy. 20.35 Audycje tnformacyj 

ne. 21.00 Teatr Wyobraźni: „Książe niezłom 

ny* — dramat Julinsza Słowackiego. 22.00 

„Papa Haydn“ — pogadanka muzyczna Ken 

rada Antonowicza z ilustracjami z płyt 23.00 

Ostatnie wiadomości dziennika wieczorne- 

go. 23.05 Koncert muzyki polskiej. 21.55 Za 

/kończenie programu. 

PIĄTEK, dnia 16 grudnia 1938 r. 
6.57 Pieśń poranna. 7.00 Dziennik poran 

ny. 7.15 Muzyka z płyt. 8.00 Audycja dla 

szkół 8.10 Program na dzisiaj. 8.15 Muzyka 

poranna. 8.50 Czytanki wiejskie: „Wspom: 

mienie z Maripozy” — opowiadanie H. Sien 

kiewicza. 9.00 Przerwa. 11.00 Audycja dła 

szkół 11.30 Kompozytorzy angielscy. 11.57 
Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Audycja połud- 

niowa. 13.00 Wiadomości z miasta i prowin 

cji. 13.05 Muzyka baletowa i operowa. 14.00 

Przerwa. 15.00 „Hokus, pokus, dominieus" 

— andycja dla młodzieży. 15.20 Poradnik 

sportowy. 15.30 Muzyka obiadowa w wyk. 

Orkiestry Rozgł. Wileńskiej. 16.00 Dziennik 

popołudniowy. 16.08 Wiadomości gospodar 

cze. 16.20 Rozmowa z chorymi. 16.35 Pieśni 

w wyk. Larissy Martinson. 17.05 „Pułkow 

nik Stanisław Becoki* (w 75 rocznicę zgonu) 

felieton. 17.20 Recital klarnelowy Józefa Ma 
dei. 17,45 Audycja dla wsi. 1) O naszym ry- 

bactwie — pog. A. Kozłowskiego. 2) Wieś 

Male idzie pod komasację — pog. 3) Na 

swojską nutę. 4) Poradnik rolniczy — A. 

Przegaliński. 18.25 Wycieczki i spacery pro 

wadzi E. Piotrowicz. 18.90 Powszechny Te 

atr Wyobraźni: „Sen nocy radiowej" — słu 

chowisko. 19.00 Koncert rozrywkowy. 20.00 

20.00 „Reguiem“ Giuseppe Verdi'ego. Trans 

misja z Filharmonii Warszawskiej. Ok. 21.00 

W przerwie: Audycje informacyjne, 22.30 

„Opowiadanie przyjaciela" — nowela. 22.45 

Muzyka z płyt. 22.55 Rezerwa programowa. 

23.00 Ostatnie wiadomości i komunikaty. 

23.05 Zakończenie programu.  
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We cz'erech napadli na 60-letn ero starca 
60-letni Maciej Słodki (Jerozolimska , nicy „obalili starca na ziemię, skopali no- 

15) zameldował, iż wracając do domu | gami | pobili kamieniami, wskutek czego 
został napadrięty, na fle porachunków | doznał on ogólnych obrażeń ciała ! zła- 
osobistych, przez sąsiada Wincentego Ło | mania prawej ręki. tej. 
zienko oraz trzech jego synów. Napast- 

Służąca usiłowała powiesić się 

„KURJER” (4662). 

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 14 grudnia 1938 r. 

Ceny za towar średniei handlowej ja- 

<ości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor 
nalnej taryfie przewozowej (lan za 1000 ko 

-co wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładun 
<ach wagonowych, mąka i otręby—w mniej: 

szych ilościach, W złotych »    
  

    

    

    

            

    

        

yto I stand. 696 g/l 14.50 15. 

w mieszkaniu pracodawcy ar ?szenica | „7048. 19.— 19.50 STAN 

z powodu nieuregu'owania należności NAT, 185 19— PODGOR ĄCZKOWY 
Ieezm NA = 

Wczoraj przy ul. Szawelskiej 8 usiło- | powrócił do domu I, nie tracąc zimnej ss o 15.— 15.50 JEST ALARMEM... 
„wała popełnić samobójstwo przez pov'ie- | krwi, szybko przeciął sznur. Dzięki temu > m = 6205, © a) 1 4:0 15 Górn ewa BUS ja 

” » . 3 r 19> 
szenie się 24-letnia Maria Szczęsna, słu- | zdołano Szczęsną uratować. Owies 1 2 48, 1475 15.25 cym" przy” zimnej, wietrzneį I, wilgok 

žąca jednego z lokatorów tego domu. ё п > 445 1350 1425 nej pogodzie, towarzyszą często stany 
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gabinet. Ul. 3 Maja 15—1, w WILNIE 

  

szczony komunikat dodatkowy. Obecny 
jednakże zakup koni nie ma nic wspól- 
nego z zakupem koni przez komisje re- 
montowe. ' 

Wiadomości radiowt |; 
RECYTACJE PROZY. 

Podłoże twórczości Heleny Romer Ochen 

kowskiej to motywy na wskroś „tutejsze”, 

Do recytacji prozy (środa, 14. grudnia o 

godz. 8,50) wybraliśmy barvne opowiadanie 

wszystkimi wygodami, ewentualnie z Spią a 

mi, do wynajęcia od 15 grudnia. Ogląda 
codziennie od 15 do 17 — ulica Jakuba Ja- 
sińskiego. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA ABO 

Obwieszczenie |,...P.RACA . 
POSZUKUJĘ 10 wspólników z kapitałem O LICYTACJI RUCHOMOŚCI r 

po 3.000 zł. Oferty do Administracji 
Komornik Sądu Grodzkiego w Słonimie Kurį Wiłeńskiego* pod: „Praca”. 

I-go rewiru Jan Pyszkowski mający kancela | " NK BL I i 
rię w Słonimie, ul. Kościuszki Nr 8 na pod ż NE | 

  Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

RADIO „TELEFUNKEN“ 
Najnowsze superheterodyny bateryjne 
przystosowane do potrzeb wsi i małych 

miasteczek — poleca 

B. Mitropolitański 
Baranowicze, Szeptyckiego 24, tel. 2-60 

Sygnatura: I. Km. 373/88, 

  

  

  

    

stawie art. 602 KPC podaje do pub!:cznej 
wiadomości, że dnia 22 grudnia 1938 r. n go 

„Jaszczar! Jaszczar!'* 

We czwartek odczytane będzie opowia- 

danie „Nisdźwiedzia przysługa”. 

Oba opowiadania zaczerpnięte z książki 

Helenv Romer Ochenkowskiej „Tutejsi”. 

„Czytanki wiejskie* (piątek, 16 grudnia, 

i sobota 17 grudnia) przyniosą nam piękne 

opowiadania Henryka Sienkiewicza „Wspom 

geinie z Maripozy“. 

POKAZ DLA RADIOSLUCHACZY. 

Dzisiaj o godz. 17 w Elektrowni Miej. 

skiej odbędzie się pokaz gotowania na ele- 

ktryczności. Wstęp dla radiosłuchaczy za 

okazaniem kwitu abonamentowego za gru- 

dzień bezpłatny. 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

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

Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

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

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

Drukarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca. 
AEUZŹRE OJO ZZO S 

„Kurjer Wileński* Sp. z 0. 0, 

Centrala. 

  

Wydawnictwo 

  
  

"Najpiękniejszy film sezonu. Hal son EDDY 

(partner Jeannette Macdonald) w now”*m swym sukcesie 

ROSALIES“ 
  
  

Nieodwołalnie ostatni dzień 

CASINO] ** ">. Clark GABLE 
w porvwaiącym filmie oraz złotowłosa Jem HIAFRAGW wielkich przeżyć 

„„SAFRBA 
E €0C5:A** 

Nadprogram: 
DODATKI. 

DR TANNHAEUSER" 99 = © can 
w wykonaniu glqantycznej amerykańskiej orkiestry filharmonicznej 

2) »sŁZÓłie cienie““ W roli gl. Inklszyniew 

  

  

  

UWAGA! 1) Nadzwvc'zina atrakcia 

Nadprogram: ATRAKCIE 
  

Chrześcijańskie kino Dziś. Film pełen tragicznych konfliktów i beztroskiego humoru 

ŚWIATOWIJ| SZESNASTOLATKA 
Na czele rekrd. obsady: LIL DAGOVER, Sabine Peters, Karl Schoenbeck i Hans Richter 

Początki seansów o godz. 4-ej, w niedziele i święta od godz. 1-ej 
  

KINO 
Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 
Wiwulskiego 2 

Najsłodsza dziew- 2 

czynka. na. świecie Dec saim€1 EBuse* bia 

i naisłvnniejszy cyrscent Leopoid Stokowski w kapitalnej +omed' 

„ICH STU I ONA JEDNA" 
'*adprogram: DODATKI. Pocz. seans codz, o q. 4, w święła o 2 pp 
  

Dziś. Wielki dramat społeczno-obyczajowy 21 ZA ZASŁONA W rolach głównych: Żukowski, Żeliska, Skonieczny, Ina Benita i inni 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. Ę svans, o tej, w niedz. i św. o 2ej.   

    

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 
Lida, ul. Zamkowa 4/7, tel. 73; Baranowicze, 
Wileńska 42, tel. 96; Brześć n/B.. ul. Pierac- 
kiego 19, tel. 224; Pińsk, Dominikańska 40. 

Przedstawicielstwa; .Kleck, .Nieśwież,, Słonim, 
Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grod- 
no — 3 Maja 6, Suwałki — Emili Plater 44, 

« Równe—3 Maja 13, Wołkowysk— Brzeska 9/1 

ANZGIEZIAGZE 

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 

     

dzinie 10 w Słonimie na Placu Handlowym 
odbędzie się 2 ga licytacja ruchomu*e', na- 
leążcych do Stefanii Połchowskiej, składa- 

jących się z powozu i bryczki, 

nych na łączną sumę zł 550. 

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

Dnia 30 listopada 1938 r. 

Komornik J. Pyszkowski, 

oszacowa- 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAA AAS AMAAAAAMAAAMAS 

LEKARZE 
TWYVYYVYYYVYYTYYYYVYTYYYYYYWYVYYVYYVYYVYYT 

DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

  

DOKTÓR MED. 

Zygmunt Kucdrewicz 
choroby wenery -zne, skórne ' moczopłciowe 
ut. Zamkowa 15, tel. 19-60. Przyjmuje w godz. 

od 8—1 i od 3-. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA A AAA AA AAA AAA 

AKUSZERKI 
TVVYVYVYVYYYVYVIVYVYVYYYY! 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—?%. róg ul. 

3-gx Maja obok Sądu. 

    

AKUSZERKA 

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

  

AKUSZERKA 

M. Brzezima 
masaż leczniczy | elektryzacja. Ul. Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

YTTYTYTYTTYTYYYYYWYY 

NOWOOTWARTA BIBLIOTEKA Teresf 

Łopuszyńskiej — Wilno, ul. Śniadeckich 8 
(róg Mostowej). Beletrystyka w języku pał* 

skim i francuskim. Książki dla dzieci i mło* 

dzieży, Nowości powieściowe. 

(AAAA ALMA KAA AAA AABAGAAAAAAAAAAAAAAAABSS 

BARANOWICKIE 
УУ 

FIRMA RÓŻNOWSKI i KARAŚ, Barano* 
wicze, Nowogródzka ż, tel. 141. Poleca naj: 

lepszy prezent na gwiazdkę, radioodbiornik 
„Echo”, względnie „Elektrit". 

    

POZNAŃSKI DOM GALANTERII, Barń* 
nowicze, Szeptyckiego 31, tel. 248. Praktycź* 
ne podarki gwiazdkowe. $ 4 

DWA DUŻE, NOWOCZESNE SKLEPY 
do wynajęcia. Baranowicze, ul. Szeptyckie! 
go 68-a. Informacje: Mickiewicza 5, sklef 
rowerów, 

DSP, 

MIÓD, SERY, GRZYBY | ZAJĄCE 
nabywa w każdej ilości 

płacąc najwyższe ceny 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA“ 
Baranowicze, Szeptyckiego 50, tel. 97 

   
WINA, WÓDKI, towary kolonialno- 

Spożywcze. Duży wybór broni, amu* 

nicji 1 artykułów sportowych poleca 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA“ 
Baranowicze, Szeptyckiego 50, tel. 97   
    

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem 
30 gi, drobne 10 gr za wyraz, Najinniesze ogłoszenie drobne liczymy za 10 słów. Wyfr37 
tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* 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 og: 0576° 
nia cyfrowe tabelaryczue 509/,. Uktad ogtoszefi w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-łamow. 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrz 
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń 

     
  RTZ BEBE 

Kotlarewskiego, Wileńska il 

Red 

inie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłosz€* 
+ nia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 20. 

TRZEJ OSR OI, 

aktor ZBIGNIEW CIEŚLIK 

 


