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Zapominają, że min. Beck jest polskim 
pułkownikiem a nie ich marszałkiem 

Moskwa wobec wizyt bałtyckich 
Płk. Beck, do którego prasa so- 

wiecka podczas jego nie tak dawnej 
wizyty moskiewskiej odnosiła się z 

największym uznaniem — od chwili 
negatywnego ustosunkowania się Pol 
skj do koncepcji paktu wschodniego, 

stał się najbardziej znienawidzoną 
osobą w sowieckich sferach rządzą- 
cych oraz zagranicznych kołach filo- 
sowieckich. Zarówno prasa sowiecka 
jak i będąca na usługach lub pod 
wpływami Moskwy prasa zagranicz- 
na, od chwili odrzucenia przez Pol- 
skę paktu wschodniego, nie opuszcza 
żadnej nadarzającej się okazji by za- 

atakować kierownika polskiej polity 
ki zagranicznej. Przy czym należy za 
znaczyć, że w tej prowadzonej syste- 
matycznie kampanii antybeckowej, 
Moskwa nie przebiera w środkach. 

Oczywista, kłamstwa, wyssane z 
palca sensacje, najobrzydliwsze insy- 
nuacje, złośliwe plotki i ploteczki itd. 
itd., wszystko to jest podawane czy- 
telnikom sowieckim i niesowieckim 
jako prawdziwe, z wiarygodnych źró 
deł pochodzące wiadomości. Aby tej 
kampanii nadać jeszcze większe ce- 

chy prawdopodobieństwa, propagan 
da sowiecka skrzętnie notuje również 
krytyczne głosy 0 polityce Becka, 
prasy polskiej nie wykluczając „Sło- 
wa“, lub zagranicznej, podając je 
czytelnikowi sowieckiemu w odpowie 
dnim sosie. 

Tego rodzaju stosunek Moskwy do 
płk. Becka jest aż nadto zrozumiały. 
Władcom Kremla bardzo nie w smok 
idzie samodzielna i niezależna poli- 
tyka zagraniczna Polski, znajdująca 

coraz to większe zrozumienie w in- 

nych maństwach. Moskwa pragnęła 
by bardzo, by to, co nie podoba się 

jej, nie podobało się również innym 
państwom, szczególnie zaś państwem 
leżącym pomiędzy Rosją a Niem- 

cami. - 
Nic tež dziwnego, že wizyty bal- 

tyckie płk. Becka posłużyły Moskwie 

za nowy asumpt dla kampanii anty- 
beckowej. Niezwłocznie, po wizycie 
majowej Becka w Stoekholmie, teore 
tyczny dwutygodnik GK. partii bolsze 
wieckiej czyli Stalina, „Bolszewik*, 

zamieścił obszerny artykuł niejakie- 

go Ulianowa, w którym koncepcje po 
lityczne płk. Becka przeciwstawił 
koncepcjom polskiej polityki zagra- 

nicznej  ....Marszałka. Piłsudskiego. 

Przy tym jest rzeczą niezmiernie cha 

rakterystyczną, że „wszystkowiedzą- 
cy* towarzysz Ulianow, wystąpił w 
roli gorącego obrońcy niezawisłości 

Polski, wskazując, że właśnie Marsz. 
Piłsudski, któremu leżał na sercu 
rozwój i niepodległość państwa pol- 
skiego, nosił się w r. 1933 z zamia- 
rem wojny prewencyjnej przeciwko 
Niemcom. Płk. Beck natomiast, zda- 
niem Ulianowa, zupełnie porzucił li- 
nię wytyczną polskiej polityki zagra- 
nicznej wytkniętą przez Marszałka 
Piłsudskiego i świadomie wprzągnął 
się w rydwan imperialistycznej poli- 
tyki Hitlera. I wszystko to, co robi 
płk. Beck, jest niczym innym, jak 
wysługiwaniem się Berlinowi. W tym 

celu Beck usypia zręcznie ..czujność 
polskich patriotów* w sposób świado 
my prowadząc państwo polskie do 
utraty niepodległości. 

Dla poparcia tej naiwnej i idioty- 
cznej tezy towarzysz Ulianow raczył 
przedstawić dość obszernie politycz- 
ną biografię kierownika polskiej po- 
lityki zagranicznej. Wszakże należy 
w jakikolwiekbądź sposób  zarów- 
no towarzyszom jak i_ „patrio- 
otom polskim wviłumaczyć zagad- 
kę przyczmny takiej polityki min. 
Recka... Tłumaczenie Ulianowa jest 
nadzwyczaj proste i powiedzmy śmie 
Sszne w swej głupocie. Płk. Beck bo- 
wiem jego zdaniem, prowadzi taką   

politykę dlatego, że jest ni mniej ni 
więcej, jak agentem niemieckim. I to 
agentem od czasu swych studiów w 
r. 1915 w Wiedniu. Od tego czasu, 
według informacji Ulianowa, pocho- 
dzących rzecz prosta, z „wiarygod- 
nych i miarodajnych* źródeł prole- 
tariackich, płk. Beck. pozostawał i po 
dzień dzisiejszy pozostaje w jak naj- 
ściślejszym kontakcie z władzami 
niemieckimi, oraz oszukuje „patrio- 
tów polskich** prowadząc polską po- 
litykę zagraniczną w myśl wskazó- 
wek berlińskich. 

Czytelnik zapyta, jak może takie 
idiotyzmy i nonsensy wypisywać to- 
warzysz Ulianow i to w dodatku w 
czasopiśmie pragnącym uchodzić za 
organ teoretyczny nie tylko partii 
bolszewickiej, ale i stalinowców ca- 
łego świata? Cóż jednak innego mogą 
robić władcy Kremla, wobec zapro- 
wadzonej w Rosji Sowieckiej przez 
Stalina absolutnej posuchy mózgo- 
wej i niepowodzeń ich koncepcji po- 
litycznych na świecie. 

. „Prawda* z 19 lipca, niejako w 
rozwinięciu i popularyzacji „głębo- 
kich myśli teoretycznych* towarzy- 
sza Ulianowa w art. „Riżska wizyta 

  

  
  

pułkownika Becka*, pisze: „Polski 
minister spraw zagranicznych pułko 
wnik Beck zyskał sobie niezrównaną 
sławę komiwojażera do spraw nie- 
mieckiego faszyzmu. Ruchliwość je- 
dnak którą wykazuje Beck w ostat- 
nich czasach bije wszystkie rekordy. 
W maju Beck odwiedził Stokholm, w 
czerwcu Tallin, w lipcu — Rygę. Na 
przyszłość w programie — Oslo, a 
potem Rzym. Jednym słowem — „Fi- 
garo tu, Figaro tam!“ 

Cel tych podróży Becka jest by- 
najmniej nie ten, o którym zgodnie 
pisała prasa polska, szwedzka, estoń- 
ska, łotewska, litewska itd. Jedynie 
„Prawda stalinowska zna istotny cel 
bałtyckich wizyt Becka i jego myśli: 
„Beck stara się utworzyć blok „neut- 
ralnych państw od Czarnego Morza 
do Północnego Oceanu Lodowatego*, 
blok, który można by było oddać na 
służbę agresywnych planów Berlina 
i Warszawy. Właśnie w tym celu jeź- 
dził Beck do Stokholmu, Tallina, Rvgi 
i wybiera się do Oslo". Wszystko to, 
pisze dalej „Prawda”, „jest skierowa- 

Zet. 

(Dokończenie na str. 2) 

  

Japonia liczy się z możliwością 

BUKARESZT, (Pat). Dziś rano, 
wśród bicia dzwonów całego kraju, 
odbył się transport zwłok rumuńskiej 
królowej - matki z Sinaia do Bukare- 
sztu. Specjalny pociąg królewski cią- 
gnięty był przez dwie lokomotywy, 
przybrane flagami o barwach narodo 
wych a wagon, w którym znajdowa- 
ła się trumna zamieniony został w   

przerwania marszu na Hankou 
w związku z ewentualnymi następstwami konfliktu z Sowietami 
TOKIO, (Pat). Otrzymane z Hsing 

king wiadomości o zerwaniu roko- 
wań sowiecko - mandżurskich, brak 

wszelkich wieści o parlamentariu- 
szach japońskich, wysłanych do do- 
wództwa sowieckiego oraz niepomyśl 
ne zakończenie rozmów, prowadzo- 
nych przez ambasadora Szigemitsu 
z Litwinowem, przyczyniają się w pe 
wnyrm stopniu do wytworzenia atmo- 
sfery niepokoju, gdyż przed Japonią 
siaje widmo drugiej wojny w chwili 
gdy pierwsza nie jest jeszcze zakoń- 
czona. 

Jednakże rozpętana po zajęciu 
Czangkufeng kampania prasowa wy- 
tworzyła już sytuację, w której tru- 
dno jest odstąpić od żądania ewaku- 
acji zajętej miejscowości. 
BERETEERERZWTE TE ERCZST SAWY SZĄ 

Litewski attache 
wojsk. w Warszawie 
WARSZAWA, (Pat). Stanowisko 

attache wojskowego przy poselstwie 
litewskim w Warszawie objął płk. A- 
lojzy Valusis, który w dniu 21 bm. 
złożył oficjalne wizyty polskim wła- 
dzom wojskowym. 

Pierwsza poiskc-litew- 
Ska konferencja gos- 
podarcia zakończona 
WARSZAWA. (Pat.) W okresie od 12 

do 21 lipca rb. miała miejsce w Warsza- 
wie informacyjna wymiana zdań na temat 
przyszłych stosunków ekonomicznych 
między przybyłą z Kowna delegacją li. 
tewską a czynnikami polskimi. 

Po wzajemnym zbadaniu postulatów 
obu stron dalsze rozmowy zostałv odło- 
żone na czas przyszły, 

Pogrzeb dyr. Piaseckiego 
" WARSZAWA, (Pat). W środę dn. 

20 bm. odbył się pogrzeb Ś. p. Adama 
Piaseckiego, dyrektora biura Senatu, 
w jego majątku rodzinnym w Pop- 
kowicach. s   

Z drugiej strony twierdzenia so- 
wieckie, iż Cangkufeng znajduje się 
na terytorium Z. S. R. R. nadaje pro- 
testowi japońskiemu przeciwko zaję- 
ciu tej miejscowości formę interwen- 
cji do wewnętrznych Spraw sowiec- 
kich i pozostawia mało nadziei na us- 
tępliwość Sowietów. 

Dobrze poinformowane koła ja- 
pońskie oświadczają, jż możliwym 
jest, że Sowiety będą się starały wy- 
korzystać ten incydent, aby 1) uzys- 
kać już teraz formalne zobowiązanie 
Japonii, że nie zwróci się ona prze- 
ciwko Z. S. R. R. po zakończeniu kam 
panii chińskiej, albo też 2) rozpocząć 
wojnę prewencyjną przeciwko Japo- 

| nii w obecnej korzystnej chwili na 
wypadek, gdyby Japonia nie chciała 
udzielić wiążących gwarancji na przy 
szłość. 

Te same koła japońskie stwierdza 
ja, że liczenie ze strony Sowietów na 
pewne trudności położenia Japonii 
byłoby zupełnie błędne, oraz dodają, 
że być może, że dla Japonii byłoby ko 
rzystnym przerwać marsz na Hankcu 
aż do jesieni, aby wykorzystać nad- 
chodzące miesiące celem dokonania 
potężnej demonstracji zbrojnej na 
granicach Związku Sowieckiego. 

£-'*, * 

(© przebiegu zerwanych rokowań 
japońsko-<owieckich podajemy na str. 2)   

Nowy incydent 
TOKIO, (Pat). Agencja Domei do 

nosi o nowym incydencie pogranicz- 
nym. 12 żołnierzy sowieckich prze- 
Kroczyło granicę w okolicy Sutaszan, 
na wschód od Manszuli i ostrzeliwało 
graniczny patrol mandżurski. Żołnie- 

rze mandżurscy odpowiedzieli og- 
niem i wzięli do niewoli jednego żoł- 
nierza sowieckiego. 

Władze  Mandžukuo zarządziły 
zmocnienie ochrony pogranicza. |       

  

Poleski I Wołyński 

Zwłoki rumuńskiej Królowej-Matki 
przewieziono do Bukaresztu 

Stolica defiluje przed trumną 

  

żałobną kaplicę. Na wszystkich dwor 
cach, przez które przechodził żałob- 
ny pociąg, gromadziły się tłumy lu- 
dności i żegnały na kolanach zmarłą 
królową, podczas gdy księża odpra- 
wiali msze żałobne. Wśród salw ar- 
matnich i bicia wszystkich dzwonów 
zajechał pociąg do Bukaresztu, gdzie 
oficerowie kawalerii wynieśli na 
swych barkach trumnę z wagonu. U- 
formował się żałobny pochód, na cze- 
le którego postępował za trumną król 
i rodzina królewska oraz rząd z pa- 
triarchą Mironem na czele. Trumnę 
przeniesiono do pałacu Coiroceni, 
stałej rezydencji zmarłej królowej, 
gdzie w sali bizantyjskiej umieszczo- 
no ją na katafalku, przybranym sztan 
darami o barwach narodowych i her 
bach królewskich. 

Od godz. 14 rozpoczęła się przed 
trumną defilada ludności, która 
trwać będzie do soboty wieczór. W 
niedzielę rano trumna przewieziona 

zostanie na miejsce wiecznego spo- 
czynku do Curtea Argesi. 

W konsekwencji nznania rasizmu 
potrzeby: są urzędy | 

RZYM, (Pat). „Il Popolo d'Italia“ 
donosi, że centralny urząd demogra- 
ficzny przy ministerstwie spraw we- 
wnętrznych, przekształcony został w 
„Dyrekcję Generalną Spraw Demo- 
graficznych i Rasowych, co niewątp 
liwie stoi w związku z enuncjacją pro 
fesorów włoskich w sprawie rasizmu. 

Holenderska para książęca 
w Niemczech 

HAGA. (Pat.) Holenderska księżna 
Julianna i ks, Bernard udali się wczoraj 
samochodsm do Niemiec. Para książęca 
zamierza spędzić parę tygodni w willi 
wielkiego księcia Meklemburskiego w 
Heilingendam, na wybrzeżu bałtyckim. 

  

Neji Witkiego opo w włosach anie królowa 
Niebywały przepych klejnotów i toalet w operze paryskiej 

PARYŻ. [Pat.) Wieczór galowy w 
Operze zgromadził całą elstę towarzyst- 
wa francuskiego i kolonii brytyjskiej. Na 

'sali było ponad 2000 osób, reprezeniują- 
cych parlament, korpus dyplomatyczny, 
akademie, magistraturę, armię, prasę itd. 
Mężczyźni w czarnych frakach i barwnych 
uniformach przy orderach stanowili tło 
dla wspaniałych toalet wieczorowych pań 
bogato obsypanych niebywale kosztow- 
ną biżuterią. 

Z chwilą przybycia pary królewskiej, 
wszyscy powsfali, witając króla i królowę 
oklaskami. 

Królowa Elżbieta wystąpiła we wspa- 

niałej toalecie z białego jedwabiu, wzo- 

rem której była toaleta, jaką miała na 
sobie królowa Wikłoria w r. 1855 w cza- 
sie swej wizyty we Francji. Królowa z uś- 
miechem kłaniała się, dziękując za owa- 
cje. Na ciemnych jej włosach [śnił prze- 
piękny ogniami „koh-i-noor“, najwspa- 
nialszy i największy brylant świata, ongiś 
należący do Wietkiego Mogoła. Isiną 
rzekę diamentów stanowiła kolia królo- 
wej. Na białej toalecie odcinała się jask- 
rawo wielka wsięga legii honorowej, któ- 
rą również przepasany był i król Jerzy. 
Król przybrany był w szkarłatny mundur 
ze złofymi naramiennikami feldmarszałka. 
Król również z uśmiechem odpowiadał na 
entuzjastyczne powitania, które umilkły 

dopiero z pierwszymi dźwiękami angiel- 
skiego hymnu narodowego. 

Po odegraniu „Marsylianki” rozpoczę- 
ło się przedstawienie opery „Salambo”, 
z której odegrano 1 akf. W czasie antrak- 
tu para królewska spędziła kilka chwi! w 

towarzystwie prezydenta Francji I p. Le- 
brun w małym salonie przy loży. 

Po zakończonym przedstawieniu dłu- 
goinie miłkły owacje na cześć pary kró- 
lewskiej. Znowu królowa z ujmującym 
wdziękiem dziękowała za owacje, budząc 
swym miłym obejściem jeszcze większy 
enfuzjazm, : 

(Sprawozdanie z wczorajszego dnia 
w Paryżu na str. 2).
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Dzień wczorajszy w Paryżu 
PARYŻ. (Pat.) Król Jerzy VI i prezy- 

dent Lebrun przybyli wczoraj okało po- 
łudnia, witani 101 wystrzałami armatnimi, 

DQ WERSALU 
I udali się na Avenue de Paris, gdzie 
przyjęli trwającą przeszło półtorej godzi- 
ny defiladę wojskową. W defiladzie wzię 
ły udział m. in. wojska kolonialne. Za- 
powiedziana wielka „parada powietrzna 
została, z powodu mgły, octwołana. Przed 
królam i prezydentem przeleciało jedy- 
nie 

Z SZYBKOŚCIĄ 480 KM NA GODZ. 
30 francuskich samolotów myśliwskich 
najnowszego typu. Po przyjęciu defilady 
udali się król i prezydent republiki da 
Zamku Wersalskiego, gdzie królowa i 
pani Lebrun przybyła na krótko przed. 
tem. Orszak królewski poprzedzany był 
przez eskortę spahisów marokańskich. 

Q godz. 1 

PREZYDENT LEBRUN PODAŁ RAMIĘ 
KRÓLOWEJ, 

król zaś pani Lebrun i na czele orszaku 
wkroczyli do galerii lustrzanej, najslyn- 
niejszej części zamku, tak przez WSPGM- 
nienia wielkich dni historycznych, jak į 
przez swój przepych. 

W sali ustawiono długi na 37 mir stół 
honorowy naprzeciwko ogrodu, a prócz 
tego dwa stoły długości 7 mir i 14 ma. 
łych stolików. 

Wkrótce po godz. 1 służba ubrana 
w liberię niebjesko-czerwoną, 

Z BIAŁYMI PERUKAMI 
na głowach, rozpoczęła podawać šnia- 
danie, które było 

ARCYDZIEŁEM KUCHNI 
francuskiej. Ukryła orkiestra grała w cza. 
sie śniadania starodawne melodie fran. 
cuskie. 

„ Po skończeniu śniadania brytyjska pa- 
ra królewska udała się do prywałnych 
aparlamentów na krótki spoczynek, pod. 
czaś gdy pozosłali zaproszeni goście przę 
szli do salonu „Herkulesa”. 

Po koncercie i śniacianiu, zastawjonym 
w sali zwierciadlanej pałacu Wersalskie. 
go, przy stole liczącym 37 mir długości 

, 1 obsługiwanych przez 

100 LOKAJÓW 
w kostiumach z czasów Ludwika XIV, a 
nakrytym zastawą sewrską z czasów Lud. 
wika XIV, król i królowa udali się do og- 
rodów wersalskich, gdzie odbył się dał. 
szy ciąg uroczystości, ufrzymanych cał- 
kewicie w styłu z czasów Ludwika XIV. 
Z pałacu do ogrodów królewska para 
angielska, prezydent republiki i gościa 
przeszli wzdłuż szpalerów artystów Ko. 

  

  

medii Francuskiej, w strojach z XVII w. 
Na basenie, otoczonym bijącymi fontan- 
nami, artyści i artystki bałału paryskiego 
odłańczyli szereg tańców z czasów Lud. 
wika XIV, według programu, zaczerpnię- 
łego z historii teatru tych czasów. Artyst- 
ka komadij francuskiej p. Vera Corene 
w przerwie pomiędzy tańcami nimf i tań. 
cami pasterskimi z czasów Ludwika XIV, 
wypowiedziała pod adresem króla molie- 
rowski 

„KOMPLEMENT DLA KRÓLA”. 
Po przedstawieniu królestwo angielscy 
wraz z prezydentem odbyli spacer po 
ogrodach wśród bijących słynnych fon- 
tann wersalskich, | początku przyszłego roku. 

grow 

„KURIER“ (4517). 

Q godz. 5 pp. pociąg z Wersalu przy- 
wiózł gości królewskich z powrotem do 
Paryża na Dworzec Inwalidów, graniczący 
tylko poprzez ulicę z Pałacem d'Orsay, 
w którym królestwo angielscy zamiesz- 
kują. Wieczorem program kończył się 
obiadem wydanym przez ministra spr. za- 
granicznych Bonneta. 

Prezydent Lebrun 
uda się do Londynu 
PARYŻ. (Pat.] Prezydent Lebrun przy- 

jał zaproszenie króla Jerzego do odwie- 
dzenia go w Londynie, dokąd uda się w   

ejm przyjął Szereg poprawek Senatu 
Projekt ust. o funduszach na kształtowanie cen art. roln. 
WARSZAWA, (Pat). Wczoraj przed po- 

ładniem odbyło się w obecności członków 
rządu i p. premiera gen. Sławoj Składkow- 
skiego na czele plenarne posiedzenie Sejmu. 

Na wstępie pos. Pochmarski referował 

zmiany Senatu do projektu ustawy o Akade 

тай Wychowania Fizycznego Józefa Piłsu- 
dskiego w Warszawie. 

Sejm uchwalił definitywnie projekt ns- 
tawy 6 przemianowaniu CIWF na Akademię 
Wychowania Fizycznego. W ostatniej reda- 
kcji nazwa akademii uległa zmianie i CIWF 
nazywać się będzie „Akademia Wychowa- 

Ambasador Japonii 
zapowiada użycie siły 
Zdecydowana postawa kom. Lićtwinowa 
Przebieg zerwanych rokowań japońsko-sowieckich w Moskwie 

MOSKWA, (Pat). Ofiejalnie ko- 
munikują: Ambasador Japonii Szi- 
gemitsu odwiedził wezoraj Litwino- 
wa, któremu oświadczył, że rząd ja- 
peński po dokładnym przestudiowa- 
niu zajęcia wyżyny przez wojska so- 
wieckie na zachód od jeziora Chasan 
(Czanezi) stwierdza, że wyżyna ta na 
leży do Mandżukuo, przy czym: lud- 
neść madżurska twierdzi, że na wyży 
nie tej odbywają się obrzędy religij- 
ne. Powołując się na pokojowość So- 
wietów, które pragną utrzymać sta- 
tus quo, ambasador japoński ošwiad- 
czył, że na rząd sowiecki spada 0d- 
powiedzialność za naruszenie status 
quo w rejonie pogranicznym, przy 
czym zaznaczył, że rząd japeński nie 
kładzie nacisku na natychmiastowe 
dokładne wytyczenie granicy, lecz żą 
dania jego sprowadzają się do natych 
miastowego wycefania woisk sawiee- 

kieh, z zajętych miejscowości. 
Komisarz Litwinow w odpowie- 

dzi na to powolal sie na umowe chun 
czuńską z roku 1869 i na załączone 
da tej umowy mapy, które wskazują, | 
że miejscowość ta leży na tervtorium 

sowieckim, podczas gdy rząd japoń- 
ski powołuje się na jakieś nieekreślo- 
ne i rządowi sowieckiemu nieznane 
dane oraz na twierdzenia anonimo- 
we ludności mandżurskiej, których 
to danych nie ma możności sprawdzić 
Na sranicy panuje snokój, który mo- 

że być naruszeny tyłko przez stronę 
japońsko - mandżurska, która w tym 
wypadku poniesie całkowitą odpea- 
wiedzialność za skutki. Komisarz Lit- 
winow zaznaczył jednocześnie, że je- 
żeli rząd japoński przedstawi dowo- 
dy, na które się powołuje, to rzad 
sowieeki chętnie je rozpatrzy i wype 
wie a tym swoje zdanie. 

Na to ambasador japoński odpo- 
KREREWEIZEH 

Moskwa wobec wizyt 
- bałtyckich 

(Dokończenie ze str. 1) 

ne przeciwko zbiorowemu bezpieczeń- 
stu i powszechnemu pokojowi”. A 
ponieważ Rosja Sowiecka w sposób 
wyraźny przygotowująca się do woj- 
ny na Dalekim Wschodzie i prowo- 
kująca wszędzie gdzie tylko da się 
krwawe konflikty, jest wg zapewnień 
władców Kremla „jedynym państwem 
szezerze stojącym na straży zbiorowe- 
go bezpieczeństwa i powszechnego 
pokoju”, czy należy dziwić się, że 
„Prawda pisze: „Pod sztandarem blo 
ku neutralnych państw polscy i nie- 
mieccy faszyści próbują również zor- 
ganizowač w Nadbaltyce placdarm 
antysowiecki“? 

Najwiecej jednak zaklamaną „Pra 
wdę* stalinowską irytuje to, że poli- 
tyka min. Becka, przeciwstawiająca 
się różnym blokom ideologicznym, 
znajduje coraz to większe zrozumie- 
nie w Nadbałtyce. „Prawda* z glęba- 
kim westchnieniem jest zuiuszona do 
konstatowania, że „niestety w rządzą- 
cych kołach Nadbałtyki coraz więcej 
i więcej słuchają głosów o „neutral- 
ności* z Warszawy. 

Moskwa jednak widząc, że pań- 
stwa bałtyckie nie słuchają jej „pa- 
cyfistycznego* głosu oraz fabrykowa- 
nych przez nią idiotyzmów na temat 
polskiej polityki zagranicznej i osoby 
jej kierownika — zaczyna próbować 
innych chwytów. Ministrów spraw za- 
granicznych estońskiego i łotewskie- 
go, których jeszcze w ub. rokn uro- 
czyście podejmowali wyżsi dostojnicy   

sowieccy, zwymyślano od faszystów. 
Moskwa robi poważną i srogą minę 
pisząc w organie swego dyktatora pod 
adresem państw bałtyekich, następu- 
jace, pełne pogróżek słowa: „Niechaj 
nie myślą w Nadbałtyce, że można 
schować się za politykę „neutralnoś- 
ci“ lub że taka polityka jest w stanie 
zagwarantować niezależne istnienie 
małych państw. Szkodliwe oszukiwa- 
nie siebie. Czyż nie jest jasnym, że go- 
towość państw bałtyckich poddania się 
zasadom systemu Becka będzie ozna- 
czać koniec niezależnego ich istnie- 
nia“? 

Rzeczywišcie, kochani towarzysze, 
to nie jest jasne! Jasne natomiast jest 
to, že sowiecka polityka „zbiorowego 
bezpieczeństwa” z całą pewnością nie 
uchroni państw bałtyckich przed 
sowieckim niebezpieczeństwem I to 
jest jasne nie od dzisiaj, ale od 
tego momentu, kiedy Moskwa sowiec- 
ka w Nadbałtyce organizowała różne 
„niezależne sowieckie republiki”, es- 
tońskie, łotewskie, litewskie itd., 
wspierane przez bagnety czerwonej ar 
mii. Przeciwne mniemanie byłoby 
właśnie szkodliwym  samooszukiwa- 
niem się 

Dlatego też państwa baityckie 
pomue wczorajszych doświadczeń, wo 
lą dzisiaj przysłuchiwać się głosowi 
Warszawy, aniżeli Moskwy, by wspól 
nymi siłami znaleźć sposoby, zabez- 
pieczające przed koniecznością ich 
powtórzenia się. Zet. 

  

wiedział, że rząd jego z tego rodzaju 
odpowiedzi nie hędzie zadowolony. 
Strona sowiecka, mówił ambasador 
Szigemitsu, powołuje się na jakieś 
mapy, które nigdzie nie były opubli- 
kowane. Amhasador japoński doma- 
gał się odprężenia atmosfery jaka się 
wytworzyła na graniey, bo jeżeli te 
nie nastąpi, te JAPONIA BĘDZIE 
ZMUSZONA DO UŻYCIA SIŁY. przy 
czym powtórzył swoje żądanie wyce- 
fania wojsk sowieckich z zajętego te- 
cytorium oraz założył protest przeci- 
wko zabiciu żandarma japońskiego 
przez żołnierzy sowięckieh. | SZR 

Komisarz Litwinow odrzucił Kate 
gerycznie aluzje co do autentycznos- 
ci map, oświadezająe, że żądanie rzą- 
du japońskiego ee da. wycofania 
wojsk sowieckiek nie jest poparte   żadnymi dewodazat i dlatego jest nie 
do przyjęcia. Co się zaś tyczy zaste- 
ex      

sówania siły, mówił komisarz Litwi- 
now, to jeżeli p. ambasador uważa 
podohną groźbę za dobry środek dy- 
plomatyczny, któremu ulegają niek- 
tóre państwa, te winien on wiedzieć, 
o tym, że tego rodzaju środek w Mos- 
kwie nie odniesie skutku. Żandarm 
japoński — mówił Litwinow — został 
zabity na terytorium sowieckim, na 
które nie powinien był wehodzić. Po 
za tym kom. Litwinow zwrócił uwagę 
ambasadorowi japońskiemu, że 19 b. 
m. jakaś banda wtargnęła do amha- 
sady sowieckiej w Tokio gdzie roz- 
rzucała prowokacyjne ulatki. Kom. 
Litwinow zaznaczył, że w interesie 
pokoju i normalnej pracy amhasady 
sawieckiej w Tokio, a japeńskiej w 
Meskwie, rząd japoński winien przed 

| Sięwziąć kroki w celu ukarania win- 
nych i niedopuszczenia do powtórze- 
nia się podobnych wypadków w przy-. 
sziošei. 

В ЦЕ 4   

Koryta rzek Niemna i WIlii 
bėdą pog!ebione 

Badamia Koris $£ polske-liteueikiej 
W ostatnich dniach specjalna komisja | 

polsko-lifewska zbadała gruntownie rze. | 
kę Niemen i częściowo Wilię. Badanie 
to związane jest z uruchomieniem na 
tych rzekach normalnej żeglugi towaro. 
wej, pasażerskiei spławu drzewa. Komisja 
uznała, że rzeki te są zbyt płytkie, nie 
uregulowane, posiadają dużo raf, kamie- 

ni, co stoi na przeszkodzie żegludze. 
W związku z tym postanowiono rzek: 

te dostosować do spławu i żeglugi przez 
przeprowadzenie poważnych robót regu- 
lacyjno-pogłębiarskich. 

Istnieje koncepcja powołania spółki 
do pogłębienia rzek i uregulows="> ka 
ryta Niemna. 

Dłuseletni spór | 
zakończony traktatem przylaźni 
BUENOS AIRES, (Pat). Dziś przed | 

południem w pałacu prezydenta re- | 
publiki podpisany został traktat po- 
koju i przyjaźni pomiędzy Boliwią a 
Paragwajem. 

W podpisanym traktacie oba kra- 
je zobowiązują się na przyszłość nie 
uciekać się do wojny, a wszelkie e- 
wentualne spory likwidować w dro- 

| dze arbitrażu. 

Jeszcze jeden wspaniały 
a wyczym lotniczy 

LONDYN, (Pat.) Przedwczoraj wieczo. | 
rem rozpoczął się nowy lot transatlantycki 
z lądu europejskiego do Nowej Ziemi. 
Tvm razem do lotu tego użyty zosłał od- 
dawna przygotowywany samolot, składa- 
jący się właściwie z dwóch aparatów. 
Pierwszy z nich ma za zadanie, ściślę bia 
rąc, jedynie ułatwienie stariu, obeląžone. 
ga oibrzymią ilością pa!łiwa właściwego 
samolotu fransatlantyckiego. © godz. 20 
wysfartował samolot „Short Mayo” a po 
390 metrach od miejsca startu oddzielił 

się od niego „Mercury”, kierując się na 
   

      

P. wicemin. Rose | 
epuścił Wilno 

Bawiący w Wilnie wiceminister 
handlu i przemysłu p. Rose w towa- 
rzystwie dyr. departamentu minister 
stwa handlu i przemysłu p. Hajdu- 
kiewicza i dyr. Izby Przemysłowo- 
Handlowej p. Barańskiego  zlustro- 

wał szereg zakładów przemysłowych, 
znajdujących się na terenie Wilna. 
M. in. wieeminister p. Rose zwiedził 
największą w Polsce fabrykę apara- 
tów radiowych „Elektrit* żywo inte- 
resując się produkeją tej fabryki, no- 
wymi modelami na rok 1939, stosun- 
kami w fabryce itp. *Vieeminister po   godzinnej inspekcji fabryki odjechał 
do Warszawy. = > wa 

Botwood, Pilot spodziewa się dotrzeć do 
celu o godz. 7 rano. 

Ładunek samołofu stancwi 500 kg 
różnych towarów, m. in. dzienników j taś 
ma filmowa z pierwszymi scenami podró- 
ży angielskiej pary królewskiej do Pary- 
ża. Q godz. 22 samolot przebył 300 mil. 
Na pokładzie było wszystko w porządku. 

NOWY JORK. (Pat.] Samolot „Mer- 
<ury'* wylądował na lotnisku  nawojor- 
skim o godz. 21.08, przelatując dystans 
Foynes — Montreal — Nowy Jark [około 
4867 km) w 22 godz. 31 min. 

  

2 rodziny żydowskie 
zginęły w egniu 

JEROZOLIMA, (Pat). Wczoraj w 
nocy podpalono kolonię żydowską w 
północnej Palestynie w pobliżu Na- 
halal. Dwa domy kolonistów spłonęły 
doszczętnie. W ogniu zginęły dwie ro 
dziny żydowskie, liczące 5 osób. 

Kobieca policja w Kownie 
KRÓLEWIEC, (Pat). Jak informu 

ją z Kowna, władze litewskie w wal- 
ce z przestępczością wśród małolet- 
nich zamierzają stworzyć specjalne 
oddziały kobiecej policji. Pierwszy ta 
k: oddział ma być zorganizowany w 
najbliższym czasie w Kownie.   

nia Fizycznego im. Pierwszego Marszałka 

Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie”, 
Pos. Hoppe referował zmiany, uchwałone 

przez Senat w ustawie o samorządzie gmi- 

ny m. st. Warszawy. Senat wprowadził 27 

poprawek. 

W głosowaniu Sejm zatwierdził wszystkie 

prepozycje komisji sejmowej co do przyję- 

cis względnie odrzucenia poprawek Senatu. 

Po referacie pos. Dueha Izba przyjęła 

większość zmian Senatu do ustawy o wy- 

berze radnych miejskich. 

Zmiany Senatu mają na ogół charakter 

redakcyjny i kodyfikacyjny. 

Po referacie posła Dratwy Izba przyjęła 

zmiany Senatu do ustawy o wyborze rad- 

nych gromadzkich, gminnych i  powiato- 

wych. 
Sprawozdawca p. Widacki  zreferował 

zmiany Senatu de projektu ustawy o popra- 

wie finansów związków samorządu terytorial 

nego i o zmianie ustawy o tymczasowym u- 

regulowaniu finansów komunalnych. 

Sejm uchwalił wniosek komisji. 

Z kolei sprawozdawca komisji specjal- 

nej p. Snopezyński wniósł dwie poprawki, 

wniesione przez Senat do projektu ustawy 

o zabezpieczeniu podaży przedmiotów pow. 

szedniego użytku. 

Sejm uchwalił wnioski komisji. 

P. Łubieński referował zmiany Senatu 

do noweli o regułowanin gospodarki cukro- 

wej i buraczanej. 

Sejm powziął uchwały zgodnie ze sta- 

nowiskiem komisji. 

Po referacie pos. Dębiekiego o zmianach 

Senatu do noweli o uregułowaniu obrotu 

zwierzętami gospodarskimi i drobiem, oraz 

obrotu ' hurtowego mięsem, Sejm przyjął 

większość tych zmian. 

Pos. Sobezak referował następnie rzą- 

dewy projekt ustawy o środkach finanso- 

wych na popieranie gospodarczo uzasadnio- 
nego kształtowania cen artykułów rolni- 
czych. 

W trakcie obszernej dyskusji przemawiał 

minister rolnietwa i reform rolnych p. Pe- 

niatowski, a po nim podsekretarz stanu w 

ministerstwie skarbu p. Morawski. 

Odrzucono wszystkie poprawki i wnio- 

ski mniejszości z wyjątkiem p. Zakliki, przy 

wracającego art. 4 ust. (1) brzmienie projek 

tu rządowego. Całość ustawy przyjęto w 
drugim czytaniu, a na wniosek p. Sobczyka. :... 

i w trzecim czytaniu. 

INTERPEŁACJE wnieśli m. in. p. Gładysz 

w sprawie 5 urzędników państwowych, któ- 

rych oskarżono z trybuny sejmowej o przy- 

należenie do masonerii, p. Kuźmowycz w 

sprawie zabronienia kółkom Ridnej Szkoły 

prowadzenia ogródków dziecięcych w pow. 
Kamionka Strumiłowa, p. Budzyński w spra 
wie ujawnionej w Warszawie loży masoń- 
skiej „Ogniwo” i w sprawie gimnazjum im. 
Komeńskiego w Lesznie, pos. ks. Downar 

w sprawie braku miejsc w państwowych gi- 

mnazjach ogólnokształeących, p .pos. Żelł- 
gowski w sprawie Związku Gmin Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sprawie ut- 
wcrzenia instytutu słowiańskiego i katedr 
słowianoznawczych na uniwersytetach. 

Termin następnego posiedzenia będzie 
podany posłom na piśmie. 

Giełda warszawska 
z dnia 21 lipca 1938 r. 

Belgi belgijskie 90,17 
Dolary amerykańskie 530.50 
Dolary kanadyjskie 527,50 
Floreny holenderskie 293,74 

Franki francuskie 14,79 
Franki szwajcarskie 122.05 
Funty angielskie 26,20 
Guldeny gdańskie 100,25 
Kotony czeskie 16,00 
Korony duńskie " 116,90 
Korony norweskie 131,58 
Korony szwedzkie 135,14 

Liry włoskie 23,60 
Marki fińskie 11,57 

Marki niemieckie 80,00 
Marki niemieckie srebrne 101.00 
Tel Aviv 26,20 

Akcje: 
Bank Polski S 126.00 

Papiery procentowe: 
Pożyczka wewnętrzna 67,00 

Pożyczka inwestycyjna pierwsza 82,75 

Pożyczka inwestycyjna druga 81,75 
Pożyczka konwersyjna a 
4% premj. dolarowa 41.50 

Pożyczka konsolidacyjna 68,00 

Listy zast. ziems. dol. 8% kupon 18.18 
41/,% ziemskie seria 5-ta 64.75 

Zabił żonę 
Wczoraj przy ul. Filareckiej 11—4 w 

Wilnie odbywało się wesele. W charakte. 
rze pomocnicy w zorganizowaniu uczty 
została przyjęta 22-leinia Felicja Żuraw- 
lewowa. Późno w nocy wtargnął do domu 
weselnego mąż Żurawiewowej i zażądał 
wódki. Żona usiłowała wyprowadzić nie- 
proszonego gościa. Wówczas Żurawiew 
porwał nóż I zadał żonie cios w szyję. 
Fatalnym trafem została przecięta tętni- 
<a. Nieszczęśliwa po kilku chwilach nie 
żyła. + =



Nareszcie zrozumiano nas 
„Polska Zhrojnmać walczy z „„KMresenmai““ 

Z pianą na ustach i rozpaczą ńa twarzy powtarzaliśmy aż do znuże- 
nia, że nazywanie egzotycznym określeniem „„Kresy* miejscowości 
dalej częstokroć położonych od granicy niż Warszawa równa się bła. 
zeństwa. Nie odnosiło to żadnego skutku! W prasie stołecznej i pro- 
winejonalnej, oficjalnych prze mówieniach ten haniebny wyraz był 
odmieniany przez wszystkie przypadki pod adresem niemal każdegc 
miasta Polski z wyjątkiem War szawy i Łodzi. Cieszymy się, że teraz 
wstąpił w szranki wspólnie z nami silny sprzymierzeniec. „Polska 
Zbrojna* mianowicie wypowiedziała ostrą wałkę umniejszycielom 
naszych narodowych ambicyj. Oto eo pisze wczoraj na jej łamach 
red. Koźmiński: 

„„„Zamošč — miasto kresowe“ 

(Z jednej z gazet prowincjonal- 
nych). 

Możebyśmy już tak skończyli z ty 
mi „kresami*?.. Skąd się wzięły — 

nie bardzo wiadomo „pokutują nato- 
miast zarówno na łamach prasy, jak 
i w rozmowach; co gorsza — rosiią 
wciąż, rozszerzają się niby wydmy lot 
nego piasku i utrwalają w naszym 
słownietwie, jak głupstwo, które po 
dobno jest wieczne. A przecież czas 
już najwyższy, by ten niemądry ter- 
min wyszedł z użycia. 

Jest w tej chwili zupełnie obojęt- 
ne, skąd się wzięły w mowie naszej 

„kresy*. Już w samym „zaraniau* te- 
go nowego określenia, zjawiającego 
się w słownictwie naszym przed 20 ia 
ty zwrócono ze sfer naukowych nwa 
gę na nieścisłość terminu. Przypom- 
niano, iż „kresy* oznaczały nie co in 
nego, jak tylko system poczty woj- 
skowej w dawnej Polsce i w żadnym 
wypadku nie mogą oznaczać pew. 
nych pojęć geograficznych. Powiedz 
my jednak, iż mówiąc pobcznie „kre 
sy“, nie miano na myśli owej poczty 
wojskowej, że chciano w ten sposób 

określać krańce Rzeczypospolitej, jej 
najdalszy zasięg geograficzny czy kul 
turalny. 

Jakże bo z tym określeni3m „kre 
Sowym* było na początku, przed la 
ty 20? Przykładem niech tu posłuży 

historia, zaręczam, prawdziwa. 

Jakoś, bezpośrednio po wojnie, do 
któregoś z urzędów naszych zgłasza 
się kandydatka na stanowisko siły 

biurowej. Mówi niemal że poprawnie, 
ale „ciągnie straszliwie. Pytają ją 
więc skąd pochodzi. 

— Ja z kresów, pada skromna od 
powiedź . 

‚ — Сзу może jednak pani określić 
bliżej miejscowość, gdzie pani dotąd 
mieszkała? 

— Ja z Charkowa, paniel... 
Tu zasłona. Nie o to chodzi, co 

było dalej. 
Przykład ten jednak dokładnie tłu 

maczy, jak „kresy* rozumiano daw- 
niej. Mówiąc w ten sposób, miało się 

na myśli kres — najdalszy zasięg pol- 
skości. Nasza charkowska patriotka 
nie była zbyt daleko od prawdy. Mie 
szkając w swym mieście, wiedziała pe 
wnie, jak to z naszym zasięgiem na 
wschodzie było ongi, jeśli nie przed 
r. 1918 to przed r. 1914 z pewnością. 
Ja sam, pamiętam to dobrze, zwiedza 
jąc przed r. 1914 już nie Zadnieprze, 
a okolice zagłębia dońskiego, zacie- 
kawiony charakterem pewnych poros 
łych darnią kopców, dowiedziałem 
się od wiejskiego woźnicy, że to „lac 
kie mogiły*... I w stronach tamtych o 
ziemiach folwarcznych, dworskich, 

Kodo niemieckiego polactwa 
berlin, w lipeu. 

To nie omyłka druku, nie błąd ze 
cerski. Autor niniejszego artykułu nie 
nazywa się także Szukalski, alias 
Stach z Warty, preparujący na uży- 
tek współczesności nie tyle nowo- co 
dziwotwory języka polskiego. 

W Berlinie istnieje, działa i ofiar- 
nie pracuje Związek Polaków w 
Niemczech. Sytuacja mniejszości pol- 
skiej w Rzeszy wymaga wyjątkowej 
czujności zarówno ze strony władz 
wymienionego wyżej Związku, jak ró 
wnież ze strony oficjalnych czynni- 
ków polskich. Sympatyczna i droga 
dla każdego Polaka idea współżycia z 
Rodakami na obczyźnie powinna roz 
wijać się w największej harmonii 
Polska racja stanu ma przed sobą za- 
gadnienie szerokie, obejmujce nie tyl- 
ko Niemcy, ale także inne kraje, O- 
czywiście z punktu widzenia Polaków 
niemieckich ich sprawa jest dla nich 
najważniejsza. Wyrazem ciągłej tros 
ki o utrzymanie stanu posiadania, o 
obronę swych praw jest nie tylko co- 
dzienna praca zrzeszonych w Związ- 
ku Polaków lecz periodyczne zjazdy 
jak np. ostatni w marcu r. b., bardzo 

  
  

choć nie należały przecież do Pola- 
ków, ludność wiejska nie mówiła ina 
czej, jak „panska zcnla*. Tak więc 
kresy zasięgu naszego w ten sposób 
choćby przebiegały daleko jeszcze na 
wschód od wspomnianego tu Charko 
wa... 

Aliści pojęcie to po r. 1918, czy 
może raczej po wojnie ostatniej, zmie 
nia się zupełnie. Trafiając na mur gra 
niey naszej na wschodzie, poczciwe 
początkowo „charkowsko - damskie 
kresy nie mogą się kontentować wąs- 
kim pasem samego pogranicza i miast 
umrzeć śmiercią naturalną, jak tyle 
rzeczy ludzkich, nolens volens szuka 
ją sobie miejsca gdzie indziej Rosną 

i pęcznieją, podsycane jeśli nie igno 
rancją naszą, to na pewno niemądrą 
tolerancją, zapuszczają korzenie, uma 
cniają się w gruncie i — z każdym ro 
kiem zyskują na terenie. Tak więc 
np. początkowo chwalono się wciąż 
— to przecie dobrze brzmiało — ja 
kimiś tam wielkimi fortunami, dobra 

mi na „kresach*, choćby dobra te ist 
nieć miały w samej li tylko wyobraź 

ni mówiących. Dowiadywaliśmy się o 
miasteczkach „kresowych“, jak Zdol 
bunów, czy Wołożyn, potem mówio 
no i nam i pisano już i o ziemiach 
„kresowych“, takich właśnie powia 
tach i połaciach kraju i ani się obej 
rzeliśmy nawet, jak zaczęto nas' infor 
mować o całych województwach „kre 
sowych*, zaliczając do nich tak rdzen 
nie polskie ziemie „jak województwa 
wileńskie i nowogródzkie, poleskie, 
Wołyń czy tarnopolskie. Poczęliśmy 
się z biegiem lat dowiadywać o róż 
nych „grodach kresowych“, jak Wil 
ne, Nowogródek, Brześć, czy Brzeża 

PZ TE EYE 
  

Sukcesy malarki polskiej w Brazylii 
RIO DE JANEIRO (Pat. Wielkim powo- 

dzeniem cieszy się w Rio de Janeiro otwarta 
ostatnio w salonach związku artystów bra 
zylijskich pod krotektoratem posła R. P. po 
żegnalna wystawa prac malarki polskiej p. 
Heleny Teodorowicz Karpowskiej. Na wysta 
wę obok innych prac złożyła się przede 

wszystkim” kolekcja obrazów przedstawiają 
cych artystyczne motywy z Amazonas, gdzie 

pani Karpowska bawiła pół roku. 

Ludność St, Zjedn, sięgnie w 1988 r. 158 milionów 
WASZYNGTON (Pat). Według sprawoz- | 

dania komitetu dla spraw zaludnienia, lud- 
neść Stanów Zjedm. w r. 1988 sięgnie 158 
milionów, po czym zwolna będzie malała i 
składała się przeważnie z ludzi średniego 
wieku lub starych. Komitet oblicza, że w ok 
resie 1935 — 1975 r. liczba ludzi mających 
04 20 do 44 lat wzrośnie o 6 procent, gdy 
cyfra ludzi mających od 45 do 64 lat wzroś 
nie o 69 proc. Osoby mejące więcej niż 65 

liczny z okazji piętnastolecia związ- 
ku Kongres Polaków w Niemczech, 
dokonane wreszcie otwarcie gimnaz- 
jum polskiego w Kwidzyniu, stałe wy 
dawanie własnych pism. W czerwcu 
r. b. skierowano na ręce ministra spr. 
wewnętrznych Rzeszy obszerny me- 
moriał w sprawie położenia ludności 
polskiej w Niemczech. Pracują więc 
Polacy w Niemczech w miarę sił i 
środków, a często ponad siły i środ- 
ki. Z odległości, z takiego choćby Wil 
na, widzimy jednak nie tylko Pola- 
ków w Niemczech. Blisko mamy Pola 
ków na Litwie, również w Sowietach. 
Wiemy, że sytuacja ich nie jest często 
kroć lepsza od niemisckich. To też w 
ecenie działalności poszczególnych 
środowisk zdobyć się możemy łatwiej 
na obiektywizm. 

Ze wszech miar godny jest wyróż 
nienia i podkreślenia fakt, że Polacy 
niemieccy są przeniknięci duchem pa 
friotyzmu. W swych oficjalnych wy- 
dawnictwach stale wysuwają na czo- 
ło hasło miłości kraju ojczystego, łą 
czność z narodem polskim. Bardzo 
prosto ujmują ideologię Związku Po-   laków w Niemczech „Prawdy*, któ- 
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ny. Do liczby ich niebawem zaliczać 
poczęto Grodno i Białystok, Włodzi- 
mierz, Lwów, czy Żółkiew... 

Idzie to wszystko w szybkim, za- 
straszająco szybkim tempie. Skoro 
przed kilku dniami w jednej z gazet 
przeczytaliśmy (możemy służyć bliż 
szymi szczegółami), iż „Zamość jest 
miastem kresowym'*, to jutro zapew 
ne dowiemy się, że i poczciwy nasz 
a historyczny przecież Kock czy Lu 
blin, Jarosław czy Przemyśl, to ja- 
kieś nieznane bliżej „stare grody kre 
sowe *... 

Trzeba z tym skończyć wreszcie. 
Gdzież lęgną się te pomysły? Skąd bio 
rą się te dziwolągi? Czy nie winna tu 
jest nieszczęsna jakaś ignorancja, ab 
solutna nieznajomość rzeczy? Czy nie 
stąd idzie to wszysiNo, že nie lubimy 
się ruszać, że za mało znamy swój 
wielki i piękny kraj? Bo bywa, że 
mieszkając gdzieś na naszej Hożej czy 
Wspólnej, boimy się pojechać — już 
nie mówiąc do Augustowa, czy Krze- 
mieńca, ale wprost do Grochowa, czy 
Dembego Wielkiego, bo to — już za 
Wisłą, za Pragą, a więc „tak, jakby 
na kresach* — słowem „na końcu 
świata. 

Jesteśmy nieco za wygodni. Ja 
wiem, że istnieje jeszcze, mimo 
wszystko, i dziś pewna różnica w wy 
glądzie chat Podola i Śląska, czy w 
prezencji naszych miasteczek Wileń 
szczyzny i Pomorza. Przecież postęp 
na lepsze jest widoczny i naszym za 
daniem jest współdziałać tylko ile 
sił, by różnice te zacierały się z bie- 
giem lat, jak najprędzej. 

Tymczasem zaś często biernie, 
cierpliwie i bezwolnie godzimy się z 
głupstwem tych wszystkich gadają- 
cych nam i piszących o „kresach po 
ntńiejszycieli polskości. Tych ludzi, 
którzy, nie umiejąc wysunąć nosa spo 
za swego zaśniedziałego zaścianka, 
nie wiedzą i nie widzą, jak szybkimi 
krokami idzie naprzód, jak umacnia 
się i rozbudowuje Polska we wszyst 
kich swych, odwiecznie do niej nale- 
żących a odzyskanych krwią żołnie- 
rza polskiego ziemiach. 

W otwarciu wystawy wzięło udział sze 
reg osobistości ze sfer urzędowych, dyplo- 

matycznych towarzyskich i przedstawiciele 
miejscowej prasy. 

Liczne głosy prasy omawiały wyczerpu- 
jaco wystawę i przypomniały ogólną dzia- 
łalność artystyczną p. Teodorowicz Karpow 
skiej w ciągu blisko 3 letniego jej pobytu 
w Brazylii, wyrażając gorące uznanie dla ta 
lentu malarki polskiej. 

lat, stanowią dziś zaledwie 6 procent hidnoś 

ci, ale w r. 1980 stanowić będą 15 proc. O 

soby mające dziś poniżej lat 29 stanowią 

dziś 37 proc. ludności, ale w r, 1980 pro- 

cent ten spadnie do 25. Komitet wyraził opi 

nię, że tego rodzaju zmianą demograficzna 

wyjdzie Stanom Zejdn. na korzyść, zwłasz 
cza pod względem gospodarczym, gdyż przy 

czyni się do podwyższenią przeciętnego ma 

jatku mieszkańca.   
rych jest pięć: | 

1) Jesteśmy Polakami. 
2) Wiara ojców naszych jesi wia- 

rą naszych dzieci. 
3) Polak Polakowi bratem. 
4) Co dzień Polak Narodowi służy 
5) Polska Matką naszą, a o Matce 

nie wolno mówić źle. ; 

Powiedziawszy tyle dobrego o 
Związku Polaków w Niemczech, na- 
leży jednak poruszyć temat mniej 
przyjemny. Tytuł niniejszego artyku- 
łu na pewno niejednego zastanowił, 
zrobił wrażenie jakiegoś chropowate 
go zgrzytu. Nie będziemy się kłócili o 
wyrazy, bo ważniejsza jest treść, któ 
rej mają służyć. Chodzi -jednak o 
rzecz ważniejszą, bo 0 pielęgnowanie 
mowy polskiej, która przecież jest nie 
tylko zbiorem mniej lub więcej dźwię 
cznych głosek, ale także tą „arką 
przymierza między dawnymi a nowy 
mi czasy”, najistotniejszym czynni- 
kiem zachowania poczucia własnej 
narodowości. 

Przyjrzyjmy się tym wyrazom. 
Rodło. Ma to być wyraz starszy niż 
godło, więcej posiadający znaczenia. 

„Rodło* Związku Polaków w Niem- 

czech wyobraża sty::zowaną linię Wi 
sły z zaznaczonym na niej Krako- 
wem. Znak wcale ładny, choć w pier- 

wszej chwili narzucający asocjację 
ze swastyką. Mniejsza zresztą o asoc-   

  

70. roku życia u steru państwa 

Na powyższej fotografii widzimy J. K. M. regenta Kr. Węgier, adm. Horlhy'ego, 
w otoczeniu najbliższej rodziny, podczas uroczystości 70. urodzin, które odbyły 

się bez oficjalnego rozgłosu w dobrach ragenta, w Kenderesz. 

Polska ekspedycja naukowa 

dotarła na Spitsbergen 
WARSZAWA (Pat). Od kierownict 

wa polskiej ekspedycji glacjologicz- 
nej na Spitsbergen otrzymała Polska 

Agencja Telegraficzna pod datą 11 b. 
m. następujące informacje: 

Dnia 5 lipca polska ekspedycja gla 
cjologiczna osiągnęła cel swej podró 
ży, lądując w punkcie z góry obra- 
nym, mianowicie na równinie Kaffe 
Oyra, na zachodnim pobrzeżu Spits- 
bergenu, pomiędzyFiordem — lodo- 
wym (Ice Fiord) a Żatoką Królewską 
(Kings Bay). 

Również Kaffe Oyra przedstawia 
płaski pokryty tundrą, wąski pas te 
renu (szeroki ok. 3 km, dług. ok. 12 
km), ograniczony od północy i połud 
nia wielkimi zachodzącymi do morza 
lodowcami Aavatsmark i Dahla, od 
wschodu zaś: silnie postrzępionymi 
wyniosłościami o ostrych granicach i 
szczytach i bardzo stromych, pożłobio 
nych zboczach. Wyniosłości te śred- 
nio wzniesione na ok. 500 do ok. 700 
m oddzielają doliny wypełnione lo- 
dowcami typu alpejskiego, z których 
największy lodowiec Elizy dosięga ok. 
3 km szerokości u czoła. Powyżej wy 
mienione lodowce oraz ich przedpola 
stanowić będą przedmiot szczegóło- 
wych badań członków ekspedycji p. 

PP. drów: Halickiego. M. Klimaszew- 
skiego i L. Sawickiego. 

Pierwsze dni upłynęły na zorgani 
zoówaniu bazy ekspedycji, a ostatnio 
przystąpiono do dalszych prac prze 
widzianych w programie. 

PP. dr dr Halicki i.Sawicki dokonali 
szeregu wycieczek, celem zaznajomie 
nia się z terenem oraz do lodowców 
Dahla i księżniczki Ireny, p. inż. Ste 
fan Bernadzikiewicz zaś, w tym cza- 
sie wykonał niezbędne urządzenia dla 
instalacji instrumentów, wypożyczo- 
nych przez Państwowy Instytut Mete 
orologiczny i przystąpił do systema- 
tycznego prowadzenia obserwacyj me 
teorologicznych. 

W ciągu najbliższych dni członko 
wie ekspedycji będą mieli do swego 
rozporządzenia łódź motorową, którą, 
mimo różnych trudności udało się wy 
nająć wraz z obsługą. Pozyskanie tej 
łodzi wybitnie ułatwi pracę, dając zna 
czną oszczędność czasu oraz możność 
docierania do obiektów bardziej od- 
ległych i w zwykłych warunkach nie 
dostępnych. 

Pogoda naogół jest dobra, wieją 
stale ostre wiatry półn. zachodnie. 
Temperatura 4—5 st. e. 

jacje. Dlaczego nie pozostawiono zro 
zumiałego wszystkim Polakom i tym 
z Niemiec i tym z innych krajów i 
tym także z Polski, wyrazu godło? 
Przyznam się, że argumentacja jed- 
nego z członków niemieckiego Związ 
ku Polaków nie trafiła mi do przeko 
nania. Wprawdzie Krasiński także 
tworzył nowe wyrazy, wprawdzie ro- 
bi to teraz w Polsce Szukalski, wpra- 
wdzie zgodzić się trzeba na koniecz- 
ność wyrugowania wyrazów obcych i 
zastąpienia ich własnymi — o ile są 
odpowiednie, jednakże nie sposób zro 
zumieć tendencji do zastępowania 
wyrazów czysto polskich przez inne 
polskie, dawno gdzieś- zagrzebane i 
zapomniane. Język także ma swoją 
historię i swój rozwój. Jasny dziś dla 
wszystkich wyraz maciora, kiedyś 

miał znaczenie pełne powagi i godnoś 
co, bo oznaczał matkę licznych dzie- 
ci. Nie dowód to, żeby go dziś do daw 
nego znaczenia reaktywować. 

„Rodło nie przemawia jasno do 
dzisiejszego Polaka, na upartego moż 
na sobie zrobić wywód filologiczny i 
chcieć ten wyraz zrozumieć, trzeba je 
dnak pamiętać, że to ma być symbol, 
hasło, a więc coś, co samo do każde- 
go przemawia. Z pewnością musiano 
przeprowadzić wśród samych Pola- 
ków niemieckich akcję uświadamiają 
co-propagandową na rzecz owego „ro 

  
dła*, zanim stało się ono zrozumiałe. 
Nawinkarstwo to najmniej odpowied 
ni argument w walce o utrzymanie 
polskości na obczyźnie. Choćby to no 
winkarstwo zahaczało o dawno umar 
łe pamiątki. 

Mniejsza zresztą z „rodłem'*. 
Jeżeli już jako tako da się ono us- 

prawiedliwić (ciężko to przychodzi) 
— to z tym „polactwem' jest już cał- 
kiem generalna klapa. Co za pomysł 
by wprowadzać taki nieuzasadniony 
żadnymi względami językowymi (a pa 

miętajmy wciąż, że język jest koleb- 
ką poczucia narodowego), żadnymi 
względami rzeczowymi, arcydziwot- 
wór. 

Kiedy o to zahaczyłem, powiedzia 
no mi, że oklepany wyraz „Polonia za 
graniczna” jest nie do utrzymania. 
Dlaczego? A bo są nożyki do golenia 

„Polonia“, są zaklady gastronomicz- 
ne, kina „Polonia“, są nawet nocniki 
firmy „Polonia“. 

Primo: jest takže order „Polonia 
restituta“, jest takže cykl grotgerow 
ski „Polonia“, jest wreszcie i pozosta 
nie sama nazwa kraju Polonia. W Ita 
li Polski nikt inaczej nie nazywa. | 

Secundo: cóż łatwiejszego, jak 
wszcząć energiczną akcję i uzyskać 
zekaz nazywania sprzętów i przed- 
miotów gospodarstwa domowego wy 

razem „Polonia“. 
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„Rekord“ nienotowany ani przed wojną ani po wojnie 
Nigdy bodaj Yankes nie oczekiwał 

z takim zainteresowaniem  ogłaszęnia 

cyfr budżetu, jak obecnie. „Człowiek uli 
cy” ma dość mętne pojęcie o tym, jak 
żyją i zarabiają jego współziomkowie 
i jak kształiują się wielkie foriuny magna. 
tów „krėlėw“, stali, żelaza; bawełny czy 
kauczuku, którzy w lałach ostatnich mają 
nielada kłopoty z urzędem podaikowym 

Roosevelt przewidywał w styczniu na 
okres budżełowy r. 1938/39 deficyt w wys 
sokości 1 miliarda dolarów, ałe w m'ę- 
dzyczasie polityka nakręcania koniunktu 
ry dźwiknęła ten deficyt do 3 miliardów. 
Kiedy obywatel Stanów Zjednoczonych 
już się oswoił z tą cyfrą, Roosevelt zako- 
munikował mu, że w nowym budżecie de 

ficyt ten wyniesie „drobnostkę”, bo ok- 
rągłą humkę 5 miliardów. Jest to naj- 
większy deficyt, jaki Ameryka w swym 
budżecie kiedykolwiek przed wojną i po 
wojnie zdołała wykazać, Wydatki państ- 
wa preliminowane są na 2,5 miliarda do- 
larów wyżej aniżeli w styczniu br.; w ten 
sposób przekraczają one wydatki budżetu 
zeszłorocznego prawie o 1,5 miliarda 
dolarów. 

Roosevelt określił wpływy sumą o bli- 
sko 2 miliardy niższą aniżeli w styczniu. 
Oznacza te, w porównaniu z budżetem 
zeszłorocznym, spadek dochodów skarbu 
o przeszło 2 miliardy. W fen sposób cyfry 
wpływów preliminowane są na 4 miliardy 
dolarów, a wydatki na około 9 miliardów. 
Roosevelt liczy się poważnie z dałszym 
wzrostem długu państwa Szacuje on 
wzrost tego długu na miliardy, tj. do su- 
my 41 miliardów w porównaniu z 34 mi- 
liardami sprzed dwóch lat i z 16 zaled- 
wie miliardami w r. 1930. 

Przeciętny zjadacz chleba, rzucając 
okiem na -te astronomiczne cyfry, pochy 
lony nad olbrzymią płachłą dziennika w 
podziemnej kolejce lub natłoczonym au- 
tobusie zadać sobie musiał mimo woli 
pytanie: kto za to wszystko zapłaci? Na 
tej samej stronie wielkiego dziennika zna 
łazł częściową odpowiedź w postaci ofic 
jalnych obwieszczeń ministra finansów o 
wpływach z podatku dochodowego za 
r. 1937. Zestawienie to jest wielce cha- 
rakterystyczne į wielce ciekawa ponieważ 
stanowi ono vrymowną ilustracją stosun-   

ków majątkowych i ukształtowania się do 
chodów w Stanach Zjednoczonych. Tak 
więc w r. 1937 urzędy skarbowe otrzy- 
mały okoła 5,5 miliona zeznań podatko 
wych, reprezentujących około 19 miliar- 
dów dolarów dochodu, Z tej sumy wpła- 
cono do skarbu państwa 1,2 miliardy do 
larów z tytułu podatku dochodowego, 
Odpowiada to przeciętnie sławce podat- 
kowej w wysokości 6,360/g. 

Lwia część obywateli Stanów Zjedno- 
czonych, zobowiązanych da płacenia po 
daiku dochodowego, posiada dochód po 
niżej 5.000 dolarów rocznie. W r. 1937 
przeszło 4,5 miliona płatników tj. prze- 
szło 80%/0 ogółu podatników reprezento- 
wało dochód poniżej 5.000 dolarów rocz 
nie. 8%/6 płatników tj. około pół miliona 
osób posiadało dochód około 10.000 do 
larów, 13.500 osób o dochodzie ponad 
100.000 dolarów, 4.000 osób ponad 
300.000. — 330 osób posiadających do- 
chód pół miliona, wreszcie „górne dzie-   

sięć tysięcy" — 177 milionerów i 61 mul- 
timilionerów. 

Z tego grona ubyła spora grupka mul 
timilionerów zdmuchniętych przez kry- 
zys. Trzeba jednak zaznaczyć, że w latach 
ostatnich cyfra ta zaczęła się znowu zwię 
kszač. W roku „dna” kryzysu tj. w r- 
1933 Ameryka miała 20 milionerów. W 
ciągu dwóch następnych lat cyfra ta wzro 
sła o 13 wybrańców losu, a dzisiaj jest 
ich już 61, a więc trzy razy tyle aniżeli 
przed pięciu laty. Wzrost tej liczby nie 
powinien jednak przesłaniać faktu, że ok. 
res łatwego dorabiania się i utfrzymywa- 
nia wielomilionowych fortun należy przy 

najmniej na razie — do bezpowrotnej 
przeszłości. Jeszcze w r. 1933 podatek 
dochodowy pochłaniał przeciętnie około 
160/0 dochodów milionerów. W następ- 
nych latach nacisk podałkowy wzrastał b. 
szybko 1 dzisiaj skarb pochłania 72/6 
dochodu. 

K. M. 

Powiedz imi, co jadasz 
peowiesm Ch, l<ism jesteś 

Nie wiele jest w tym przesady. Jeśli 20- 

baczymy przy stole jadalnym reprezentan- 

tów wszystkich narodowości, spożywających 

potrawy swego kraju, niewątpliwie zdołamy 

dość łatwo, tyłko na podstawie tych przesła 

nek, określić biesiadników. Osobnik, spoży 
wający nadmierną ilość kartofli, będzie na 

pewno Polakiem, wrzucający do kawy naj 

więcej kostek cukru — Duńczykiem, pijący 

najwięcej piwa i herbaty — Anglikiem, naj 

więcej wina — Francuzem, a pałący cygaro 

za cygarem — Holendrem. 

Statystylka pociesza nas trochę. Zaczyna 

my konsumować rozmaiciej. Już przeciętna 

reczna spożycia niektórych artykułów, przy 

padająca na jednego mieszkańca, jest coraz 

wyższa, świadcząc o podnoszeniu się stopy 

życiowej w Polsce, e większych zarobkach, 

wymaganiach. W 1932 r. Polak spożywał 
19.3 kg mięsa, po pięciu latach spożycie to 

wzrosło do 21.6 kg. Cukru jadał w 1932 r. 

9.1 kg, w 1937 r. — 11.2, ryżu 1 kg., w 1937 
r. — 15 kg, mydła zużywał 1 kg, w 1987 r. 

— 15 kg.   Jednakże w porównaniu z zachodem me 
ET TSS IIS ITS NISSAN 

Siła moralna armii wygrywa wojnę 
Jak byłe pod Waterloo. — 90 tysięcy ucieka przed 90 tysiącami 

Najsilniejszą bronią w walce jest mo- 
ralna siła żołnierza. Bez tego na nic nie 
zdadzą się nawet najbardziej mordercze 
wynalazki wojenne. Ten, zdawałoby się 
paradoksalny, aksjomat uzasadnia bo. 
gata w dziejach ludzkości historia bitew 

Bitwa starożytna była czymś zgoła in- 
nym i odmiennym od wałki nowożytnej. 
Tak odmiennym, że tego współcześni nie 
pofrafią zrozumieć. 

  

Thapse Rzymianie stracili 50 żołnierzy 
a ich wrogowie—10.000. Pod Cynocepha 
les pierwsi 700, drudzy 70.000. Katargiń- 
czycy pod Kannami stracili 50.000 ludzi, 
a Rzymianie 80.000. Rekordem jest bitwa 
pod Cheroneą, gdzie Greków padło 14, 
a Persów 110.000. Dla współczesnej wie- 
dzy wojskowej cyfry te stanowią pewne- 
ga rodzaju zagadki, Niepodobieństwem 
bowiem jest dzisiaj zakończenie bitwy 

Jak podają historycy słarożytni, pod | z podobnym stosunkiem strat. Sfraty obu 

Otwarcie kemunikacji lotniczej 
Stockholm — Moskwa 

Szwedzkie linie lofnicze zawarły po- 
rozumienie z cywilnymi władzami lotni- 
czymi Unii Sowieckiej, na zasadzie któ. 
rego z dniem 18 bm. uruchomiona zosta- 
ła ponownie komunikacja lotnicza na tra- 
sie Stockholm — Ryga — Wielkie Luki — 

SET TEST OT EETES SET TEST TSS EIINAT SSE KIUNK SPE, 

Rekordzista przez pomyłkę 

  

Zdjęcie przedstawia Duglasa Corrigan'a, który przez pomyłkę przeleciał Atlantyk 
na starej maszynie sprzed 9 lat w rekordowym czasie 28 godzin i 13 minut. Lotnik 

stoi obok swej maszyny. 

PEZENIZZRA ITT TTK SNS 

Wcale jednak nie obstaję przy u- 
trzymaniu łacińskiego terminu. W 
myśl zasady, że należy wyrazy obce 
zastępować własnymi, można zastą- 
pić wyraz „Polonia* po prostu wyra- 
zem Polacy z dodatkiem określenia: 
w Niemczech. Tak właśnie jak jest w 
nazwie „Związek Polaków w Niem- 
czech“, a nie „Polactwo w Niem- 
czech“. 

Ale nazywanie swego wlasnego wy 
dawnictwa „Polactwo Walezące“ to 
dowód zupełnego niezrozumienia du- 
cha języka polskiego. Wiemy, że Po- 
lacy w Niemczech mają ważniejsze i 
bardziej żywotne kwestie do rozstrzy 
gnięcia. Skoro jednak zrobiło się fał. 
szywy krok, należy go wczas napra- 
wić i dyskretnie się z tego .polact- 
wa” wycofać. Z „rodłem* będzie już 
sprawa trudniejsza, bo umieszczona 
łen wyraz w tytułach i tekstach pieš: 
ni. enuncjacyj zasadniczych itp Niech 
więe zyskuje sobie prawo obywatelst 
wa, tym bardziej, że przynajmniej 
ma za sobą argument historyczny, 
zmurszały wprawdzie, ale ma. 

Proszę jednak zrozumieć, że na 
przybysza z kraju, posiadającego dyp 
lem polskiego uniwersytetu, żyjącego 
w kręgu polskich spraw kultural- 
nych z tytułu swego zawodu, wyraz 

  

„polactwo* robi wrażenie ohydne. Po 
wiecie Panowie, że chodzi wam o Pe 
laków niemieckich, nie macie na 
względzie odezuwań estetycznych in- 
teligenta z kraju ale jędrność symbo 
lu. Miejcie jednak szacunek dla języ 
ka polskiego, o którym szkoda, że w 
„Prawdach* nie ma wzmianki. 

„Polactwo* nasuwa porównania: 
robactwo, łajdactwo, wariactwo i in- 
ne współbrzmienia wybitnie negatyw 
nie zabarwione. Na te można repliko 
wać wyborem kilku wyrazów o zna- 
czeniu pozytywnym. Ale żaden z nich 
emocjonalnie nie będzie miał analo- 
gii do „polactwa“. 3 

Uwagi, powyžej skrešlone nie są 
podyktowane żadną złośliwością. Wia 
domo skąd inąd, że Polacy w Niem- 
czech często zbyt gorąco przyjmują 
różne artykuły prasy polskiej, zapo- 
minając o tym, że nie tylko własne 
podwórko i najbliższa ciała koszula 
wchodzi w grę ale także i przede 
wszystkim polska racja stanu. Dła wy 
gody i skrótu w tytule pisemka nie 
wolmo kaleczyć języka ojczystego, 
„Muttersprache* jak mówią Niemcy. 
Skoro o Matce Polsce tak wzniośle 
glosi prawda piątą, nie trzeba jej naz 
wy i nazwy jej dzieci koszławić. 

Jan Jastrzębiec. 
  

Moskwa. Samoloty obsługiwać będą tę 
linię do 15 października rb. Ruch ufrzy- 
mywany jest codziennie z wyjątkiem nie- 
dziel, przy czym całą trasę samolot po- 
krywa w 7 godz. 15 minut. Pasażerowie 
odlatujący z Moskwy poprzez Stockholm 
do Londynu lub na kontynent mogą od- 
być tę podróż w ciągu jednego dnia, na- 

tomiast w kierunku powrołnym muszą no- 

cować w Stockholmie. Dzięki nawiązaniu 
bezpośredniej komunikacji łotniczej ze 
Stceckholmu da Moskwy, poczta z pół- 
nocnej i Wschodniej Europy do Moskwy 
i na odwrót dostarczana jest w ciągu 24 

| godzin. Szwedzkie linie lotnicze obsłu- 
gują aparaty typu Jumkers Ju 52 oraz 
Douglas DC3, podczas gdy Sowiety dy- 
sponują samolotami typu PC4. Samolot 
szwedzki jest pierwszą maszyną zagra- 
niczną, która będzie lądować na lotnisku 

centralnym w Moskwie, przeznaczonym 
wyłącznie dla ruchu pasażerskieqo, Linia 
Słockholm— Moskwa jest jedyną powie- 
frzną linią komunikacyjną, utrzymującą 
przeloty pasażerskie z Europy wschodniej 
do Rosji Sowieckiej. 

  

armii, zwycięskiej i zwyciężonej, są pra- 
wie równe, a jeśli Jest przewaga strat, 
bywa ona po stronie zwycięzców. 

Tak bylo pod Waterloo, gdzie Na- 
poleon zadał większe straty koalicji, a mi 
mo fo bitwę przegrał. Podobnie w 1859 
r. Austriacy przegrali wojnę z Francuza- 

mi, nie ponosząc większych strat, aniżeli 
zwycięzcy. Podobną proporcję spotyka- 
my w bitwach pod Lutzen i pod Baufzen. 
W 1870 r. armia francuska ciągle ustępo- 
wała przed niemiecką, choć straty z obu 
stron były zadziwiająco jednakowe. Je- 
dynie pod Sedanem straty wojsk fran- 
cuskich przewyższały niemieckie. Najdo- 
sadniejsze przykłady strat zwycięzców 

wskazuje wojna krymska i japońska: sprzy 
mierzeńcy 90/0, Rosjanie 40/6, w wojnie 
japońskiej: Rosjanie 299/4, Japończycy 
410/e. Podobnie zakończyła się wojna eu- 
ropejska, gdzie koałicja poniosła daleko 
większe straty, aniżeli armie państw cen- 

tralnych- 
Nie straty zatem decydują o zwycięst- 

wie, ale czynniki moralne. Nie tyle bo- 

wiem idzie o zniszczenie wroga, ile 
o odebranie mu odwagi. 

By poprzeć to przykładem, przytocz- 
my opis bitwy przegranej, podany przez 
jednego z wybitnych francuskich teorety- 
ków wojskowych. „Sło fysięcy ludzi cofa 
się przed wrogiem, zostawiwszy 10.000 
na placu. Zaś wróg zostawił na placu 
tyluż rannych i poległych. Ani jedna, ani 
druga strona nie zna swoich strał. A więc 
90.000 ludzi ucieka przed 90.000 ludźmi 
dlatego, że jedni nie chcą się już bić, 
a drudzy jeszcze bić się chcą”. 

„Pierwsi utracili wiarę w zwycięstwo, 
doszli do granicy moralnej swej siły, 
O porażce decydują nie ci, którzy polegli 
na placu, ale zdrowi, którzy rezygnują 
z walki, ponieważ są zdemoralizowani“. 

Już 13 miast we Francji 
posiada fototelegraficzne aparaty 

W dziennikach paryskich ukazują się b. 
często fotograficzne zdjęcia wydarzeń roz- 
maitych już w kilka godzin później, riwet 
gdy dystans, dzielący redakeję damego pis- 
ma od miejsca, gdzie wydarzenie się odby 

łe, wynosił paręset czy więcej kilometrów, 
albo też gdy było to np. w Algerze czy Ma 
roko, Fotografie takie mają adnotację z bo 

kn „belinogram”. Nazwa pochodzi od wyna 

lazcy metody przesyłania fotografii na od 
ległość i jednocześnie właściciela zakładów 

produkujących aparaty  fototelegraficzne. 
Pierwsze próby transmitowania na odleg 

łość autografów, obrazów, rysunków siega- 
ją we Francji aż sto lat prawie wstecz (Bain 

w 1843 r., Varełli w 1855 r.). Próba takiej 
transmisji autografów miała miejsce w 1863 
r. między Paryżem a Lugdumem. 

Nowe próby podjęto w 1907 — 1908 r. 
bez większego jednak powodzenia. 

W 1923 r. zakłady Belin wystąpiły z na 

wym aparatem fototelegraficznym, który po 
zwalał na przesyłanie na odległość kopij do 
kumentów i zdjęć. Administracja poczty i 

telegrafu wprowadziła od 1 stycznia 1934 r. 

stałą obsługę fototelegraficzną między Stras- 
burgiem i Paryżem oraz między Paryżem i 

Lugdunem. Obecnie wprowadzono taki sam 

serwis między Paryżem i Algerem. 
Kable, które służą do transmisji fototele 

graficznej, muszą być podziemme., gdyż zwy 

kłe kable nadziemne nie nadają się do tej 

fumkcji. 
W tej chwili trzynaście miast francuskich 

posiada aparaty fototelegraficzne, mianowi 

tie: Paryż (5 aparatów), po jednym zaś apa 

rcie — Lugdum, Marsylia, Nizza, Bordeaux, 

Strasburg, Tuluza, Lille, Clermont - Ferrand, 

Nantes, St. Etienne, Montpellier, Le Havre. 
W najbliższej przyszłości otrzymaję арага 
ty fototelegraficzne Tours i Dijon. Ta sieć   

transmisyjna, pozostająca na usługach pu- 
bliczności, uzupełniona jest jeszcze przez 11 
stecyj prywatnych, należących do dzienni- 
ków oraz agencyj prasowych. 

Jednocześnie ministerstwo poczt i tele 

grafów zorganizowało posterunek lotny, roz 

porządzający trzema aparatami, w Paryżu i 

dwa posterunki z jednym aparatem każdy 
w Mnmsylii i w Bordeaux. W razie jakiegoś 
wydarzenia w większej wadze z posterunku 
udaje się natychmiast na miejsce z apara- 
tem fototelegraficznym dwóch urzędników 
P. T, co pozwała na zamieszczenie już w 
kiika godzin po sfotografowaniu zdjęcia od 

nośnego w dzienniku oddalonym w setki ki 
lometrów od miejsca wydarzenia. 

Wszysikie stacje i posterunki lotne mo 

gą retransmitować swe zdjęcia na inne sie 

ci europejskie, nawet jeśli aparaty fototele 
graficzne z obu stron są różnej konstrukeji, 
W tym celu funkejomuje Międzynarodowy 
Kcmitet Telegraficzno - Doradczy, któny u- 
stalił techniczne szczegóły i metody, umożli 
wiając podobną kooperację międzynaroda- 
wą. 

Dyrekcja francuskich P. i T. wprowadzi 
ła przekazywanie autografów i depesz w ob 

rocie wewnętrznym, co przedstawia dużą 

wygodę dla publiczności. W Paryżu np. de 

pesza odręczna, oddana w którejkolwiek fi- 

lii pocztowej, przesyłana jest pocztą pneuma 
| tyczną do stacji fototelegraficznej, która, ps 

zdjęciu, przekazuje ją adresatowi. Między 
oddaniem a wręczeniem depeszy - autogra 
fu, mija nie więcej niż dwie godziny. 

W! roku 1937 poczta francuska przekaza 

ła w całym kraju 1.177 fototelegramów i 
1.651 telegraficznych autografów. W obro- 

cie zewnętrznym przekazano 432 zdjęcia fo 

totelegraficzne, otrzymano zaś z zagranicy 

202 zdjęcia. =   

nu Polaka jest dość jednostajne, ubogie, ma 
b pożywne, skromne. Połak konsumuje prze 

ciętnie olbrzymie ilości ziemniaków, bo aż 

768 kg rocznie (dane z r. 1934), je mało pie 

czywa pszennego — najmniej w Europie, 

bs zaledwie 48 kg, podczas gdy Belg — 

193 kg, Francuz — 247 kg, Hiszpan — 19%, 

Duńczyk — 190, Włoch — 186. Spożywa dro 

bne iłości cukru (produkcja tego artykułu 

mogłaby całkowicie zaspokoić rynek wew 

nętrzny, niestety winę ponoszą wygórowane 

ceny cukru, opłacające dumpingowy eksport 

tego artykułu), Duńczyk zjada rocznie 50.4 

kg cukru, Anglik — 49.3, Amerykanin — 54.1, 

Szwed — 45, Holender — 36.1, Niemiec — 

19.1, Polak zaledwie — 11.2 kg. 

Aby dać możliwie pełny i wiemy obraz 

spożycia artykułów żywnościowych w Pol- 

sce i gdzie indziej, przytaczamy parę cyfr 

wyjętych z budżetu rodziny robotniczej u 

nas i za granicą. Statystyka odnosi się do 

lat 1929-34, 

W tym okresie robotnik polski zjadał 

19.3 kg chleba pszennego rocznie i 159.8 kg 
chłeba żytniego, robotnik belgijski — 201.7 
kg chleba pszennego i 1.2 kg żytniego, eze 
ski — 103.9 pszennego, niemiecki — 19.4 

pszennego i 85.9 żytniego. Mięsa spożywał 

robotnik polski — 44.4 kg, belgijski — 47.5, 
czeski — 39.1, niemiecki — 37.5 kg. Spoży- 

cie ryb było i jest w Polsce nadal znikome. 

Robotnik polski zjadał przeciętnie rocznie 
4.6 kg ryb, podczas gdy belgijski — 9.2, nie 

miecki — 6.6 kg, fiński — 15.4, norweski — 

46.7, szwedzki — 17.1, włoski — 12.3 kg. 

Mleka spożywamy 83.5 kg, w Belgii — 154,1, 
w Czechosłowacji — 194.8, w Niemczech. 

154.2, w Finladii — 328.6, w Szwecji —249.2. 
Masła w Polsce zjada robotnik — 2.4 kg, w 

Belgii — 18.1 kg, w Czechosłowacji — 4.7, 

w Finlandii — 14.1, w Niemczech — 5.9, w 

Szwecji 11.4 kg. Jaja: Polska — 3.2 kg, Bel 

gia — 11.3, Czechosłowacja — 9.7, Niemcy 
— 8.7, Szwecja — 12.9, Włochy — 7.7 kg. 
Świeże owoce: Polska — 6.5 kg, Belgia — 
18.9 kg, Niemcy — 27.4 kg, Szwecja — 31.5, 
Włochy — 7.3 kg. Kawa: robotnik polski — 
1.7 kg, belgijski — 12.8, niemiecki — 45, 

szwedzki —- 5.6 kg Kakao: Polska — 0.1 kg, 

Niemcy — 0.5 kg, Szwecja — 0.4 kg : 

Cyfry tu przytoczone na szczęście ulega 

ja w Polsce z każdym rokiem zmianie na 

lepsze. Niewątpliwie dane za rok 1938 będą 

odbiegały daleko od cyfr spożycia z lat 
1929-34, dając tym dowód stałego polepsza- 
nia się koniunktury w kraju. 

  

Otwarcie międzynared. kongresu 
Srograliczrego w Amsterdam'6 
W poniedziałek dnia 18 bm. w filharmo 

nii amsterdamskiej, udekorowanej flagami 

państw obcych, otwarty został 15 międzyna 

rodowy kongres geograficzny przy udziale 

kilkaset geografów z 29 pańsiw, przedstawi 

cieli rządu hotenderskiego, władz miejskich 

członków korpusu dypłomatycznego. Obec 

ni byli m .inm. poseł R. P. w Hadze, dr W. 

Babiński, oraz konsuł generalny R. P. w Am 

sterdamie, W. Kolankowski. Otwarcia kon 
gresu dokonał, przewodniczący komitetu wy 
konawczego „Union Geographique Interna- 
tional“, sir Charles Close z Anglii. W imie 
niu rządu przemawiał min. szkolnictwa, 

szink pięknych i nauk. Na czełe delegacji poł 
skiej stoi dr Eugeniusz Romer, profesor U. 
J. K. we Lwowie, który przemawiał również 
na otwarciu. Wiceprzewodniczącymi delega 

cji są: dr St. Pawłowski, prof. uniw. poznań 

skiego oraz pułk. dypl. Tadeusz Ziełenicw- 

ski, dyr. wojskowego instytutu Geograficz- 

m ge w Warszawie. 

—000— 

Daszcz czekoladewy 
W francuskniej miejscowości Rennes zau 

wažyli mieszkańcy deszcz czekoladowy. Z 
góry leciały dość duże czekoladowe tabiicz 
ki, które w kilku wypadkach boleśnie odbi 
ły się o głowy przechodniów. Sytuacja wkrót 
ce się wyjaśniła: oto samolot pasażerski prze 

woził ładunek czekolady z miasta do mia 

sta. Traf chciał, że ładunek otworzył się i 

wypadł akurat nad wspomnianą miejscowoś 

cią. 

Gdzie jest najwięcej kła ? 
Według danych Bureau of Foreign and 

Domestic Commerce przy departamencie 

handlu U. S. A., najwięcej kin dźwiękowych 

istnieje obecnie w St. Zj., a mianowicie 17 

tysięcy. 

Dalej idzie ZSRR z 6.337 kinami, Niem 
cy — 5.395, Anglia, Francja, Italia itd. Pol 

ska z 743 kinami znajduje się w tej statysty 

ce na 15 miejscu. ze 

Ploron wysadzł dynamit 
"W Styrii na stokach góry Erzberg, w 

której znajdują się słynne kopalnie rudy 

żelaznej, uderzył piorun w dwa ładunki 

dynamitowe, powodując ich przedwcze- 

sny wybuch. Wskutek eksplozji 3 robot. 

ników poniosło śmierć na miejscu,
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„KURJER” (4517). 

Kłopoty ZŚRR na Pacyfiku 
Rozwój konflikiu na Dałekim Wscho- 

dzie jest jednym z najbardziej interesują- 
cych zagadnień  polityczno-wojskowych 
doby obecnej. Zarówno nadzwyczajny 
splot antagonizmów terytorialnych i na- 
rodowościowych, jak też pałożenie woj- 
skowe wszystkich parłnerów tworzą b. za- 
wiły rebus dła polityków nawet zawodo- 
wych, rzbus, którego rozwiązania nikf nie 

POSTĘPY JAPONII W MANDŻURA. 

Faktem jest, iż tak jeden jak i drugi 
z przeciwników bardzo gruntownie się 
przygołowuje do rozprawy, która zdaje 
się jest absolutnie nie do uniknięcia. 
Japonia w mistrzowski sposób stworzyła 
sobie bardzo poważną baze operacyjną 
w Mandżurii. Dziki kraj, w którym niemal 
głównymi regulatorami życia były dra. 
pieżny zwierz i bandy Chunchuzów,, dzi- 
siaj stał się nie tylko sprawnie adminis'to- 
wanym państwem, lecz także jednym z 
najlepiej zagospodarowanych rolniczych 
elszarów azjatyckich. Długość sieci ko- 
lejowej w Mandżurii dosięgła  dzis'aj 
10.000 km. Główny mandżurski port Dai- 
ren stał się dzisiaj jednym z wielkich 
portów światowych, którego zdolność 
przeładunkowa wynosi ok. 12 milionów 
ton roczmie. Kreowane na nowo porty 
Raszin i Seiszin wyeliminowały z trans- 

parlėw mandżurskich Władywostok, pa- 
zostawiając mu wyłączną rolę: sowieckie- 
go porłu wojennego. 

Problem obrony swoich inieresów na 
Dalekim Wschodzie jest dla Rosji zagad. 
nieniem zarówno bardzo poważnym |ak 
i ciężkim. Olbrzymia odległość od cen- 
tralnych ośrodków technicznej i moralnej 
połęgi, bardzo słaba komunikacja z da- 
leko-wschodnimi obszarami, słabe uprze- 
EQ tych obszarów, sto- 
owo procent narodowo bcago 

a: td. —, Wszystko fo stwarza sy- 
ację niezmiemie ciężką. W takich wa- 

runkach bodaj czy nie 

koncepcja było stworzenie 
armii Dałekiego Wschodu, mającej dużo 

wspólnego z kolonialnymi armiami mo. 
ca. "w easpejskich. 

PRÓBY DOZBROJENIA WYBRZEŻY. 

W: stosunku do Japonii bardzo waż- 

nym: zagadnieniem jest obrona granie mor 
skich. Obrona zarówno w znaczeniu do- 
słownym, jak też w sensie zapewnienia 
swobody działań armii lądowej, która 
prawdcepodobnie będzie właśnie na lą- 
dzie, nie zaś na morzu szukać rozstrzyg- 
niecia. Trzeba wziąć pod uwagę, że 
ZSRR ma do obrony ok. 100 mili wybrzeża. 
licząc tylka pas od Korei do Amuru 
Wybrzeże ta daja. duże możliwości do 

wysadzanja. desantów, które niewątpliwie 
Japonia zechce wysadzić w ilości jak nai- 

większe. Walka z dasantami stanowić bę- 
dzie jadno z głównych zadań fłoty sowie | 
<kiej. Zaclanie ta będzie przy tym bardza 
trudne. 

Skład floty rosyjskiej na wybrzeżach 
Pacyfiku nosi wszelkie cechy działalności 
defensywnej. Wynosi on kilkanaście tor- 
pedowców, bardzo dużą ilość szybkobież 
nych ścigaczy torpedowych oraz przeszła. 
60 okrętów podwodnych o wypornaści4 

150—800 ton. Natomiast: nie ma tam. ani 
jednego krążownika wzgłędnie jakiego- 

kolwiek większego okrętu bojewego: 
Do tego dochodzi lotnictwo morskie: i 

jedynie celowa | 

  

Mapka uwidacznia położenie Władywosto- 
ku wobec Japonii i Mandżukuo. Krzyżyk 
oznacza miejsce na które wtargnęły, jak 
domoszą ostatnie depesze, oddziały armii 

sowieckiej, 

lądowe, obliczane dzisiaj na 1400 samo- 
lotów, gołowych. do akcji. 

Ważnym, a jednocześnie bardzo za- 
grożonym punktem jest Władywostok — 
główna baza operacyjna sił Dalekiego 
Wschodu. Obrona jego obecnie została 
gruntownie zmademizowana, wzwując się 

na angielskiej twierdzy morskiej w S'n- 
gapore. W starych fortach nadbrzeżnych, 
obecnie odnowionych, ustawiono działa 
dużego kalibru, przeznaczone do zwal- 
czania okrętów liniowych, atakujących z 

morza. W porcie zostały zainstalowane 

urządzania do reperacji i zaopatrywania 
okrętów, ponadło zaś specjalne warszta- 

Z okrętami podwodnymi sprawa tam 

jest a tyle skomplikowana, że nie mogą 

ane być produkowane na miejscu, bo- 

wiem z jednej strony kraj nie jest do- 

statecznie uprzemysłowiony, z drugiei— 

koncentrowanie tego rodzajw przemysłu 

w pobliżu tak niepswnego teatru wojny 
jest niebezpieczne. Ta też z reguły okrę 

ty podwodne są przysyłane w stanie roz- 
montowanym z głębi Rosji i dopiero na 

miejscu z części są składane i spuszczane 

na wodę gotowe słatki. W ten sposób 
armia Dalekiego Wschodu została zao- 

pirzona w pokaźną ilość łodzi podwad- 
nych.. Dzisiaj ogólny tonaż ich wynosi ok. 
30.000 ton. 
NOWE BAZY DLA FLOTY WOJENNEJ. 

Jai. wojennych ma dużo: niedogodnych 

stron, Przede wszystkim położony jest on 

wej, jałk j morskiej, co stwarza słan szcze 

gólnego zagrożenia. , Połączenie jego z 

| centrum: kraju wisi na jednym szlaku ko-. 

| lejowym, który w: dadałku kiegnie wzdłuż 
granicy mandżurskiej: | może być bardzo 

łatwe przecięty. Drugi szlak, bardziej nie 

| załeżny, jeszcze nie jest wykończony. Wo 

| syfiku dla: oparcia .siroich: operacyj prze 
| de wszysikim marskich- 

Podobno w zatoce: Grossewicz, poło. 
| żonej o 550: mil na północ od Włacdywo..   

  

ty da montownia okrętów podwodnych. | 

Władywostok, jako oparcie сНа dzia- | 

bardzo blisko obecnej granicy tak lądo- | 

bec tego zdozumiałym jest, że: rząd: ZS | 

RR szuka innych miejsc na wybrzeżu Pa- | 

|w towarzystwie wojewody nowo- 

L gm: wiśni:   

stoku wybrane zostało miejsce na taki 
dodałkowy > mniej zagrożony port. Rów 
mież zafoka Castries (800 mił na północ) 

ma odegrać ważną rolę zastępczą w sto- 
sunku do głównej bazy — Władywosto- 
ku. Już dzisiaj miejsca te są najeżone 
bateriami nadbrzeżnymi, zaś ostre: tempo 
robót wskazuje na to, że już wkrótce 
zjawią się nowe bazy morskie: na Pacyfiku 
po stronie Rosji. 

Ponieważ każde miejsce na wybrzeżu 
Oceanu Spokojnego jest poważnie za- 
grożone przez bliskie bazy japońskie, po 
siadające tę wyższość, że wszelkie centra 
zaopafrzenia mają fuż za sobą, więc so- 
wiecka polityka morska na D. Wscho- 
dzie uwzględnia możliwość, a może i ko 
nieczność, bardzo ścisłego związania 

akcji na wodach z organizacją sił lądo- 
wych. W Komsomolsku nad Amurem zo- 
stała założona specjałna baza tyłowa dla 
sił morskich. Posiadą oną dobrze rozbu- 

dowaną stocznię, która już dzisiaj może 
budować okręty o mniejszych wymiarach; 
w przyszłości ma być również dostoso. 
waną do budowy łodzi podwodnych. W 
ten sposób armia Dalekiego Wschodu 
mogłaby z czasem bardziej się unieza- 
leżnić od dosławy części tak cennego 
sprzętu z głębi Rosji. 

Nie bez znaczenia również jest handlo 
wy porł Sowieskaja Gawań, który może 
się stać tak samo punktem oparcia dla 
floty Pacyfiku. Jesf on stopniowa dosto- 
sowywany do przyszłych zadań, o czym 
świadczą pewne prace fortyfikacyjne oraz 

połączenie kolejowe z Komsomolskiem, 
które jest w stadium budowy. 

Rozbudowa kilku portów wojennych 

dodatkowych ma na celu zapewnienie | 
swobody działań głównej bazie we Wła- 
dywostoku. Nie ulega wątpliwości, że sta 

nie się on cełem głównym działania mor 
skich sił japońskich. Jeżefi nie można bę- 
dzie go zdobyć, to rzeczą nie trudną bę- 
dzie zablokowanie, Otóż walka z bloka- 
dą byłaby prawadzona za pomocą łodzi 
podwodnych, mających swą bazę w tych 

właśnie mniejszych porfach. Również   

  

     

  

Min. Kościałkowski w Wołkowysku 
Przybył do Słonima minister opie- 

ki społecznej Marian Kościałkowski 

gródzkiego Adama Sokołowsk'ecgo { 
wicedyrektora Fumduszu Pracy dr Pa 

czyńskiego. oł 
Pan minister zlustrował roboty ** 

' westycyjne prowadzone przez Fun- 
| dusz Pracy na terenie miasta Słoni- 

Doboszyński stanie w dn. 29 sierpnia | 

zwalczanie wysadzanych na znacznej prze 
strzeni wybrzeża desantów wojskowych 
tym skuteczniej może być prowadzone, 

im z bardziej licznych pinktów wychodzi 
akcja. 

PRZYRODA SPRZYMIERZEŃCEM 
JAPOŃCZYKÓW. 

„Poważny wysiłek rządu ZSRR, aby 
swoje siły na Dałekim Wschodzie posta. 

wić na wysokości przyszłych wymagań, 
nie przekreśla tej prawdy, iż sytuacja 
strategiczna zawsze pozostanie fam bar- 
dzo ciężka. Mimo liczne nawet porty sa- 
ma przyroda w pewnych okresach spro- 
wądzi jeb aktywność do minimum: Są: onę 
zamarząjące w zimie, Poza fym Pa- 
cyfiku zawsze pozostanie defensywną si- 
łą, obliczoną na skromne działania przy- 
brzeżne, bowiem od szerokich wód | 
Oceanu Spokojnego oddziela ją zdacy- 
dowanie wał japońskich wysp. Morze 
Ochockie, a tym bardziej Berynga ma 
razie przynajmniej nie wchodzą w grę, 
chociaż o możliwości okrążenia Syberii 
od północy i wkroczenia na Pacyfik swy- 
mi siłami bałtyckimi Rosja nie przestaje 
marzyć. Jest to jednak marzenie, które 

dującego rozstrzygnięcia należy oczeki- 
wać na lądzie, nad Amurem, gdzie nie 
tylko techniczna przewaga i zdolności 
wodzów zadecydują o wyniku, lecz mo- 
że nie mniej również odpowiednio wy- | 
brany moment do uderzenia. Na ten mo- 
ment czekają obie strony. | — kto wie 

| — może zaczepny ton ZSRR. w ostainich 
dniach tłómaczy się właśnie odpowied- 
nią chwilą i możliwością wygrania ied- 
nego z głónych atutów w wojnie: chwi- 

lowej słabości i osamotnienia przeciw 
nika. Kto wie czy chwila fa nie jest ostał. 
nią sposobnością. Tempo wzrostu sił mi- 
fitarnych i gospodarczych Japonii jak 
wiemy bije: wszystkie światowe rekordy 

i wątpliwe, ezy Rosja w ogóle fo tempo 

mogła by wyłrzymać nawet przy naj- 
większych. wysiłkach. 

L. Kor. 

ma oraz zwiedził wybudowaną z sum 
Fuduszu Pracy szkołę powszechną 

|. przy ul. 3 Maja. 
Następnie przeprowadził konfe- 

rencję ma temat inwestycji z miejsco 
wynz starostą. 

W godzinach wieczornych: pan mi 
nister Kościałkowski odjechał autenr 
do Wołkowyska 

przed Sądem Qkręgowym we Lwowie 
Sąd Okręgowy we Lwowie wyzna 

czył już termin: rozprawy przeciwko 

inż. Doboszyńskiemu. Rozprawa ta 
rozpaeznie się w dm. 29% sierpnia. Pra 

wdopodobnie potrwa ona kilka dni. 
Przewodniczyć rozprawie będzie sę- 

dzia Ponurkiewicz. 

Znachar leczy! 8 lat fak dyplomowany doktór 
Aresztowany został 42-letni Piotr Gry | 

iej pod zarzutem uprawia. 
nia zakazanych zabiegów oraz „Jecze-. 

1929 roku asiadł w Henryczowie, a w 

tyki lekarskiej jako „dyplomowany le- 
goriew, mieszkaniec hutoru Henryczowa, Iš później przystąpił da uprawiania prak 

nie!“ włościan. Ustalono jak Grygoriew od: 

karz'* specjałista od: chorób kobiecych: 
1. żełądkowych.. \ 

5 

Piękny fragment prae 
„Redziny Kolejowej” 
Pewnego dnia w końcu ub. miesiąca £ 

okna wagonu na st. Zalesie koło Mołodecz 

na można było zobaczyć następujący obra= 

zek: Wyroiły się niemrawe małe mieszczw 

chy i usiłowały zagrać w siatkówkę. Nie bar 

dzo im się wiodło. 

Były to dzieci pracowników kołejowych 
w wieku 14—18 [at przybyłe z eałej Polski 

na obóz W. F., zorganizowany przez Rodzi 

nę Kolejową. : 

Widoczek z. okna wagonu nie był pokrze 

p'ający. Na nieprzyzwoicie białej skórze mal: 

ców można byłe łatwo poliezyć żeberka, fi- 

, gurki nie wiele miały współmego z t. zw. pięk: 

ną postawą, a i temperament w grze pozo 

stawiał wiele do życzenia, nie mówiąc już 

o umiejętności gry. 

Ale upłynęły 4 tygodnie i widoczek z okna: 

wagonu zmienił się bardzo. W piłkę wpraw- 

dzie chłopcy grają, ale jumż nie te same bla: 

de mieszczuchy, 4 czerwonoskėrzy Indianie. 

Opalili stę wspaniale. Trudno by było rów 

nież przeliczyć im żebra. Nabrali ciała. Tem: 

perament w grze również podniósł się w tem 

yie nieproporcjonalnym do czasu. Zdaje się. 

że wnet rozsadzą plac. Wysportowani, po- 

) stywni, wspaniali. 

prawdopodobnie nie prędko się docze- | 
ka urzeczywistnienia. Dlatego też decy- | 

To są cuda sprawione przez powietrze, 

wodę, słońce i racjonalwe ćwiczenia fizycz 
ne. Najmilsza to i najpożyteczniejsza z form 

pracy społecznej — opieka mad młodzieżą. 

Właśnie odbyło się onegdaj zamknięcie 

obczu. Na skromną tę uroczystość przybsti 

prezes okr. wil. Rodziny Kotej. wicedyrek- 

tor DORP inż. S"aehfowski, delegat zarzą- 

du główn. Rodziny dr Gronowski z Warsza- 
wy, niestrudzony obozu nacze!n. 

wydz. sanit. DOKP dr Polakowski i szereg 

innyeft gości z Wilna i okołicy. 

opiek*m 

Miała eo demonstrować dziatwa: popisy 

w wodzie i na płacuw ćwiczeń, gry i zabawy 

ruchowe, strzelanie z łuku itp. Wszystko to 

wypadło b. pięknie i świadczyło ponad wsze 

ką wątpliwość, że czasu: w obozie nie marne 

wano. Komendant obozu Kałuża na czele > 

osobowego personelu instruktorskiego nie po- 

frzebował wstydzić się swoieh pupiłów. Roz 

danie dyplomów, odznak i nagród sporto- 

wych, których dzieciarnia zdobyła moe, krót 

kie przemówienia, oraz uroczyste opuszcze 

nie sztandaru zakończyły obóz. Na pożegna 

nie odbyło się ognisko, przy którym maley: 

dali udany popis obozowego humoru. Naj- 

częściej powtarzającym się motywem „kawa 

łów” Było kwaśne mleko. „Pierony” śląskie 

i stanisławowskie „tajoje“ nie poznały się 

widać na smakofyka kuchmi wileńskiej. Ale 

pomimo to, jak świadczą notowania lekar: 

skie, wszystkim przybyło (w ciągu £ tyg. 

przy intensywnych ćwiczeniach!) przecięfnie 

ponad 7 kg. Któryś zaś pobił rekord i potra 

fił podtnezyć się o 5 kg. Dobre kwaśne mie 

czko wiłeńskie nie było jednak złe! 

Obóz dla chłopców skończóny. Wyspor 

tewani, opałeni, podtuczeni synkowie kole 

jarscy po zwiedzeniu Wilna i Nawocza. wró 

cw na małe stacyjki ma terenie dyrekcji poz 

nańskiej, toruńskiej, warszawskiej i in- 

mych. Będą opowiadać rodzicom: i rówieśni 

kom „jak to jest pięknie f dobrze na Wiłeń 

| szczyźnie. A. za parę dni dzielna „Rodzima 

Kolejowa! zainstaluje w Zalesiu na dalsze 4 

tygodnie sto kilkadziesiąt dziewcząt, któ- 

rym również należy się trochę powietrza, 
słońca, ruchu, no i cudotwórczego „Kwaśne   | go mleczka“ wileńskiego. (k) 

Jerzy Mariusz Taylor 15) 

Czciciele Wotan 
— jedziemy, Oskar! 
Och, j jakże wesoło zadźwięczały dzwoneczki, bu- 

dząc na nowo wspomnienia dawnych dni. I skąd w 
tych konikach gospodarskich wzięło się naraz tyle 
rączości i wściekłego temperamentu. Wystarczyło: 
jedno lekkie dotknięcie bata, aby poniosły się jak: wi- 
cher, mknąc aleją rozłożystych świerków, nakrytych 
grubymi płachtami śniegu. Księżna nachyliła się in- 
stynktownie, chroniąc twarz przed sypiącym się z na- 
wisających nisko gałęzi deszczem. kłującego: puchu,. 
a sanie tymczasem minęły przerzucony nad. głębokim 

- jarem most, zbudowany w stylu etruskim; strzeżony 

przez cztery śpiące Iwy kamienne, skręciły z fantazją 

koło fantastycznego pomnika, wzniesionego. również 
w stylu etruskim ku uczczeniu pamięci owej pięknej; 
"Teresy i ,wpadłszy w dalszy: odcinek Świerkowej alei, 

gnały ku górnej bramie: = 

Ale w chwili, kiedy gajowy, mający tu swój po- 
stepunek, kłaniając się: z daleka, wybiegł otworzyć. 
bramę, księżna nagle kazała zatrzymać konie. Uczy* 

nila to przy zastosowaniu sobie: jedynie właściwego 
sposobu, który ongiś budził zacłrwyt wśród jej wiel- 
bicieli. Zapukała mianowicie lekko, zgiętym. palcem: 
w szerokie plecy Oskara, zupełnie tak samo jakby pu- 
kala do drzwi. Dalej jechać nie mogła, bo na widok 
bramy, otwierającej się prosto na szeroką drogę, 
biegnącą wdał: przez: bezmiar otwartych: pól, poczuła 

dawny, niewythtrmaczony lęk. Ten dziwny strach prze- 
Strzeni, jak to okreśłali lekarze; datował się: od cza- 
Sów owyełę krwawych dni wołyńskich, kiedy runęło 

 Maraz w gruzy wszystko: — wspaniałe życie i pełna 
zachwytów miłość.   TT" 

Tak. dawno nie: opuszczała. granic parku, że: za- 
pomniała na: ehiwilę: e: tej przykrej; dolegliwości, teraz 
przekonała się,. że. to trwało wciąż jeszcze. 

— Dokąd księżna pani rozkaże? 

Stangret: zdjął grzecznie czapkę, przy: czym jego 
da czupryna zamigotała w słońcu odblaskiem: mie-. 

"zi. Mial chytry, ale układny wyraz twarzy i biega- 
jące niespokojnie niebieskie: małe: oczki. 

— Proszę nawrócić, a: pałem: pojechać przez parki 
okrężną drogą ku dolnej; bramie: — zdecydowała się: 

księżna. o 
Rudy Oskar podciął: konie, skręcając tak. gwał=- 

townie, że księżna musiała chwycić się oburącz niedź- 
wiedziej: płachty, aby nie wypaść z sań. Nie: sprawiło» 
to jej jednak żadnej: przykrości. Odczuła tylko przy- 
jemną podnietę; której tak bardzo były: spragnione 
jej stępiałe nerwy. Niebawem: przyszła podnieta jesz- 
cze silniejsza. W Ślad za nagłym: szarpnięciem: nastą:- 
pił karkołomny zjazd w: Gół. Sanie: ześlizgiwały się. 
błyskawicznie krętą. droga, spływającą: stromym: zyg-- 
zakiem wzdłuż zbocza: wąwozu, spiętego: u góry: klam-- 
rą etruskiego mostu: Oskar dokonał sztuki niebyie- 
jakiej, Lekceważąc możliwość: wypadnięcia z sań, ja- 
ką: groził: mu: każdy zakręt niebezpiecznej drogi,. sta- 
nął w saniach. niby: jakiś rzymski woźnica cyrkowy,: 
zerwał przy tym: z: głowy czapkę; bo mu: przeszka- 

dzała i, potrząsając rozwianą: na: wietrze miedzianą: 

czupryną,. pokrzykiwał dziko na konie; zachęcając je 
do szybszego biegu 2% = 

Ale wtedy: księżna poezuła, że ma już dosyć. Zdjął: 

ją strach. : bt 
— Stač!! Oskar; stač! —pisnęla przenikliwym gło- 

sem, cliwytając się kurezawo niedźwiedziej płachty,. 

Ko: miała: wrażenie; że: wraz: z saniami: leci w jakąś 
głęboką: przepaść. 

Dyspozycja przyszła jednałt zbyt: późno; gdyż sa-- 
nie ześlizgnęły, się. po niemal prostopadłej; pochyłości 
astatniego zakrętu, wylądowały pomyślnie na bezpiecz   

nej równi, a rudy Oskar usiadł. jak gdyby nigdy nie, 
obracając się ku miej z uśmiechem, na wpół mapra- 
szającym: się pochwały, na wpół zaś drwiącym. 

— Co księżna pani raczyła powiedzieć? 

Księżna zdążyła jaż ochłonąć trochę z wrażenia 
i zdobyła się na obojętny uśmiech. 

— Jedźmy trochę wolniej — powiedziała ociera=- 
jąc chusteczką czoło, na którym wystąpiły grube krop.. 
le potu. 

O, już wolniej nie: można. 
* Btotnie: koniki: przez: chwiła jeszcze robiące wra 

żenie, jakby się miały rozbiegać i ponieść, teraw szły 
stępa; z trudnością ciągnąc sanie poprzez gruby po- - 
kład sypkiego śniegu. Droga Była zasypana takt do- 
kładnie; a las tak: gęsty,, że gdyby nie widniejące w ad- 
dali smukłe kolumienki małej świątyni: Sybilli, księż- 
na: nie: odgadłaby nawet, gdzie się znajduje. Ale na 
widok: świątyńki,. na. wpół ukrytej w gąszczu: oblepie- 
nyeli: śniegiem: krzewów dzikiego bzu, zapomniała ой' 
razu 0 przestrachu i z trudnością stłumiłw westehnie- 
nie. To tutaj przecież: zobaczyła po'raz pierwszy Alfa. 
Poprzez: dwa: dziesiątki lat znowu jak żywa: stanęła 
jej w oczach smukła, młodzieńcza postać. To tutaji stał 
AIF Przetocki,. frzymając na: smyczy ślicznego clinrta. 
w. lakiej; właśnie pozie,, w jakiejj utrwalił go później na 
płótnie: pędzel: zdolnego małarza. Alf! Książę: zupełnie 

nie był zazdrosny o pięknego Alfa. O wcalet Jaliže: 
mógł być zazdrosny o tak bliskiego kuzyna. Ileż: to: 
razy zresztą. same go: zapraszał i do/ Teresinka,. i do: 
Ostroga, na: polowanie. Ileż to: razy sam go: zachęcak. 
aby dotrzymywał jej towarzystwa: Alf raz: jeden po: 
szedł na polowanie bez niej; tylko z księciem. I wtedy 
zginął. Ma się rozumieć, że to był nieszczęśliwy wy* 
padek.. Ale kula z: gwintówki księcia;. dla 
dzika, ugodził Alfa w głowę tak celnie, że młody” 
hrabia: nie zdążył: nawet wydać jęku: 

(D. c. n.). 

 



6 

KRONIKA 
  

      
  

  

LIPIEC Dziś: Marii Magdaleny 

99 Jutro: Apollnarego B. M, 

= Wschód słońca — g. 3 m. 13 

Piątek | zachód słońca — g, 7 m. 38 
m 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie z dn. 21. VII. 1938 r. 

Ciśnienie 759 

"Temperatura średnia -- 17 

Temperatura najwyższa -- 20 

Temperatura najniższa + 9 

Opad: 1,6 

Wiatr: zmienny w południe cisza 

Tendencja: bez zmian ! 

Uwagi: Chmurno, po południu przelotne 

opady 

BARANOWICKA 
— Zbiórka na samolot dla armii w szyb- 

kim tempie postępuje naprzód. Pow. Komi 
tet zbiórki na samołot dla armii komuniku 
je iż następujące osoby i instytucje spełni 
ły już swój obowiązek obywatelski na li 
stę ofiar zebrały następujące kwoty: 

Zarząd Miejski 33 zł, Rodzina Wojskowa 
52 zł, Dyr. Gimnazjum Państwowego 22,50 
zł, Ochotnicza Straż Pożarna I 17,60, OSP 
Nowe Baranowicze 5, Koło Adwokack'e 621, 
Urząd Telefoniczny i Telegraf 15,07 zł, Sę- 
dzia Śledczy Sądu Okręg. 4 zł, Rodz'na Po 
licyjna 8,40, Prezes Zw. Inwalidów 240, K. 
X. D. 10,80, Nacz. Urzędu Akcyz i Monopo 
li 14 zł, Dowództwo 78 p. p. 10,25 zł, Ko- 
menda Pow. P. P. 2 zł,Kierownik Komisa 
riatu P. P. 17,54 zł, Rzeźnia Miejska 13,50 
z, Pow. Zakład Ubezp. Wzajemnych 13,50 

  

zł, Komenda PKU 8,05, Kier. Urzędu Śled 

czego P. P. 5,60 zł, Więzienie 12 zł, Szefosi 

wo Fortyfikacji 18,90 zł, Zw. Kombatantów 

Żydów 6,50 zł, Zw. Oficerów Rezerwy 15,8 

zł, Pluton Żandarmerii 7,95 zł, Dyr. Szkoły 

Handlowej 11 zł Wojskowy Sąd Rejonowy 

2,30 zł, Ubezp. Społecz. 12,85 zł, Dowództwo 

pułku KOP ,Snów* 11 zł. Następujące zaś 

oscby i firmy wykupiły honorowe dyplomy: 

„Kresexport* na 100 zł, dyplom. 

Dyplomy po 10 zł: Wydział Pomiaru Mia 

sta, Anatol Mojsiejenko 5 szt., Cyryński „Re 

kord* 1 szt. Rubinsztein, 1 szt. Cyryński Ja 

kub 1 szt., Kacew Eliasz 1 szt. Dyplomy po 

5 zł. wykupili: Sadowski, Giecowicz, Kacew, 

Szmidow, Tec, Lwowicz, Barancewicz, Mon- 

kielewicz, Jasinowski, Miutel - Mitkowska, 

Mitkiewicz, Fisson, Dom Poznański, Kucze- 

renko, Kaw. Centralna, „Ekonomia* Goldin, 

Minskier, Pinkuszewicz, Kapłan  Ichowicz, 

Bregman, Dr Lewkowicz, „Empire“ Lek, 

dent. Mirski, dr Nochumowski, dr Wolfson, 

lek. dent. Kantowicz, Zuchowicki, Z. Wier 

nikowski, Czacki i Kałmanowski. 

— Związek kupców Chrześcijan P. C. K. 

i Kasa Bezprocentowa w nowym lokalu. Ra 

da Wojewódzka Związku Kupców Chrześ- 

cijan, Polski Czerwony Krzyż i Chrześcijań 

ska Kasa Bezprocentowa przeniosły swoje 

biuro do nowego lokalu przy ul. Wileńskiej 
Nr 42. 

WOŁKOWYSKA 
— Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 

ku czci poległych oficerów w Wołko- 
wysku. Dzięki inicjatywie i staraniom Za- 
rządu Koła Związku Oficerów Rezerwy 
w Wołkowysku, w niedzielę dn. 24 bm.   

„KURJER” (4517). 

W Pińsku zakwitły jabłonie 
W Pińsku w ogrodzie Pobiedyń- | których znajdują się duże już jabłka, 

skiego zakwitło 8 jabłoni. Gałęzie, na | obsypane są kwieciem. J 

P. Kondratowicz ukarany grzywną 
Głośny w Nieświeżu Kondratowicz 

Antoni, znany z afery „niepodległościo- 
wej” wyrokiem sądu starościńskiego w 
Nieświeżu został ukarany grzywną. Kon- 
dratowicz w tajemnicy przed władzami 

administracyjnymi usiłował utworzyć no- 
wy związek byłych wojskowych, kolpor- 
tując odpowiednie deklaracje wśród swo 
Ich zwolenników. 

przy kościele farnym w Wołkowysku od- 
będzie się podniosła uroczystość odsło- 
nięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej 
po poległych oficerach w latach 1918— 
1920. 

Program uroczystości: 
dn. 23 bm. o godz. 19 — w lokalu 

ZOR przy ul. Kościuszki 61, spotkanie 
przybyłych gości spoza Wołkowyska; 

dn. 24 bm. godz. 9 — zbiórka człon- 
ków koła przy lokalu ZOR; 

godz. 9,30 odsłonięcie i poświęcenie 
tablicy przy kościele farnym w Wołko- 
wysku; 

godz. 10 — msza święła; 
godz. 11,30 — wspólne śniadanie 

przybyłych gości i koleżeńskie w Resur- 
sie Obywatel:kiej. 

— Solidarność i uczciwość robotnicza. 
Zatrudniony przy budowie szosy na od- 
cinku Kopacze—Piaski, biedny robotnik 
Włodzimierz Kłoczko ze wsi Szaulicz, 
gm. krzemienickiej, zgubił przy pracy 

otrzymane po wypłacie 25 zł, 
Pragnąc przyjść zrozpaczonemu kole- 

dze z pomocą, zatrudnieni przy budowie 
szosy robotnicy, w liczbie 37, zorganizo- 
wali zbiórkę pieniężną na rzecz poszko- 
dowanego. W ten sposób robotnicy zło- 
żyli na ręce dozorcy Jana Janowicza zł 17   

gr 10, która to suma została wręczona 
Włodzimierzowi Kłoczko. 

EE 

Powracając z lasu w Borkach do mia- 
sta z dzieckiem w wózku p. E. A. w po- 
bliżu szpiłala sejmikowego w Wołkowy- 
sku zgubiła nową torebkę damską, skó- 
rzaną z zawartością kilku złotych, i in- 
nymi drobiazgami, ogólnej wartości oko. 
ło 20 zł. 

Wracając z pracy robotnik Jan Maląg, 
zam. w Wołkowysku Centr. Żeromskiego 
63, torebkę znalazł, i według adresu wy- 
pisanego na dokumencie, zwrócił wła- 
ścicielce. 

Jako nagrodę uczciwy robotnik otrzy- 
mał 2 zł. 

ŚWIĘCIAŃSKA 
— Wycieczka studentów U. J. bawią- 

cych w obozie wychowania fizycznego 
nad jeziorem w Duksztach (pow. świę. 
ciański), udaje się w dniu 22 bm. na 
5-dn.ową wycieczkę turystyczną na 
Łotwę. 

WILEJSKA 
— Likwidacja Komitetu „Dni Morza” 

15,VII br. odbyło się zebranie likwida- 

cyjne Komitetu „Dni Morza”. 

Przewodniczący Komiłełu po podzię-   

kiwaniu wszystkim, którzy nrzyczynili się 
do organ:zacji „Dni Morza”, złożył spra 

wozdanie finansowe. “ 

“ Poszczegėlne imprezy dały ogólny 
czysty dochėd 290.25 zi w czym žolnie- 
rze KOP-u — ofiarowali 45 zł, zbiórka 
uliczna dała 57.76 zł. 

Kwotę 290.25 zł przesłano na rachu- 
nek Wileńskiego Okręgu LMK i Fundu- 
szu Obrony Morskiej, 

NIEŚWIESKA 

— Zjazd kół gospodyń wiejskich. 
Odbył się w Nieświeżu powiatowy zjazd 
kół gospodyń wiejskich przy udziale po 
nad 150 delegatek z terenu powiatu. Ze 
złożonych sprawozdań wynika, że w, 
wiecie znacznie cżywiła się działalnoś: 
kół, które zostały założone niemal w 
każdej większej wsi. Gminy pograniczne 
w pracach kół gospodyń zajmują przo- 
dujące miejsce. Na zjeździe został wy- 
brany nowy skład zarządu, na którego 
czele stanęła ponownie Hanna Wojniło- 
Wwiczowa, 

Otwarcie obozu OMP 
w OQrnianach 

19 bm. w Ornianach na pograniczu 

polsko-litewskim został otwarty Instruk- 

torsk. Obóz Męski Organizacji Młodzie. 

ży Pracującej Okręgu Wileńskiego. Ot- 

warcia obozu dokonał naczelnik okręgu 

wileńskiego OMP Giedrys Piotr. 

W obozie biorą udział uczestnicy ze 

wszystkich środków organizacyjnych OMP. 

woj. wileńskiego. Celem obozu jest wy- 

szkolenie nowej kadry instruktorskiej w 

dziedzinie wychowania obywatelskiego. 

  

Tabela ioterii 
3 dzień ciągnienia 2-ej kiasy 42 Loterii Państwowej 

li il ciągnienie 

Główne wygrane 
Główna wygrana 125.000 zł. 

padła ną nr. 53377 

15.000 zt.: 27393 

10.000 zł.: 30200 

2.000 zł.: 14854 68207 70200 

1.000 zł.: 18204 46047 52287 
68178 74055 

500 zł.: 6248 13827 17160 23549 
27154 32492 33065 57504 97999 
134980 

250 zł: 7562 18103 22445 23811 
34187 35330 36605 42978 51134 
52755 58915 60969 63389 63268 
65576 65631 72779 75316 75458 
6225 83438 85483 86037 88884 
89399 94715 101807 109342 111980 
119541 120815 123202 130515 
147090 150351 153979 

Wygrane po 125 zł. 
877 784 755 909 209 536 689 

8038 265 30 979 4073 418 614 790 
5668 989 6243 18 346 457 538 860 

‘ 66 7234 562 677 748 90 889 954 
80092 577 782 846 9515 677 10733 
38 872 98 97 8 11170 217 124 59 
13210 14100 716 806 15272 367 23 
992 16318 751 23 820 68 17833 
597 937 18245 631 20145 415 49 
25 866 8 532 21180 309 67 620 
22650 533 549 62 787 811 24310 
801 25431 503 674 861 26464 575 

4725 27617 28111 395 466 569 
29177 629 556 80026 30701 814 57 
В1 31144 264 773 84 32872 761 901 

33098 251 444 70 501 33 640 722 
434150 694 701 35099 313 36186 301 
533 81 716 68 92 911 37347 49 0587 
737 833 38502 39021 30 40170 223 

60 708 997 41126 975 42041 866 
43194 228 801 74 981 44262 657 61 
(710 45393 412 83 834 46147 291 47143 
254 676 48047 32 117 65 365 90 743 
86 802 49327 69 420 50125 441 642 
51010 817 663 5 52046 189 651 979 
53133 282 467 931 54334 536 766 
55138 229 489 771 56311 487 534 46 
708 90 57325 577 881 58013 740 59530 
6017 475 980 61250 492 593 62066 405 
900 63138 9 216 754 975 64133 646 
852 

65187 382 876 66083 67029 141 71 
80 607 9 821 950 83 68215 58 930 
69005 612 65 865 74 70166 72 90 716 
976 71507 856 982 72205 46 379 667 
1772 73076 321 360 475 75458 76093 
190 301 77272 381 990 78139 829 
79104 319 415 31 702 

80106 270 738 942 81171 544 82118 
319 449 81 83279 689 781 84724 832 
89 950 62 85223 773 969 86158 390 
92 96 627 735 46 96 814 87352 68 768 
88208 49 440 59 720 845 47 919 45 
89392 746 90227 29 623 803 81377 
92232 542 75 779 894 93170 595 94008 
694 95002 119 300 418 909 96411 695 | 

97398 605 725 93 98020 119 58 
86 244 587 747 810 32 5 79 99551 
800 100270 639 840 42 87 101404 
509 635 53 102263 103512 104140 
573 661 91 846 105978 176 5 
106397 412 585 717 107064 707 25 
108021 109432 917 110692 111122 
236 698 758 112346 627 113043 80 
505 712 114872 115071 155 258 735 
116021 230 643 720 869 117122 447 
118247 421 528 784 119074 364 833 
120265 674 121474 560 724 25 952 70 
122109 540 623 85 801 70 123125 
315 83 440 935 124226 309 610 
125001 185 414 126237 127571 128025 

233 758 
129231 130541 727 131448 653 64 

930 132419 519 133027 267 134173 
692 135155 136240 737 486 853 978 
187194 691 919 138659 139001 390 
8 622 815 140269 328 488 141091 
525 84 41 889 909 15 142515 728 
143158 335 49 432 88 97 855 
144170 615 41 726 145040 567 611 
20 146183 755 147152 318 586 
147152 318 586 148217 306 846 
149010 212 34 387 579 800 44 
150046 112 70 443 151397 406 22 
588 705 152234 551 85 684 153842 
154109 273 80 389 539 838 963 95 
155488 671 702 843 907 96 156781 

D 660 987 158165 159137 382 

Wygrane po 62,50 zł. 
63 110 264 851 522 33 692 1100 

1022 1310 430 90 503 20 16 82 
1756 867 2414 535 670 712 46 987 
8134 307 552 92 536 90 849 4237 
455 717 31 899 5049 182 307 13 42 
55 670 750 69 815 6166 218 67 422 
748 7186 89 283 404 656 704 831 
8143 140 875 566 872 66 54 922 
9109 231 560 877 913 10104 111 
209 521 733 89 890 908 50 11063 
123 78 203 330 94 508 764 12318 
416 99 630 70 84 882 13238 415 
747 79 94 891 901 55 14014 106 
275 854 55 15029 626 855 970 
16091 117 51 206 381 82 528 763 
17190 299 558 660 709 928 18204 
431 45 19212 54 310 417 81 827 
908 11 20075 200 427 20080 379 
508 741 838 37 47 88 22048 153 
370 525 604 23334 401 33 579 830 
998 24478 570 703 25150 249 819 
476 618 909 74 26071 176 77 229 
510 94 791 10 884 982 27099 393 
414 86 591 606 14 805 985 28011 
235 498 638 36 29159 227 52 92 
93 569 91 702 24 949 30089 200 
36 437 598 656 749 31159 272 493 
32075 492 597 634 904. 

33016 68 73 309 501 767 68 34101 
46 566 689 841 954 35117 31 10 371 
400 534 611 36210 53 458 548 66 698 
832 591 50 37 33 195 212 60 318 67 
544 609 87 99 827 38249 71 326 406 
511 7 709 854 917 3900 212 379 521 
15 809 40524 686 753 820 93 41161 
239 610 849 938 43480 504 745 824 
40416 208 70 69 0880 45107 520 791 
862 46028 531 601 788 850 47430 60 
57 555 67 918 48123 70 798 49133 91 
355 90 467 739 806 50019 4119 542 
715 843 51340 757 52145 227 306 24 
485 670 81 2923 53087 94 206 487 542 
866 54023 132 591 667 755 66 833 
55016 53 108 20 325 56289 456 57115 
220 542 669 984 58283 420 59798 

60296 434 566 74 8 86 700 61085 
312 61 410 79 863 951 62208 82 405 
55 522 691 729 933 63282 873 64529 
15 839 

65044 197 395 882 996 66057 311 
508 698 772 90 67036 82 479 727 65 
911 68171 202 417 560 67 763 818 92 
69003 66 82 131 438 781 869 70145   200 345 633 780 807 71208 48 428 79 

1589 607 61 850 72065 70 660 937 
i 73065 368 495 760 890 74887 97 75055 
i 277 628 76307 37 412 591 694 747 953 
; 92 77019 148 322 730 939 78192 268 
! 615 973 79210 56 430 530 629 56 

18! _ 80066 92 246 389 588 652 713 950 
j 56 81117 212 53 61 744 851 963 82100 
207 423 713 960 83336 96 414 683 

‚ 84276 437 741 843 99 85291 601 86044 
285 87002 518 88 838 915 70 88599 
732 38 809 89214 97 411 90022 260 
584 621 91006 402 61 556 650 801 
92198 732 63 93011 23 292 425 553 
911 54 63 94214 48 360 419 514 601 
78 98 941 58 95134 204 317 608 46 
65 796 901 39 96499 785 827 

97164 527 934 98019 31 768 223 
55 375 604 99006 108 29 93 815 565 
875 82 982 90 100245 53 634 870 
101123 82 313 35 961 102826 657 
749 817 103468 563 94 871 104034 
708 807 42 948 105077 173 268 357 
67 514 52 680 860 106178 381 436 
108028 53 546 796 109179 444 534 
Ti 74 78 906 110037 98 259 585 87 
657 969 111378 672 89 112220 452 
85 502 32 113188 85 290 824 441 
627 748 14020 43 67 243 617 943 
83 115235 602 28 116564 947 T5 
117247 602 49 118013 247 583 647 
775 119410 513 120824 925 121752 
122354 554 498 757 943 128119 37 
293 853 124283 338 458 61 869 
125559 777 842 126664 963 127478 
128295 424 96 841 Ё 

129047 279 695 806 130182 258 
95 520 71 623 782 971 131202 345 
$9 582 761 132089 308 16 48 912 
138495 134097 452 76 135069 248 
53 818 136191 137014 126 76 319 
39 638 701 803 900 97 138004 157 
508 139044 92 672 86 715 835 
140082 120 70 266 303 141290 529 
620 85 7 789 901 89 142380 428 509 
781 890 143358 4 411 5 597 652 
144037 361 97 485 687 869 145011 
81 3 191 323 510 42 685 704 811 27 
146043 182 355 499 537 1770 958 
147288 518 667 148205 459 587 
876 974 149210 404 63 577 644 
150454 610 98 839 91 151050 72 
158 256 152160 402 580 613 708 
153004 136 260 306 419 577 8 
154023 207 28 439 697 895 155003 
196 944 156496 848 928 157026 230 
65 332 69 79 620 852 158082 442 
515 63 723 866 159774 88 

Ni ciągnienie 

Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana 20,000 zł. 

padła na nr. 99746 

15.000 zł. na nr. 131106 
50.000 zł, na nr. 67422 
10.000 zł. na nr. 55084 
5.000 zł. na nr. 31271 58020 
2.000 zł. nr. 8978 45690 58042 

84440 159155 : 
1.000 zł. na nr. 36279 38007 41003 

69718 70714 89057 92616 102176 
139274 

500 zł. na nr. nr. 10413 13119 
18879 23224 36087 46519 48470 51638 
58334 63323 67549 79700 101050 
132303 140356 

250 zł. na nr. nr. 2769 9041 9712 
10821 13308 16908 17485 19116 25764 
30005 32580 33003 36174 38943 
42815 49488 50518 53340 55345 
56425 65725 66530 69248 12672 
73396 74295 80363 87574 91493 
102192 109587 110109 111208 112450 
120645 132108 133399 139871 146636 
153930 154026 156145 158646 158788 

Wygrane po 125 zł 
363 1130 347 2024 515 54 700 29 

858 3122 388 542 729 4049 963 5845 
6258 535 7116 343 9924 100457 681 
159 11328 429 917 34 12150 622 904 
13318 14505 15306 88 542 16815 18285 
19123 20608 21597 602 703 22609 822 
23467 760 851 24689 25786 26063 
27096 961 28207 29826 30773 *31688 
32401 34588 35293 472 788 86373 
623 24 908 37661 39069 312 635 978 
40246 801 41450 48531 44525 99 623 
46978 47698 48193 418 49062 50148 
198 5104 5306 52110 53583 54151 781 
55199 808 53 56202 57302 29 59950 
60041 61244 320 62687 63608 64579 
821 65207 77 98 320 91 808 66793 
67484 69037 134 70741 71376 978 
12423 582 73538 77289 550 909 78254 
482 711 79045 205 80108 586 878 
81621 82047 334 548 83882 84648 
85177 86157 234 461 604 804 87374 
648 88723 815 22 90449 728 42 91717 
93255 94457 95766 96393 98269 99315   101081 438 643 735 103191 984 104068 
295 415 105133 408 607 106128 545 
753 107184 278 787 108051 110195 

214 853 962 111892 112013 564 962 
113651 114184 576 961 115299 116950 
117446 118189 419 119773 120081 178 
121833 974 122340 123078 153 396 
124170 126095 867 127132 453 54 520 
864 128471 129153 736 40 972 130510 
26 131912 132673 133976 134661 878 
135790 137849 990 1338272 139838 

140200 75 666 141068 142926 
143547 53 145003 676 730 146075 
281 147471 149495 150768 151121 718 

158507 699 858 971 159921, 

Wygrane po 62,50 zł. 
124 440 877 1045 167 626 68 742 

99 2329 528 743 838'3138 380 4209 
338 75 989 5300 617 59 833 57 964 
6947 7033 151 317 501 720 29 928 
8478 9501 930 10077 160 432 686 764 
975 11088. 675 932 12229 747 13815 

15810 539 961 16068 627 916 17218 
673 18091 192 236 622 19012 154 715 
2039 842 904 21318 402 22356 87 454 
681 994 23836 88 24731 25133 67 251 
408 817 26513 690 27216 825 28922 
20478 30399 31255 438 738 32232 791 
38020 329 84 756 847 34202 310 429 
999 35583 367723 37125 316 550 658 
38333 82 665 39240 40249 920 41122 
348 405 42654 765 805 42654 765 805 
43182 639 44138 760 73 856 45490 
47361 602 48325 604 818 941 49414 
572 50228 583 07 764 51243 363 54151 
55283 56472 579 604 41 754 903 57334 
564 58077 388 551 60 787 824 59177 
241 634 842 60133 231 734 931 36 
61932 81 62201 451 902 63737 65120 
650 66829 67718 802 68010 60041 
784 814 98 70225 71534 801 73109 
588 74106 77 427 80 89 508 759 
76332 962 77026 366 400 516 794 935 90 78140 475 79116 465 80397 688 
760 81177 239 350 82221 83099 555 721 866 84729 922 85424 833 86048 87086 378 88230 803 89194 388 90093 171 91164 460 928 92528 872 93179 95 299 374 499 757 94762 909 95296 800 96284 784 97029 259 8 35 98689 995_99374 885 100112 506 101343 532 102508 804 103806 63 104147 965 105378 85 763 919 106141 340 865 108514 642 66 110257 749 111082 181 781 987 112280 114354 458 115133 59 296 593 059 116203 117105 118061 125 119213 562 769 120151 70 337 
121041 75 310 604 42 122063 761 123228 24668 125023 126511 817 127760 886 125076 288 129089 296 827 130156 396 775 848 924 52 133416 742 133206 450 58 134134 270 316 959 135088 371 423 634 805 136248 613 187047 303 139418 

140846 141777 142014 872 87 143037 799 144517 145034 146180 147427 788 971 148071 96 867 919 149244 963 150543 151074 152 417 24 626 843 88 152511 153016 456 661 866 87 154525 766 155235 306 156188 
157784 158237 310 159188 347 583 

IV ciągnienie 

Wygrane po 125 zł. 
2058 251 529 666 993 3745 920 

4250 62 363 610 90 5463 542 636 
860 7175 8404 746 9132 10137 63 
808 11772 808 12310 456 592 856 
13564 67 86 14039 246 15249 16007 
446 501 31 735 17127 18021 433 
67 706 19533 97, 

20086 21401 802 22383 522 972 
23109 24450 575 695 971 25465 
29659 30364 95 437 31634 60 32866 

133100 612 923 48 34281 782 35546 
817 36643 37063 458 864 38640 
39909, 

40161 41350 42012 713 25 45431 
44019 804 46114 413 688 47132 
425 29 516 906 48451 49174 664 
50065 520 835 51118 492 52615 
870 55385 477 655 56164 945 
57487 58705 889 59743.   60102 333 40 818 61925 62540 

922 153544 154766 156060 91 122 353, 

29 975 510 71 14356 451 74 976 | 006 

645 730 852 64137 372 65813 
66628 42 67533 891 68143 69026 
139 326. 

10744 57 71044 72624 73051 565 
74407 858 75622 982 76450 898 79584 
697 906 69 80416 572 919 81109 471) 
82468 83336 492 609 724 878 84316 
644 970 85041 22 802 86558 87698 
88409 89499 789 867 90028 31 202 
353 609 72 740 991 91081 429 639 
880 959 92188 556 738 93013 95649 
96209 556 732 97702 42 98167 227, 
439 819 99032 116 46 

101045 95 431 48 949 102592 757, 
103572 104523 37 105910 106138 
108070 719 949 110410 111824 
112840 84 113282 114140 115456 
116682 117507 118075 119190 626 
919 121083 106 48 122912 123742 
124464 586 126271 524 127028 66 
115374 82 575 656 742 128635 129071) 

130824 131195 182064 771 133455 
135680 137487 514 626 912 138050 
139250 140751 88 141157 587 142723 
143225 562 144852 146284 342 4 452 
147344 640 149332 700 150280 534 
769 809 161334 152429 974 153058 
155564 156086 106 157018 466 570 
150638 159494 881 

Wygrane po 62,50 zł. 
46 840 1212 448 95 613 932 2143 

493 508 95 644 57 3280 660 845 
5110 35 306 492 6493 582 701 
8081 127 318 692 9019 40 96 246 499 10632 94 11039 58 347 640 935 12179 88 97 271 528 18430 68 544 638 970 14757 15683 793 837 978 
16011 654 76 764 74 17208 326 29 
894 18495 99 778 19049 103. 

20041 59 747 877 21845 22845 
24051 25495 612 717 805 45 26178 
228 578 905 27073 274 880 28287 
406 862 74 29117 210 304 90 674 
80215 473 31412 591 612 794 
38088 120 503 632 992 34065 141 
58 413 53 794 858 35524 619 36090 
460 735 54 37607 21 38432 506 611 
88 707 39480 502 786. 

40629 61 746 41583 981 42076 
43546 873 44067 341 435 591 625 
45424 46523 47391 476 556 4872 
855 49202 813 50071 51477 684 
889 52109 616 53280 483 620 
54635 628 981 55215 26 65 90 343 
56244 230 917 57003 467 847 
59476 895 964, 

60040 263 742 876 61460 809 
62240 663 81 92 814 63180 472 556 
692 874 64216 489 619 709 65148 
68021 620 796. 

10153 790 71215 597 633 984 72142 
73065 343 686 701 74715 837 75607 
77001 90 212 78755 79611 80181 300 
81089 269 632 872 82037 258 643 965 
76 83785 84174 406 85528 685 901 
69 86077 465 985 87328 658 88038 306 
8 89056 90081 580 604 850 91040 58 
93 541 92190 403 64 93382 639 799 
94025 533 95573 703 96204 337 497, 
922 97004 437 56 954 98012 139 50 
438 775 98 99073 80 167 454 

100508 795 864 101351 659 874 
102422 103002 15 811 936 89 104333 
105355 76 452 4 682 733 67 106611 
107322 109441 721 825 919 110451 
111047 362 113170 422 74 758 80 984 
114717 985 115017 392 116386 117845 
118191 119551 739 120259 474 918 

121650 965 122135 572 794 917 123288 
341 66 124443 124037 449 754 126050 
98 127116 669 781 873 128074 113 
253 65 472 561 824 129223 

130105 534 46 872 976 133993 
134636 135322 541 136457 137089 389 

601 28 138146 420 65 648 139547 763 
140661 141557 142242 93 143679 747 
956 144847 64 145208 304 422 655 
146177 597 147245 573 148275 386 

664 149002 303 46 575 150016 185 234 
696 151055 152750 896 153022 622 

154016 38 574 804 910 30 155134 71 
276 455 688 96 923 93 156155 313 509   157312 833 158058 421 538   

Wzrost frekwencji 
w teatrach I kinach 
Poprawa koniunktury w kra 

ju znalazła swe odbicie również 

we wzroście frekwencji w teat- 

rach oraz w kinach. W ciągu 

ubiegłego roku sprzedano w ca 

łej Polsce ogółem 4.920 tys. bile 

tów do teatrów i teatrzyków, 

podczas gdy liczba sprzedanych 

w 1936 r. biletów teatralnych 

wynosiła 4.606 tys. Z większych 

miast Polski wzrost frekwencji 

w teatrach zaobserwowano*w 

Warszawie i Lwowie, natomiast 

w Łodzi, Poznaniu i Krakowie 

frekwencja nieco się zmniejszy 

ła. Wynika z tego, iż zwiększy 

ła się przede wszystkim frekwen 

cja w teatrach na terenie mniej 

szych miast. K 

Wplywy ze sprzedanych bile 

tów teatralnych w roku ubieg- 

łym, mimo zwiększenia się frek 

wencji, uległy pewnemu zmniej 

szeniu, głównie na skutek obni 

żcnia cen biletów w niektórych 

większych ośrodkach. W r. 1937 

osiągnięto ze sprzedaży biletów 

teatralm. 7.725 tys. zł,podczas 

"dy w r. poprzedn. wpłynęło z 

tego tytułu do kas teatralnych 

8.144 tys. zł. 

Natomiast, jeśli idzie o kine 

matografy, wzrost frekwencji pu 

bliczności kinowej zaobserwowa 

no na terenie całej Polski, za- 

równo w wielkich miastach jak 

i małych miasteczkach. W roku 

ubiegłym sprzedano ogółem 

47.828 tys. biletów wobec 43.906 

tys. w r. 1936, a zatem frekwen 

cja w kinach uległa wydatniej 

szemu zwiększeniu niż w teat- 

rach. Wzrosły również wpływy 

ze sprzedanych biletów do kin, 

a mianowicie z 32.636 tys. zł w 

1936 r. do 34.213 tys. zł. w ro 

ku ubiegłym. 

Koncerty i recytacje frekwen 
tcwane były w roku ubiegłym 

znaczenie słabiej, ogółem bo- 

wiem sprzedano 472 tys. biletów 

gdy w r. 1936 — 552 tys. Spadek 

frekwencji odbił się również na 

wpływach z tytułu sprzedanych 

b'letów, które osiągnęły w roku 

ubiegłym 553 tys. zł wobec 681 

tys. zł w r. 1936. 

Ea POT zana R Я 

| DRUKARNIA 
V INTROLIGATORNIA 

| „ZNICZ“ 
Wilno, ul. Biskupla 4, 

Telefon 3-40 

Dzieła książkowe, książki 
dla urzędów, bilety wizy- 
towe, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszelkiego 

k rodzaju roboty drukarskie 
: WYKONYWA 
— PUNKTUALNIE — 
TANIO i SOLIDNIE         

  

 



Wycieczka dziennikarzy 
° + mp 

ukraińskich w Wilnie 
Do Wilna przybyła wycieczka dzien- 

nikarzy ukraińskich na czele z red. dr 
Osipem Nazarokiem. Dziennikarze ukraiń 
scy zwiedzili miasto i jego zabytki. Goś- 
ci oprowadzał po mieście ks. Tołłoczko, 
który udzielił im informacyj o stosunkach 
mniejszościowych w Wilnie i na prowin- 

cji. я; 
- : : 

Językoznawcy litewscy 
+13 

w Wilnie 
Wczoraj z Kowna przybyli do Wilna 

dwaj uczeni litewscy, językoznawcy Na- 
= Grigas i Józef Senkus, który po- 

18dają zezwolenie na przeprowadzenie 
badań naukowych w Wilnie i w powja- 
tach woj. wileńskiego. 

Delegacja witeństiej Teby Przem. - 
Hand. wyjedze do Litwy 

za kilka dni 
„Jak się dowiadujemy, termin wy- 

jazdu delegacji wileńskiej Izby Prze- 
mysłowo-Handlowej na Litwę został 
przełożony na kilka dni. 

  

KRONIKA 
DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące 
apteki: Nałęcza (Jagiellońska 1); S-ów 
Augostowskiego (Kijowska 2); Rimeckie- 
go i Żelańca (Wileńska 8); Frumkinów 
(Niemiecka 23); Rosikowskiego (Kalwa- 
ryjska 31). 

Ponadto stałe dyżurują następujące 
apieki: Paka (Antokolska 42); Szantyra 
(Legionów 10) i Zajączkowskiego (Witol- 
dowa 22). 

hote! EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

TENISO STT KEENION 

MIEJSKA. 
— Regulacja ulicy Kanonieznej. Zarząd 

Miejski postanowił przystąpić do regułacji 
ulicy Karonicznej. Ulica ta ma otrzymać 'no- 
wą jezdnię i chodniki. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Obozy Zjednoczenia Poiskiej Młodzie- 

ży Pracującej. Podaje się do ogólnej wia- 

domości członkom Zjednoczenia Polskiej 

Młodzieży Pracującej „Orłę* w Wilnie, iż 

wszelkie zgłoszenia na obozy letnie do Szcza 

wy i Trok są przyjmowane do 23 bm. w 

Sekretariacie Koła Nr 3 przy uł. Kalwaryj- 

skiej Nr 24 m. 15 w godzinach wieczorowych 

ой 18 @о 20. Po terminie wyznzczonym zgło 

szenia nie będą przyjmowane. 

  

RÓŻNE 
— Przetarg w lokalu st%rostwa. W dn. 

(/3 sierpnia rb., o godz. 9 rano, w lokalu 
słarostwa grodzkiego, ul, Żeligowskie- 
go 4, pokój na 15, odbędzie się przetarg 

z licytacji skonfiskowanych na rzecz skar- 
bu dowodów rzeczowych. W liczbie tych 
dowodów rzeczowych są narzędzia po-* 

chodzące z wykroczeń oraz trzy rewol- 
wery. 2 
— Kontrola samochodów ciężarowych. 

Starostwo grodzkie wezwało wszystkich 
właścicieli samochodów ciężarowych do 
zaopatrzenia swych samochodów w cią. 

gu dni najbliższych w jedną dodatkową 
du, umieszczoną z lewej strony na naj. 
bardziej wystającym skraju pudła samo- 
chodu lub ładunku, o ile ładunek ten 
wystaję poza nadwozie. 

Wszyscy właścicjele samochodów cią 

żarowych obowiązani są, po zainstalo 
waniu latarki, zgłosić te samochody do 
kontroli w urzędzie wojewódzkim wileń. 
skim w terminie od 22 do 27 bm., w go- 
dzinach od 14 do 15. 

Po dniu 27 bm. winn? nieposiadania 
lych latarek pociągani będą do odpowie. 
dzialności administracyjno-kamej z rów. 
noczesnym zatrzymywaniem dowodów re 

jestracyjnych samochodów do czasu zain. 
stalowania latarki. 

— „Wilnianie poznajcie Wilno”. — 
W najbliższą niedzielę dnia 24 lipca br. 
wycieczka Związku Propagandy Turystycz 
nej Ziemi Wileńskiej zwiedzi lochy na 
Bakszcje. 

Uczestnicy proszeni są o zaopatrzenia 
się w latarki. Przewodnik wycieczki opo. 
wie związane ze zwiedzanymi miejscami 
legendy, 

Zbiórka o godz, 12 przed głównym 
wejściem do Bazyliki. 

* 

— IV wycieczka kolarska Związku Pro 
pagandy Turystycznej pojedzie w naj. 
bliższą niedzielę dnia 24 lipca br. do 
Czarnego Boru. Po drodze uczestnicy zo- 

baczą radiostacię na Lipėwce, 
Zbiórka rowerzystów o godz, 9 przed 

głównym wejściem do Bazyliki, powrół 
do Wilna na godz, 19. Udział w wyciecz. 
Te 20 gr od osoby. 

  

  

„KURIER“ [4517]. 

4 osoby osadzono w więzieniu 
w związku z podstępnym morderstwem 

27 czerwca w lesie na terenie gminy 
dziewieniskiej znaleziono zwłoki 77-let- 
niego Ignacego Pakulewicza, który padł 
ofiarą morderstwa. Pod zarzutem zamor- 
dowania Pakulewicza aresztowano jego 

wnuka, Jana Kodzisa, 
Obecnie, jak się dowiadujemy, do. 

chodzenie w tej sprawie zostało zakoń- 
czone. Stwierdzono, że Kodzis nie jest 
jedynym sprawcą mordu, że działał w 
spisku rodzinnym, do którego wchodzili 

ojciec i matka młodocianego mordercy 
Feliks I Michalina Kudzisowie oraz szwa- 
gler Kodzisa, Julian Winogrodzki. 

„Wszystkich ich aresztowano I osadzo- 
no w więzieniu powiatowym w Święcia- 
nach. 

Zabójstwa staruszka dokonano na tle 
sporu majątkowego I jego spóźnionych 
nieco załofów do pewnej pani, którą 
miał zamiar poślubić, wydziedziczając na 
rzecz młodej żony rodzinę. (<) 

„ Zbrodnia czy nieszczęśliwy wypadek? 
Na rzece Dźwinie utonął 42-letni To- 

masz Roziuk, rybak z osady Karowicze. 

Łódź rybaka była przebiła z boku. Za- 
chodzi przypuszczenie, że ktoś celowo   przebił łódź, by spowodować zatonięcie 

łodzi z Raziukiem, zwłaszcza, Iż ten ło- 
wił ryby w nocy. (<). 

Najście na lokal konwentu „Batoria“ 
mie miało tła politycznego 

W sferach studenckich Wilna wsiąż 
jeszcze budzi wielkie zainteresowanie 
sprawa niesłychanego i niemającego do- 
lychczas żadnego precedensu najścia na 
lokał konwentu „Batoria” i spalenia sztan 

daru korporacyjnego. 
Dochodzenie w tej sprawie nie zosta- 

ło jeszcze ukańczone j zapewno potrwa 
eo jesieni, kscz już przy obecnym stanie 
śledztwa można twierdzić, że najście nie 
miało podłoża politycznego i było dzie- 
łem grupy podhumorzonych osobników. 
Bliższe szczegóły śledztwa trzymane są 
w fajemnicy. (c) 

Tępym narzędziem w głowę 
Na wracającego z Wilna włościanina opór napastnikom, lecz uderzony tępym 

Wincentego Kozłowskiego do wsi Zanie | narzędziem w głowę stracił przytomność. 
szańce pow, wileńsko-trockiego, koło 
miejscowości Mariampol, napadło kiłku 
osobników. Kozłowski usiłował stawiać 

Napastnicy zrabowali mu kilkanaście zło 
tych i ubranie po czym zbiegli. 

Romantyczne tło 
„NAPADU RABUNKOWEGOG 

Oszukiwany mąż w roli... bandytów 
Wczoraj koło godz. 11 do II komisariatu 

P. P. przy ul. Beliny wpadła p. Degulisowa, 
zam. przy ul. Targowej Nr 21 i zameldowa- 

ła, że mąż jej padł ofiarą napadu rabun- 

kowego. 

Niewiasta opowiedziała, gdy mąż 

wracał do domu, został w pobliżu ementa- 
rza Rossa napadnięty przez trzech bandytów, 
którzy dotkliwie go pobili, a następnie zra- 

bowali 16 złotych i marynarkę. 

Napadnięty resztkami sił dobrnął do do- 
mu, skąd wezwane pogotowie przewiozło 

в0 00 szpitala św. Jakuba. 

Policja niezwłocznie podjęła w tej spra- 
wie energiczne dochodzenie. Zbadany Michał 
Degulis potwierdził opowiadanie żony. Prze- 
prowadzone jednak dochodzenie przedstawi- 
ło wypadek w zgoła innym świetle. 

Okazało się mianowicie, że Degulis o & 

že 

  

     

    

BOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny =" Ceny przystępna 
Telefony w pokojach 

     
       

We własnym oku 
belki nie widziec: 

W odpowiedzi „Słowu" 

Nie dziwimy się wcale temu, że „Sło. 
wo” jest bardzo „czułe” na każdą infor- 
mację „Kurjera Wil.“. Pismo to irytujs 
każda informacja przez nie przegapiona 
i pominięta o ile się ukaże w innym piś- 
mie, 

Stąd wczorajszy artykulik „Słowa o 
sprawie kupca Kudrewicza. Autor tego 
artykuliku prawdopodobnie pisząc znaj- 
dował się w stanie jakiegoś zamroczenia 
i dlatego zwykłą kilkudziesięciowierszo- 
wą wzmiankę uważa za... ogromny (do- 
słownie według „Słowa”) artykuł. 

Cóż właściwie nia spodobało się „Slo- 
wu” j wprowadziło jego współpracowni- 
ka (autora wzmiankowanego artykuliku) 
w taki nastrójł Czyżby pismo to było na 
prawdę przeciwnikiem zamieszczania wia 
domości o rewizjach u kupców, zanim 
sprawy te istotnie nie oprą się o proku- 
raturę, „Słowo” skromnie zapewnia, że 
nie zamieściłoby takiej informacji, gdyby 
chodziło nawet o kupca żydowskiego... 
Skromność i powściągliwość posunięla 
do osłałecznych granic... 

Tymczasem kłóż to zamieścił przed 
paroma dniami wiadomość o re. 
wizji w sklepie Rabinowicza, aczkolwiek 
sprawa wcale nie była wyjaśnioną, kto 
pisał o skarbowej rewizji ksiąg w eks. 
pedycji przy ul. Rudnickiej itd? Jak zasa- 
da — to zasada. A nie „hoteniockie“ 

mnie wolno, a tobis nie, 
Może więc tylko na przyszłość z pi- 

saniem o wykryciu każdej afery o posma. 
ku kryminalnym sprawozdawcy „Słowa” 
zamierzają powstrzymywać się aż do 
chwili uprawomocnienia się wyroku są. 
dowego. 

Jeżeli chcecie, proszę bardzo, tylko 
prosimy Was ze względu na wasze wias- 
ne dobro, abyścię się nie chwalili na kre 
dyt. Hipoteka wasza jest i łak nadmiern'e 
przeciążona. ©. 

  

3 w nocy miał „spotkanieć ze znajomą koło przejazdu Bobrujskiego, Mąż tej damy do- 
wiedział się o schadzece 1 przyłapawszy a- 
manta dał mu dohrą „itauczkę*.  Degulis, 
szukając wytłumaczenia przed żoną, zmyś 
lit historyjkę o napadzie rabunkowym. Ko- 
bieta pobiegła natychmiast do policji. De- 
gulis nie miał wyjścia 4 musiał kłamać dalej, 
zaś policja straciłą Ponad 10 godzin, zanim 
wyjaśniła romantyczne kulisy sfingowanego 
napadu rabunkowego, 

(e) 
EET 

  
Wykrycie potajemnel rzeźni 

Niadomości radiowe 
NA TERENIE TARNOWA POWSTAŁ 

Społeczny Komitet Radiofonizaeji Kraju. 

Z początkiem lipca uruchomiony został 

w Tamnowie Społeczny Komitet Radiofoniza 

cji Kraju, na czele którego stanął mgr. Ta 

deusz Kołodziej, wiceprezydent miasta Tar 

nowa. 

Poza tym w skład komitetu wchodzą: ks. 

prałat Penkala, dyrektor Akcji Katolickiej 

Franciszek Tomaszkiewicz, inspektor szkeł- 

ny, Stanisław Wodziński, instruktor oświaty 

pozaszkolnej, inż. Stanisław Tabin, agronom 

powiatowy, Zygmunt Szymanowski, urzęd- 

nik z Moście, Michał Miszewski, inspektor 

samorządu gminnego, Bandura Czesław, pre 

zes Kongregacji Kupieckiej, inż. Stanisław 
Dyndowicz, dyrektor elektrowni miejskiej 

Zarząd Komitetu postanowił wejść w pu 

rozumienie z delegatami istniejących na te 

renie Tarnowa i powiatii organizacji społecz 

nych, celem pozyskania ich współpracy w 

dziele radiofonizacji powiatu tarnowskiego 

ROSNĄ KADRY FACHOWCÓW 

RADIOWYCH 

na terenie Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Te- 

* legrafów. 

Rozgłośnia Krakowska przy współpracy 
Muzeum Przemysłowego i Wojewódzkiego 
Instytutu Rzemieślniczo - Przemysłowego zor 
gamizowała kurs instalacji anten i usuwania 
zakłóceń w odbiorze radiowym. W kursie 
wzięło udział 64 słuchaczy, którzy po zakoń 
czeniu kursu w formie egzaminów ustnych 
i pisemnych otrzymali odpowiednie dyplo- 
my. 

Dzięki zgodzie Dyrekcji Poczt i Telegra- 
fów imienne listy aksołwentów kursu umie 
szczone będą we wszystkich urzędach pocz 
towych Okręgu Krakowskiego, dzięki cze- 
mm zainteresowani będą mogli łatwo zorien 
tować się kto jest odpowiednio fachowo 
przygotowany i o wykonywanie instalacji an 
tenowych i zabezpieczanie źródeł zakłóceń. 

Na kursie który odbywał się w gmachu 
Muzeum Przemysłowego reprezentowane by 
ly prawie wszystkie firmy radioinstalacyjne 
Krakowa oraz elektrownie powiatowe. 

OLGA OLGINA W STUDIO WILEŃSKIM. 

Znana śpiewaczka wystąpi tym razem 
przeważnie z utworami kompozytorów pol 
skich, wśród których słyszymy kompozycje 
rządziej wykonywane publicznie, jak nprz. 
„Karuzela“ J. Nawrockiego, „W tę cudną 
ncc“ J. Maklakiewicza, „Kolysanka“ M. Rup 
niewskiej itd. Audycja 23 lipca o godz. 17.30. 

  

przy ul. Kalwaryiskiej 123 
Potajemny ubój bydła, z którym or. 

gana policji śledczej i mundurowej ' jak 
i kontrolerzy miejscy, prowadzą nieustan- 
ną walkę, ogniskuje się w 2 punktach 

miasta: na ul. Kalwaryjskiej i na Lipówce, Policja oddawna posiada informacje, 
że na ulicy Kalwaryjskiej na terenie po- sesji Nr 123 istnieje pOłajemna rzeźnia 
„w większym styłu", która zaopatrują du- 
żą część miasta w mięso pochodzące z 
nielegalnego uboju. Policja już kilkakrot. 
nie usiłowała zdemaskować właścicieli tej 
rzeźni, co było jednak sprawą niełatwą, 
gdyż rzeźnicy, posługując się specjalnie 
ustawionymi czujkami, z chwilą zjawienia | 
się policji, zawsze mieli dużo czasu do 

sprzątnięcia śladów uprawianego procedę 
ru, na skułek czego nie można im było 
dowieść winy. 

Dopóty jednak dzban wodę nosi... 
Wielką przysługę oddała policji w tym 
wypadku moforyzacja. Wczoraj po po- 
łudniu dwa samochody policyjne, jadąc 
z wielką szybkością, wpadły pod posesję 
Nr 123, która została otoczona ze wszys 
kich stron. Policja wkroczyła do wielkiej 
szopy, gdzie znaleziono tylko co zabiłe- 
go woła. 

Mięso zostało skonfiskowane, szopa 
opieczętowana, zaś właściciele tej rzeźni, 
Niemenczyński I Glezer zostali areszfo- 

wani. (c) 

Proterowany Antczaka, byłego inspektora 
samorządowego — dezerterem 

Nie Kamysżewski lecz Kamyszew 
Pisaliśmy niedawno o „popjsach* pu- 

blicznych“ profegowanego. przez Antcza 
ka sekretarza gminy kleskiej, niejakiego 
Soroki, który będzie miał nieprzyjemną 
sprawę o bestialskie pobicie gminnego 
woźnicy. Sprawa ta jeszcze obija się nie 
miłym echem w powiecie, a już nowe 
kwiatki na niwie aniczakowskiej wyra- 
stają... 

Decyzją starosły powiatowego w Nie. 
šwiežu został zawieszony w urzędowa- 
niu sekretarz pogranicznej gminy Łań Ka. 
myszewski Jan. Zawieszenie nastąpiło w 
związku z ujawnieniem popełnionej swe- 
go czasu przez Kamyszewskiego dezercji 
z wojska podczas odbywania służby czyn 
nej. W czasie prowadzonego dochodze- 
nia usłalono, że nazwisko jego autentycz 
ne brzmi Kamyszew. 

O zaufaniu, jakim się cieszy ; nadzie- 
jach w nim pokładanych ze strony prze. 
łożonych świadczy fakt, że Kamyszewski 
w roku ubiegłym delegowany był do 
Warszawy na specjalny kurs samorzą- 
dowy. 

Osoba „pana sekretarza” Kamyszew- 
skiego przy pełnym i obiektywnym oś. | 
wiełleniu przedstawia się następująco: 

< W roku Pańskim 1922 pan Kamyszew. 
ski zdezerterował z bydgoskiego pułku 
ułanów, gdzie miał odbyć obowiązek 
służby wojskowej. Jak się to stało, że do- 
łychczas Kamyszewskiemu to uszło pła- 
zem, to tylko on sam wie dobrze, a przy 
szła sprawa karna wyjaśni tę tajemnicę. 

Władze prowadzące dochodzenia zro 
biły odpis z książeczki wojskowej Kamy- 
szewskiemu. Naslępnego dnia po zrobie   

niu odpisu zgłosił się w policji Kamy- 
szewski, meldując, że jego książeczka 
wojskowa w niewylłómaczony sposób za. 
ginęła. Ulotniła się, jak eter. 

Zastanawiającą rzeczą jest fakt, że da 
na personalne „pana sekretarza”, jakie 
znajdują się w urzędzie gminnym, pisa- 
ne są tylko zwykłym ołówkiem... 

Okazuje się, że prawdziwe nazwisko 
dezertera brzmi Kamyszew, a nie Kamy= 
szewski, į że wyznanie prawosławne, 
a nie rzymsko-katol. 

Musiała istnieć poważna przyczyna, 
dla której „pan sekretarz” musiał być ka- 
meleonem i ukrywać swoje rodowe na- 
zwisko. 

Kamyszew, ciesząc się pełnym zaufa- 
niem przełożonych, był nie tylko inicja- 
torem i duszą zebrań samorządowych, 
ale i współtwórcą owych słynnych Raba. 
tów aniczakowskich. 

Kamyszew do chwili obecnej urzędo- 
wał, starając się gwałtownie o zniżki na 
przejazd kolejami dla swej rodziny, Do. 
kąd „pan sekretarz” chce jechać nie wie 
my, ale to tyilko jest pewne, że chce 
nwywiać"” i uchylić się przed wymiarem 
sprawiedliwości. 

Zasłanawiającą rzeczą jest fakt, że 
władze samorządowe dotychczas trzyma. 
ły dezertera na stanowisku urzędnika 
i darzyły go zaufaniem. Kto dotychczas 
pokrywał Kamyszewa oraz kto będzie za 
to odpowiadał? 

Plony zasiane przez byłego inspekto- 
ra samorządowego Antczaka wydają owo 
ce... Rabaty, Soroki, Kamyszewy... 

Oby na tym był konieci Zim 

  

  

RADIO 
PIĄTEK, dnia 22 maja 1938 r. 

6.42 Pieśń poranna. 6.45 Gimnastyka. 7.00 
Dziennik poranny. 7.15 Muzyka poranna. 
8.00 Muzyka wakacyjna. 8.55 Program na 
dzisiaj. 9.00 Przerwa. 11.57 Sygnał czasu i 
hejnał. 12.03 Audycja południowa. 13.00 Z 

muzyki słowiańskiej. 18.30 Audycja życzeń 

dła dzieci w opr. Cioci Hali. 14.00 Muzyka 

popularna. 14.15 Przerwa. 15.15 „Głośno szu 

mią Gopła fale" — audycja dła dzieci star 

szych. 15.30 Rozmowa z chorym ks. kape 

lana Michała Rękasa. 15.45 Wiadamości go 

spodarcze. 16.00 Walce, romanse i serenaty 
w wyk. Orkiestry Rozgł. Lwowskiej, 16.30 

W drodze do miliona. 16.45 COP — repor- 

taż Jerzego Michałowskiego. 17.00 „Lato w 
Wilnie" — felieton Piotra Wiszniewskiego, 

17.10 Utwory G. Hindla i Preludia orkiest 
rwe. 17.55 Program na jutro. 18.60 Rzeczy 
ciekawe z techniki i przyrody — pogadan 
ka. 18.10 Utwory fortepianowe. 18.45 Nawo 
ści literackie. 19.00 Pieśni ludowe w wyk; 
zespołu żeńskiego „Pro-arte* pod kier. Ada 
ma Ludwiga. 19.20 Pogadanka aktualna. 
1930 W. romantycznym kalejdoskopie — 
koncert rozrywkowy. W przerwie „Zgubio 

na torebka" — skecz. 20.45 Dziennik wie- 

czorny. 20.55 Pogadanka aktualna. 21.00 Czy 
tanki wiejskie: Bajki i powiastki A, Mickue 
wicza. 21.10 „Te brzóz kilka, ten bieg wody” 
audycja słowno muzyczna. 21.50 Wiadom>ś 
ci sportowe. 22.00 Wileńskie wiadomości 
sportowe. 22.05 Wycieczki i spacery — prz 
wadzi E. Piotrowicz. 22.10 Muzyka lekka. 
23.00 Ostatnie wiadomości i komunikaty. 
23.05 Zakończenie programu. = 

SOBOTA, dnia 25 lipca 1938 r. 

6.42 Pieśń Poranna. 6.45 Gimnastyka. 
7.00 Dziennik poranny. 7.15 Orkiestra Roz- 
głośni Wileńskiej pod dyr. Władysława 
Szczepańskiego. 8.00 Muzyka _wakacyjna. 
8.55 Program na dzisiaj. 9.00 Przerwa. 11.57 

Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Audycja połud- 

u'owa. 13,00 Koncert rozrywkowy. 14.00 Mu 

zyka lekka. 14.15 Przerwa. 15.15 Teatr Wy- 

obraźni dla dzieci: ,„Leśna królewna”. 15.45 

Wiadomości gospodarcze. 16.00 Polskie Ra- 

dio w uzdrowiskach. Koncert rozrywkowy. 

Transmisja z Krynicy. 16.15 Reportaż Jerze- 
go Michałowskiego. 17.00 Druga sobótka 
trocka z udziałem orkiestry K. O. P. 17.30 
Kecital śpiewaczy Qigi Olginy. 17.50 Wileń- 
skie wiadomości sportowe. 17.55 Program | 
na: jutro. 18.00 Nasz program. 18.10 Gdy śpie 
wał Szalapin — reportaż z płyt. 18.45 „Mo- 
hort“ — rapsod rycerski Wincentego Pola. 
19.00 Recital klarnetowy Józefa Madei. 19.20 

Pcgadanka aktualna. 19.30 Ludowe melodie 

Wileńszczyzny. 20.00 Audycja dla Polaków 

za granicą. 20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 
Pogadanka aktualna. 21.00 Czytanki wiej- 

skie: Bajki | powiastki A. Mickiewicza. 

21.10 Kapela Ludowa Feliksa Dzierżanow- 

skiego. 21.40 Transmisja fragmentów meczu 
pływackiego Polska — Finlandia. 22.00 Go- 

dzina niespodzianek. 23.00 Ostatnie wiado- 
mości i komunikaty. 23.05 Zakończenie pro- 
gramu. 

TEATR | MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHUŁANCE. 

— Dziś, w piątek dnia 22 lipca o godz. 
8.30 — przedstawienie wieczorowe w Teatrze 
na Pohulance wypełni ciesząca się dużym po 
wodzeniem, doskonala komedia w trzech ak 
tach Alfreda Gehri p. t. „Szóste piętro", Ob 
sada premierowa. Reżyseria Zbigniewa Ko 
czanowicza. Oprawa dekoracyjna — K. i J. 
Golusów. › 

— Popołudniówka niedzielna W nadcho- 
dzącą niedzielę dnia 24 bm. o godz. 4.15 
po poł. grana będzie po cenach propagando 
wych świetna komedia w 3 aktach „Mąż z 
grzeczności* w premierowej obsadzie. 

— Ostatnia premiera w Teatrze na Pohu 
lanee! Teatr Miejski przygotowuje ostatnią 
premierę obecnego sezonu, która zarazem bę 
dzie: zamknięciem siedmioletniego okresu 
pracy w Wilnie obecZaj Dyrekeji. Dana bę- 
dzie sztuka wybitnego poety Wojciecha Bą 
ka p. t. „Fzstest*, poruszająca piekące za- 
gadnienie współczesnego stosunku inteligen 
cjj do współczesnego małżeństwa. W roli 
Barbary wystąpi znana Wilnu aktorka Te 
atru Poznańskiego T. Koronkiewiczówna, w 
reli Jerzego — J. Wasiłewski, poza tym pp. ° 

I. Jasińska Detkowska i J. Wiedeńska. 
I ŁAAAŁKAAŻAWakódĄaNAŁnAi 

Teatr m. NA POHULANCE E 
Dziś o godz 8.70 wiecz. 

SZÓSTE PIĘTRO 
Ceny zwyczajne 

3 <FTYYYYYYVYYYVYYTYYYYYYYYYVYTYYY 

Nowe ofiary pioruna 
W Bielicy (majątek|] pow. oszmiańskie 

go piorun uderzył w grupę włościan, za- 
trudnionych przy sianokosie. Zabity zo- 
stał 43-letni Grzegorz Sidorowicz I cięż- 
ko kontuzjowany 17-letni Michał Bobryk. 

W prszukiwaniu pracy 
Wczoraj znaleziono na pół omdlałe- 

go 16-letniego chłopca Stanisława Ma- 

tulkę z pow. lidzkiego, który pieszo udał 
się do Wilna w poszukiwaniu pracy. Ma- 

tulko. dobrnął do rogatki podwiłeńskiej, 

Dałej już nie mógł iść. Dobrzy ludzie 

zaopiekowali się chłopcem. (<). 

 



  

„KURJER“ (4517). 

  

Ani cPauvšii zauSOolai?... 
Kto nie chce pozostać w Wilnie, gdy wszyscy będą się napawać rozkoszami 
kiem, niech niezwłocznie przyjdzie do „Kuriera Wileńskiego", 
miejsc w pociągu wycieczkowym do Gdyni. 
kosztuje zaledwie zł 29.50, płatne przy zgło 
Wycieczka wyjedzie z Wilna 1 sierpnia, wraca do Wilna 5 sierpnia. 

pobytu nad Bałty- 
aby zarezerwować sobie jedno z ostatnich 

Przejazd w obydwie strony z noclegami i wycieczką na Hel 
szeniu. 

  

Kurjer Sportowy 
    

Wilnianie wśród najlepszych 
iekkoatletów Polski 

W ostatnim numerze „Przeglądu Spor- 

towego* znajdujemy tablicę najlepszych 
wyników, uzyskanych w tym sezonie 

przez lekkoatletów Polski. Statystyka ta 
opracowana przez znanego fachowca lek 
kiej atletyki red. Wojciecha Trojanow- 
skiego obejmuje w niektórych konkuren- 
cjach również zawodników wileńskich. 

" Warło więc zapcznać się z tą tablicą, 
W biegu na 100 mtr Szczerbicki z AZS 

wileńskiego znajduje się na 9 miejscu, 
mając czas 11,1 sek. Na pierwszym miej- 
zcu kroczy oczywiście Zasłona z Białego- 
ttoku z rekordowym wynikiem 10,6 sek. 

W biegach na 200 i na 400 mlr nie 
znajdujemy zawodników wileńskich. Wszy 
scy nasi biegacze mieli czasy gorsze od 
10 najlepszych w Polsce, 

Na 800 mtr na 8 miejscu znajduje się 
Żylewicz z Ogniska KPW, х czasem 
2 min. 01,4 sek, Różnice między 7, 6 1 5 

zawodnikiem są minimalne. Żylewicz Sol- 
danowi, Wineckiemu i Rakoczemu ustę- 
puje nieznacznie, 

W biegu na 1500 mtr na 10 miejscu 
jest Kazimierz Herman, który zakwalifi- 
kowany został jeszcze jako zawodnik wi 
leński z Ogniska KPW. Herman ma czas 
4 min. 12,3 sek. Na pierwszym miejscu 
znajduje się oczywiście Staniszewski z 
czasem 3 min. 55,6 sek. Wiemy dobrze, 

że Herman nie jest specjalistą w biegu 
na 1500 mtr. Znacznie lepiej przedsta- 

wia się sytuacja w biegu na 5000 mtr. 
Herman zajmuje tutaj 4 zaszczytne miej- 
sca, mając czas 15 min, 33,2 sek. Przed 

Hermanem są: Noji, Wirkus, Marynowski. 
Trzeba przepuszczać, że Herman wysunie 
się znacznie na przód po mistrzostwach 

Polski. 
Charakterystycznym jest, że w następ- 

nych konkurencjach biegowych, a więc 
na 10 tysięcy mtr., 110 mir przez płotki, 
400 mtr przez płotki i w sztafetach 4x100   

i 4x400 mir nie znajdujemy ani jednego 
nazwiska z Wilna. 

W skoku wzwyż na 10 miejscu. z wy- 
nikiem 177 cm jest Zdzitowiecki z Woły- 
nia. Zawodników wileńskich też tutaj nie 
widzimy. Natomiast w skoku w dal ma- 
my aż dwóch. Na 8 miejscu znajduje się 
Rymowicz z AZS — 6.80 a na 10 miej- 
scu weteran lekkiej atletyki polskiej. Jan 
Wieczorek z WKS Śmigły, który zakwa- 
lifikowany został wynikiem 6.79. W sko- 
ku w dal różnice są minimalne. 

W. trójskoku i w tyczce wilnian nie 
mamy. 

W kuli Łomowski z WKS Śmigły zaj. 
muje 5 miejsce — 14.00. Prowadzi Gie- 

rutto z Warszawianki wynikiem 15.66. 
W dysku Zieniewicz z Pocztowego 

Przysposobienia Wojskowego zaawanso- 

wał na 4 miejsce wynikiem — 41.54, Wie 
my bardzo dobrze, że Zieniewicz na tre- 
ningach miewał rzuty znacznie lepsze, 

które mogły go zakwalifikować na trze- 
cie miejsce za Fiedorukiem i Gierutłą. 

Oszczep jest ostatnią konkurencją, w 
której znajdujemy wynik  wilnianina. 
Wojtkiewicz z AZS zajmuje 6 miejsce — 
56.92. 

Jakiż z naszych zawodników ma naj. 
bardziej zaszczytny wynik? Trzeba było 
by wziąć tablicę fińską wielobojów i na 
podstawie zestawień sprawdzić. Jeżeli 
„wezmie się jednak ogólnie”, to niewąt- 
pliwie Herman w biegu na 5 tysięcy mtr 
i Zieniewicz w dysku konkurować mogli 
by z sobą z powodzeniem. 

W łym roku sytuacja w lekkiej atle- 
tyce przedstawia się znacznie lepiej, niż 
w poprzednich sezonach. Na 20 konku- 
rencyj w 8 konkurencjach uwzględnieni 
są zawodnicy wileńscy. 

Jesteśmy przekonani, że lekkoafleci 
wileńscy w drugiej połowie sezonu wy- 
niki swoje znacznie poprawią, 

igrzyska sportowe w Kownie 
„Dzień Kowieński” podaje dalszy ciąg 

przebiegu zawodów sportowych, odby- 
wających się w Kownie: 

Trzeci dzień olimpiady litewskiej roz- 
poczęło wręczeniem medali zwycięskim 
zawodnikom z pierwszego dnia zawo- 
dów. Cała ta ceremonia była wzorowa. 
na na olimpiadzie berlińskiej, z tą tylko 
różnicą, że wielu zwycięzców nie stawi- 
ło się po odebranie nagród, Jakie moty- 
wy wpłynęły na ten fakt, nię dało się 
wyjaśnić. 

W trzecim dniu zawodów padły zno- 
wu trzy rekordy Litwy, wszystkie w kon- 

kurencjach żeńskich. Amerykanka Błażej- 
lisówna w biegu na 80 m z płotkami 
osiągnęła czas 14,1 sek. (dawny rekord 
14.4 sek.), Litwinka Witartajtisówna po- 
prawiła rekord w pchnięciu kulą, zaś Sze- 
paiłisowa skoczyła w dal 5,31 m popra- 
wiając tym samym swój dawny wynik 5.09 
m. W. pozostałych konkurencjach uzyska- 
no wyniki stosunkowo słabe. Amerykanie 
zajęli kilka pierwszych i drugich miejsc 
I chociaż nie zaimponowali specjalnie do 

brymi wynikami, jednak w poszczegól. 
nych konkurencjach górowali dość wyraź- 
nie nad zawodnikami litewskimi. 

Wśród zebranej publiczności dawały 
się słyszeć głosy, wyrażające zdziwienie, 
dlaczego Litwini w Ameryce dochodzą 
do dobrych, a często nawet wspaniałych 
wyników, gdy tymczasem w Litwie sport 
ciągle jeszcze nie może wyjść z okresu 
początkowego i prawie wszystkie zawo- 
dy międzynarodowe kończą się przykry- 
mi porażkami. Zwycięstwa drużyny litew- 
skiej w koszykówce, osiągnięte dzięki 
wydatnej pomocy amerykanów jeszcze 
bardziej potwierdziły supremacje przy- 
byszów zza oceanu. 

Zapytany kiedyś o przyczyny tej róż- 
nicy jeden z koszykarzy amerykańskich 
oświadczył, że w Litwie sport nie może   rozwijać się normalnie dopóty, dopóki 
zawodnicy nie osiągną koniecznego po- 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 
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ziomu moralnego, 
To powiedzenie amerykańskiego ko- 

szykarza znajduje całkowite potwierdze- 
nie podczas obecnej olimpiady narodo- 
wej. Aby przekonać się o tym, wystarczy 
wieczorem przejść się po kilku barach, 
czy restauracjach. We wszystkich tych lo. 
kalach większość gości stanowią „olimpij- 
czycy". Jakie wyniki mogą osiągnąć za- 
wodnicy po przehulanej nocy, łatwo się 
domyślić, 

Sport litewski gnębi jeszcze jedna 
choroba, Jest to całkiem wyraźnie ji roz- 
myślnie prowadzone zetatyzowanie całe- 
go sporłu. Ma to swój wyraz nie tylko 
przy subsydiowaniu poszczególnych klu- 
bów, bo nawet podczas zawodów fawo- 
ryzuje się pewne drużyny, odbierając 
przy zielonym stoliku zwycięstwa niemi- 
łym klubom. 

Jeżeli w sporcie brak wolnej konku- 
rencji i zawodnicy bronią barw swego 
klubu nie z przywiązania do niego, a je- 
dynię kierując się korzyściami material. 
nymi, wówczas i wysiłek ich jest mniej- 
szy, a zainteresowanie publiczności — 
minimalne. 

Lekkoatletyczne zawody na olimpia- 
dzie litewskiej mijają pod znakiem dwóch 
związków sportowych: szaulisów ij młodo 
lifwinów, oraz z gości zagranicznych-ame- 
rykanów. Inne kluby litewskie wystawiły 
bardzo znikomą ilość zawodników, cho. 
ciaż jeszcze kilka lat temu, właśnie łe in- 
ne kluby przodowały w tej gałęzi sportu. 
Nierówne warunki konkurencji nie kazały 
długo czekać na wyniki, niestety nega- 
tywne. 

W frzecim dniu zawodów poza ame- 
rykanami, startował jeden Litwin z Anglii 
w przedbiegu na 200 mtr, zaś jedyny za- 
wodnik litewski z Łotwy zajął w biegu 
na 10 km ostatnie miejsce, Litwini wileń- 
scy nie brali w zawodach udziału. Kilku 
Brazylijczyków nie osiągnęło lepszych 
rezultatów. : 

Lida, ul. Górniańska 8, 
Ułańska 11; 
Pińsk, Dominikańska 40. 

Wołkowysk — Brzeska 9/1.    

  

  
Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyliańska 

tel. 166; 
Brześć n/B.. Pierackiego 19, tel, 224; 

Przedstawicielstwa; Kleck, Nieśwież, Słonim, Stołpce, 
Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grodno — 3 Maja 6, 
Suwałki — Em. Plater 44, Równe — 3-go Maja 13, 

Przetarg budowlany 
Izba Skarbowa w Wilnie ogłasza pisem- 

ny przetarg ofertowy nieograniczony na bu- 
dowę części piętrowej budynku murowane- 
go Urzędu Skarbowego w Brasławiu o ku- 
baturze około 800 mtr sześc. 

Przetarg odbędzie się w dniu 2 sierpnia 
1938 r. o godz. 12 w Urzędzie Wojew. w 
Wilnie przy ul. Magdaleny 2, pok. 95. 

Oferty w zalakowanych nieprzejrzystych 
kopertach z napisem „Oferta przetargowa 
na budowę budynku Urzędu Skarbowego w 
Brasławiu* składać do godz. 10 w tymże 
dniu w pok. 116 Wileńskiego Urzędu Woje- 
wódzkiego łącznie z pokwitowaniem Kasy 
1 Urzędu Skarbowego w Wilnie, na wpłaco- 
ne na r-k sum depozyt. Izby Skarbowej wa- 
dium przetargowe w wysokości 5 proc. ofe- 
rowanej sumy (w gotówce lub papierach 
pupilarnyck). 

Kosztorys ślepy i warunki przetargu mo- 
żna otrzymać w Wileńskim Urzędzie Woje- 
wódzkim za zwrotem kosztów wykonania 
(pok. 117). 

Izba Skarbowa zastrzega sobie prawo wy 
boru przedsiębiorcy bez względu na cenę, a 
także uznania, że przetarg nie dał wyniku. 

Izba Skarbowa w Wilnie. 

Konkurs 
Państwowy Zakład Zdrojowy w Krynicy 

ogłasza konkurs na posadę kierownika Za- 
kładu Fizykoterapeutycznego w Krynicy. 

Od kandydatów wymagane jest obywa- 
telstwo polskie, dyplom lekarski, upoważ- 
niający do wykonywania praktyki w Rze- 
czypospolitej Polskiej, znajomość i dłuższa 
praktyka w zakresie lecznictwa fizykotera- 
Feutycznego i neurologii. 

Warunki umowy i wynagrodzenia do 
przejrzenia w Zarządzie Zdrojowym. Po- 
dania wraz z odpisami dyplomu, świadectw 
oraz życiorys z wykazami prac naukowych 
nadsyłać należy do dnia 20 sierpnia br. do 
Państwowego Zakładu Zdrojowego w Kry- 
nicy. 

Bliższych informacji udziela Zarząd Za- 
kładu. 

  

Dyrektor Zakładu Zdrojowego 
Inż. L. Nowotarski 

Obwieszczenie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Baranowi- 

czach rewiru II Stanisław Hładki, mający 
kancelarię w Baranowiczach, ul. Kopernika 
Nr 36, uzupełniając obwieszczenie z dnia 
6 lipca 1938 r. o licytacji nieruchomości wy- 
znaczonej na dzień 23 sierpnia 1938 r. godz. 
9 w Sądzie Grodzkim w Baranowiczach, 
stanowiących własność dłużników Mowszy 
Snówskiego i Arona Szlomy Beguz - Beguze- 
go, objętych księgami hipotecznymi Nr Nr 
653 i 1528 przy Wydz. Hip. Sądu Grodzkie- 
go w Baranowiczach, podaje do publicznej 
wiadomości, że nabywcy winni wykazać się 
na licytacji zezwoleniem Starostwa Powia- 
towego na nabycie nieruchomości w pasie 
granicznym położonych. Następnie w ob- 
wieszczeniu o licytacji nieruchomości Aro- 
na - Szlomy Beguz - Beguzego prostuje o- 
myłkę: w obwieszczeniu podano „i domu: 

na tym placu mieszkalnego drewnianego", 
a winno być „i domu na tym placu miesz- 

    

kalnego murowanego, — co niniejszym pro- 
stuje się. 

Baranowicze, dn. 19 lipca 1938 r. 
Komornik 

  

ISŁAW HŁADKI | 
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Przetarg 
Urząd Wojewódzki Nowogródzki ogłasza 

przetarg nieograniczony na wykonanie bu- 
dynku murowanego państwowego gimnaz- 
jum i liceum im. Tadeusza Rejtana w Bara 
nowiczach. 

Pełny tekst ogłoszenia (wezwania do skła 
damia ofert) i ślepe kosztorysy można otrzy- 
mać w Urzędzie Wojewódzkim (pokój Nr 
26), gdzie również można przeglądać pro- 
jekt budynku i obowiązujące przy przetargu 
przepisy. 

Oferty w zalakowanych kopertach z nad 
pisem: „oferta do przetargu na budowę gim 
nazjum w Baranowiczach* należy składać w 
Urzędzie Wojewódzkim w Nowogródku — 
Wydział Komunikacyjno - Budowlany (po 
kój Nr 26) do dnia 4 sierpnia r. b. do godz. 
11 z dołączeniem kwitu na wpłacone w Ka 
sie Skarbowej wadium, w wysokości 5 proc. 
od oferowanej sumy. 

Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o godz. 
13. Urząd Wojewódzki zastrzega sobie pra 
wo wyboru oferenta bez względu na wynik 
przetargu, ewentualnie jego unieważnienie w 
całości lub części. 

Za Wojewodę 
( inż. F. Niekrasz 

p. o. Kierownika Oddziału 
Nowogródek, dnia 18 lipca 1938 r. 

Przetarg 
Uniwersytet Stefana Batorego w Wilmie 

ogłasza przetarg nieograniczony na remont 
Kliniki Otolaryngologicznej Uniwersytetu 
Stefana _ Batorego. Przetarg odbędzie 
się dnia 27 lipca 1938 r. o godz. 12 w loka 
lu Biura Techniczno - Gospodarczego ulica 
Uniwersytecka 3. 

Opis robót i plany należy nabywać w wy 
żej wymienionym biurze do dnia 26 lipca 
r. b. w godz. 9—12. 

Przedsiębiorcę obowiązuje: 
a) Złożenie kaucji w gotówce w wysokoś 

ci 5 proc. od sumy oferowanej do Kasy I 
Urzędu Skarbowego na r-k depozytowy Uni 
wersytetu Stefana Batorego. 

b) Znajomość Dziennika Ustaw Rzeczy- 
pospolitej Polskiej Nr 13 z 'dnia 26 lutego 
1938 r., poz. 92. 

Rektorat zasirzega sobie wolny wybór 0- 
feremta. 

  

Za Prorektora 
(podpis nieczytelny) 

„MAŻAAŁADAAAAAŁAGAŁAAAAAAAAAAKAŁAAAAAAKAAŁ 
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DOG TYGRYS (szczenię — suka) b. ład- 
na do sprzedania. Tomasza Zana 7—3, Godz. 
17—19. 

    

KOCIĘ czarne angorskie (po premiowa- 
nej matce) do sprzedania. Tomasza Zana 
7—3. W godz. od 17 do 19. 

AAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAA 

RÓŻNE 
VYVVYVVVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYY 

ZGUBIONY dowód osobisty, wydany 
przez Starostwo baranowickie na imię Fi- 
lomeny Berezowik, zam. w Baranowiczach, 
ul. Żwirki Nr 10 — unieważnia się. 

    

KTÓRY Z PANÓW zechciałby pomóc mi 
pożyczką zł 300, którą zwrócę ratami. Zgło- 
szenia do Administracji „Kurjera* pod „So- 
lidna', 

  

Premiera. Dwa piękne filmy w jednym programie: 

|CNOTLIWA ZUZANN 
W rolach głównych: Meg Lemonier Henry Garat 

2) Wspaniała francuska komedia muzyczna 

Express Paryż—Tulion 

uwodzi i kusi 
wszystkich mężczyzn 

W roli głównej Fdrnand Gravet. 
Przebojowe piosenki i melodie. Tysiące n'eporozumień i zabawnych sytuacyj 
  

CASINO | Ceny zniżone na wszystkie s.: balkon 25 gr, parter od 54 gr 
Dwa fiimy w jednym programie: 

Jkannetie Hat Donald i Clark ( + San Francisko 
?. ээ ЙЙ «я # ау ad żemiel ume m “° 
Chrześci jańskie kino A “6 

Doskonala polska komedia 

muzyczna 93 

W rolach gł. Kenda, Cwiklińska, Żelichowska, Grossówna, Zabczyński, Znicz i in. 
Początki seansów: 5, 7 i 9. 

OGNISKO | 

W niedziele i święta od 3-ej 

Dziś. Wielki film ukazujący kulisy niebezp. służby w lotnictwle 

Promienie zagłady 
W rolach głównych: HRerlofa EBeliearnuy i Gala Bireli 

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

35, tel. 169; 
Baranowicze, 

  

CENA PRENUMERATY miesięcznie: 
z odnoszeniem do domu w kraju — 
3 zł., za granicą 6 zł, z odbiorem w 
administracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 

scowościach, gdzie niema urzędu po- 
cztowego ani agencji    

Pocz. seansów O 6-ej, w niedz. i św, o 4-ej 

    

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz 

  

Ł. 2.50, Ža 
   

  

miejsca. 

  
  
   

  

milimetr, przed tekst. 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc. i komunikaty 60 gr 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz- 
ne 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 ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze- 

Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAMAAMAAAAAAAAS 

LEKARZE 
TYYTYTYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYVYYVYTYYYYY 

DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

Choroby skórne, weneryczne i kobiece 
przeprowadziła się 

na ul. Jagiellońską 16 m. 6, tel. 18-66. &> 

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. S 

  

DOKTOR MED. 

Zygmunt Kudrewicz 
cboroby wenery-zne, skėrne * moczoplciowe 
ul. Zamkowa 15, tel. 19-60. Przyjmuje w godz. 

od 8-1 i od 3-7. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4 

KI AKUSZER 
TYYYYYYYYYYYYYYTYYYYVYYYYTYYYYYYYYYVYTYYVY 

‚ AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1 a—3, róg ul. 

3-gu Maja obok Sądu. 
  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy i elektryzacje UI. 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

Grodz- 

  

AKUSZERKA 

śmiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie- 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł. dzające, 
wanify elektryczne, elektryzacja. Ceny przy- 
stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26—6. 
stępne. Porady bezpłatne. Wielka 4—1. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAA ABA) 
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POTRZEBNA KELNERKA do cukierni 
Dormana ul. Wielka 34. 

BARANOWICKIE 
NOWOCZESNA drukarnia chrześcijańska 

w Baranowiczach, ul. Szeptyckiego 68, 
tel. 2-67, przyjmuje wszelkie obstalunki 
wchodzące w zakres drukarstwa i introliga- 
torstwa i wykonuje roboty w różnych kolo- 
rach solidnie i terminowo. 

PDUDEBEDEDCDGZGB ED GBDGBCJEBCHW 

Kupujemy każdą ilość tegorocznego 
MIODU, dojrzałych SERÓW 
litewskich i GRZYEÓW suszon 

Płacimy najwyższe ceny 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA“ 
Baranowicze, ui. Szeptyckiego 50 

telefon 97 

       

    

  

„ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 
> s iKino „APOLLO”Ę 

w Baranowiczach Ё 
Dziś, Wielki podwėiny program E 

s m > 

Po wielkiej wojnie © 
(NIE ZBBIJAJ) EB 

2) Najcudowniejsza komedia muzyczna š 

„Nieznošna dziewczyna“ Ё 
TYYYYYYYVYYYYYYYYYYYPYYYYYYYYYYYYYYYVYYYTĆ 
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Kino Teatr „PAN“ Ё 
5 

w Baranowiczach | Ė 

Rewelac. film w kolorach neturalnych 

Droga w Nieznane į 
Niezwykłe przygody młodej dziywczyny Ё 

na wyspach mėrz poludniowych 
VVVVVVVYTVVYVVVYTVVVYVYVYTYVYVVYVYVYVYTYYT 
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Nieświeskie 
Chrześcijański sklep skór i obuwia 

CIEŚLAK B., Kleck — Rynek 
Wykonuje solidnie, szybko i tanio wszelkie 

obstalunki. 

  

POWIATOWA SPÓŁDZIELNIA ROLNI- 
CZO-HANDLOWA, z odpowiedzialnością v« 

działami, w Nieświeżu, podaje Rolnikom da 

wiadomości, że przystąpiła do skupu bydła, 

Pcsiada na składach: nawozy sztuczne, ma- 

szyny i narzędzia rolnicze, Skupuje: zboża 
i nasiona. 
— 

KLUB POLSKI „OGNISKO“ — Niešwiež 
ol. Piłsudskiego 19. Lokal gruntownie odte- 
staurowany, Krajowe napoje wyskokowe i 
orzeźwiające oraz różne zakąski. Śniadania, 
obiady i kolacje. Na warunkach przystęp- 
rych całodzienne utrzymanie. 

  

Chrześcijański Bank Ludowy w Nieświe 

żu, sp-nia z nieograniczoną odpowiedz., naj- 

starsza instytucja kredytowa w powiecie, u- 
dziela pożyczek czionkon., przyjmuje wkła- 
dy na dogodnych warunkach, od 1 zł. 
+ 

Komunalna Kasa Oszczędności pow. uie- 

świeskiego w Nieświeżu, przyjmuje wkłady 

cd 1 złotego. 
To O a 

Jan  Giedroyć'Juraha — „Warszawian: 
ka". Nieśwież, ul. Wileńska 34. Sprzedaż o: 
woców południowych i delikatesów. 

        

ein 75 gr., w tekście 60g r. 

леЭг 

Redaktor odp, Józei Onusajtis


