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Zgrzyty iapońskiej 
machimy wojennej 

Gen. Folkenhausen, kierownik nie 
dawno odwołanej przez Berlin na żą- 

danie Tokio niemieckiej misji woj- 

skowej przy marszałku Czang Kai 

Szeku, wyjeżdżając z Chin w wywia” 

dzie udzielonym  korespondentowi 
„Daily Herald“ między innymi oś- 
wiadezyž: „Japonczycy wojują jak 
barbarzyńcy a ich machina wojenna 
nie jest już tak dobra, jak w czasach 
przedwojennych. Byłem przed wojną 
agentem wojskowym w Tokio i do* 
brze znam zarówno Japonię jak i Chi 
ny. Chińczycy mogą stawiać opór bar 
dzo długo. Ich flota powietrzna po 
lepsza się. Widziałem na własne oczy, 
jak podczas nalotu na Hankou chiń 
skie samoloty zbiły 22 samoloty ja 
pońskie. Chińczycy biją się doskona 
łe”. 

Powyższa opinia wybitnego woj- 
skowego niemieckiego, który szereg 

jat przebył przy boku dyktatora 
Chin i położył wraz że swoimi kole- 
gami duże zasługi dla organizacji ar- 

mii chińskiej, jest bardzo charaktery 
styczna. Go więcej. W dużym stop” 

niu tłumaczy, dlaczego zamierzona 

przez tokijskie sfery decydujące w 
lipcu ub. r. „przechadzka wojskowa 
przez Chiny, mająca na celu nastra- 
szenie Chińczyków, — zupełnie nieo 
czekiwanie dła Tokio przekształe'ła 
się w jedną z największych i najbar 
dziej kosztownych wojen, jakie do* 

tąd prowadziła Japonia. 

O ile bowiem koszty wojny japoń 
sko - chińskiej z 1894 r. wynosiły 

232.509.771 jen, wojny japońsko - ra 
syjskiej z 1904-5 r. — 1.604.708.876 
jen, ekspedycji mandżurskiej z 1931: 
82 r. — 1.407.192.600 jen — to kosz 
ty wojny obecnej tylko do 1 czerw 
ca r. b. wynoszą już 9.800.000 000 jen. 
Co prawda, od wojny japońsko - 
chińskiej z 1894 r. państwo Wscho' 
dzącego Słońca znacznie zwiększyło 
swój obszar, ludność i wyrosło na ol 
brzymią potęgę gospodarczo militar- 
ną, tym niemniej wypompowanie 

przez machinę wojenną w ciągu 11 
miesięcy wojny potwornej sumy pra 
wie 10 miliardów jen do takiego stop 
nia nadwerężyło organizm gospodar- 
czy kraju ,że już dzisiaj, według opi 
nii znawców stosunków japońskich, 
Japonia musi walczyć z coraz to więk 
szymi trudnościami we wszystkich 
dziedzinach życia społeczno - gospo 
darczego i politycznego. 

A tymczasem puszczona raz w 
ruch machina wojenna siłą rzeczy 
mknie naprzód, domagając się dia 
pełnego zwycięstwa wciąż nowych i 
większych ofiar od społeczeństwa. 

Wybrnięcie z tych kłopotów bynaj- 
mniej nie należy do rzeczy łatwych. 

System gospodarki wojennej, ja- 
ki już od przeszło pół roku został za 
prowadzony w Japonii, nie wiele tu w 
tej sprawie może dopomóc. Wojen- 
no * ekonomiczna baza Japonii bo- 
wiem nie jest w stanie dorównać wy- 
maganiom jej imperialistycznych pla- 
nów  polityczno - militarnych. Ja- 
ponia odczuwa olbrzymi niedostatek 
surowców strategicznych w wyniku 
„systematycznie wzrastających zbro- 
jeń i dostosowywania głównych dzie- 
dzin przemysłu do potrzeb wojny. 

_ Według zestawienia jednego z е° 
konomistów angielskich, importowa 
zależność Japonii na początku obec 
nej wojny przedstawiała się w spo 
sób następujący: surówka — 30 proc., 
ruda żelazna 80 proc., łom żelazny— 
50 proc., miedź — 40 proc., aluminium 
— 70 proc., ołów — 94 proc., cyna — 
70 proc, nafta — 95 proc. i kauczuk 
100 proc. 

Aczkolwiek, dla zmniejszenia tej 
nader niebezpiecznej pod každym 
względem ' zależności importowej, 
bardzo ważnych surowców, Japonia   

za wczasu poczyniła duże zapasy mo- 
bilizacyjne oraz rozwinęła odnośne 
gałęzie przemysłu w uprzednio pod- 
bitej Mandżurii — to jednak po dzień 
dzisiejszy jest ona pod względem nie 
których surowców całkowicie uzale. 
żniona od zagranicy. Przy czym na- 
leży zaznaczyć, że np. import nafty, 
bez której nie do pomyślenia jest 
prowadzenie nowoczesnej wojny, w 
80 proc. odbywa się z Rosji Sowiec- 
kiej, najgłówniejszego przeciwnika 
Japonii na kontynencie azjatyckim. 

Tego rodzaju kłopoty finansowo- 
gospodarcze, przy przedłużającej się 
i rozszerzającej się wojnie, są bardzo 
niebezpieczno. Jeżeli już dzisiaj, kie- 
dy jeszcze nie widać końca wojny, 
powodują one wyraźne skrzypienie 
machiny wojennej, jak twierdzi ge- 
nerał Folkemhausen — to za kiłka 
miesięcy, w miarę  nieuniknionego 
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wzrastania tych kłopotów, machi- 
na ta, rzecz prosta, będzie pracowała 
jeszcze gorzej. 

Na to właśnie liczy marszałek 
Czang-Kai-Szek, który do niedawna 
za naradą wojskowych specjalistów 
niemieckich, a obecnie za naradą woj 
skowych specjalistów sowieckich, sto- 
suje tzw. taktykę kutuzowowską, po- 
legającą na unikaniu generalnej roz- 

prawy z przeciwnikiem i wciąganiu 

go w głąb kraju, jak najdalej od jego 
baz zaopatrzeniowych. Taka taktyka, 
jak twierdzi prasa sowiecka, przepro- 
wadzająca analogie pomiędzy obecną 
wojną japońsko-chińską o wojną fran 
cusko-rosyjską z 1812 r., wcześniej 

czy później doprowadzi do całkowitej 
katastrofy japońskich Napoleonów. 

To też już dzisiaj kierowana przez 
Zet. 

(Dalszy ciąg na str. 2). 

  

Seria nowych Kenfiiktów i zadrażnień na 
TOKIO, (Pat). Dziennik „Niszi Ni- 

szi* donosi z miejscowości Mutan- 
kinag w Mandżukuo, że około 3060 
żołnierzy sowieckich pod osłoną czte- 
rech kanonierek przeprawiło się 
przez rzekę Ussuri stanowiącą grani- 

cę między ZSRR a Mandżukuo i zaję 

ło wioski Waolingts i Hsinhsingtung 

podpalając większość chat w tych 

wioskach. Oddziały japońskie wypar 

ły oddział sowiecki po 5-godzinnym 

starciu. 
Pewna część żołnierzy sowieckich 

z oficerami zatrzymała się na wys” 
pie położonej pośrodku rzeki i oko- 
pzła się na niej. 

TOKIO, (Pat). Agencja Domei do 
nosi, że oddział, złożony z 30 żołnie- 
CZEZPTZEE ZZOZ DE OZZIE TRZY 

„Litwa murowana” 
_KOWNO, (Pat). Rada ministrów 

obradowała nad tzw. projektem „Li- 
twy murowanej”, którego celem jest 
rozwój budownictwa murowanego. 
W związku z tym prasa podaje, że na 
radzie ministrów rozpatrywano pro 
jekt zwolnienia nowopowstających 
cegielni na przeciąg 5 lat ze wszel- 
kich podatków by obniżyć cenę cegły 
i dachówki. 

Rement stacj! Jewie 
„ KOWNO, (Pat). Zarząd litewskich 
Kolei państwowych rozpoczął grunto 
wny remont stacji granicznej przy 
granicy polskiej — Jewie. 

„Sprawcy nieznani” 
KOWNO, (PAT). Podczas wypadków 

dnia 28.VI wybiło w Kłajpedzie w skła- 
dach litewskiej spółdzielni „Lietupis“ 
około 100 szyb. Obecnie autonomiczny 
sąd kłajpedzki umorzył sprawę z powo- 
du niemożności znalezienia sprawców. 
Prasa litewska opatruje tę wiadomość ty- 
tułem „charakterystyczny wyrok sądu 
autonomicznego”. 

Cenna glinka koło 
Pińczowa 

OLKUSZ, (PAT). Na gruntach m, Pin- 

czowa odkryte zostały złoża szlachetnej 
glinki niespotykanej dotychczas w Pol- 
sce. Glinka ta służy m. in. do wyrobu 

przedmiotów izolacyjnych, których fabry- 
ka ma powsłać w Pinczowie.   

rzy piechoty i 20 kawalerzystów so- 

wieckich, przekroczył granicę man- 
dżurską w  pobłiżu miejscowości 

Hsianopaling, znajdującą się na po- 
łudnie od Hunczun wprowineji Chi- 
entao. Żołnierze sowieccy wkroczyli 
na terytorium Mandżukuo mniej wię 
cej na kilometr w głąb terytorium. 
Patrol wojsk Mandżukuo zmusił żeł- 
nierzy sowieckich do wycofania się 
na swoje terytorium. Zajście to mia- 
ło miejsce w poniedziałek o godz. 13. 

TOKIO, (Pat). Przedstawiciel ja- 
pońskiego ministerstwa spraw zagr. 
oświadczył, że rząd sowiecki pogwał 

  
Już nastąpiło 5-godzinne 
starcie japońsko-sowieckie 

| 

Marszałek Józef Piłsudski 

    

i królowa Maria rumuńska 

PODCZAS WIZYTY NACZELNIKA PANST WA W, SINAIA W 1923 ROKU. 

Dalekim Wschadzie 
cił układ sowiecko - japoński z r. 
1925 w sprawie węglowych i nafto- 
wych koneesyj japońskich na północ 
nym Sachalinie. Keneesjonariuszom 
japońskim władze sowieckie we wszel 
ki sposób utrudniają pracę, nie dor 
starczając im siły roboczej i zmusza- 

jąc do ograniczania produkcji. Roko- 

wania przedstawicieli koncesji japoń 

skich na północnym Sachalinie z wła 

dzami sowieckimi są nadzwyczaj u- 

trudnione, ponieważ przedstawiciele 
władz sowieckich pod różnymi pozo 
rami uchylają się od wszelkich roz- 

mów. 

Parlamentariusze japońscy wrócili 
TOKIO, (PAT). Obaj japońscy parla- 

mentariusze, którzy przed 8 dniami wy- 
słanł zostali przez dowódcę odcinka do 
sowieckiego dowództwa wojsk granicz- 
nych z propozycjami i zadaniami opusz- 
czenia przez wojska sowieckie Czang- 
kufengu, a których następnie dovyództwo 
sowieckie zatrzymało, — powrócili dziś 
do swołch oddziałów, przekraczając 
granicę. 

Prasa japońska w związku z powro- 
SET IE 
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Statut narodowościowy 

fem parlamentariuszów stwierdza, że w 

sytuacji naprężenej dotąd nastąpił pe- 

wien zwrot na lepsze. 

TOKIO, (Pat). Agencja Domei 

donosi: Dwaj parlamentariusze ja- 
pońscy, którzy powrócili dziś do 
Czanglintse, nie przynieśli żadnej od 
powiedzi od sowieckiego dowódcy 
sił zbrojnych w Nowokijewsku. Od: 

powiedź ta będzie prawdepodobnie 
udzielona w drodze dyplomatycznej. 
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Zajęcie orędzia 
biskupów prawosławnych 

w Polsce 
WARSZAWA, (Pat). Władze ad: 

ministracyjne zarządziły zajęcie orę- 

dzia soboru biskupów kościoła pra” 

wosławnego w Polsce z dnia 16 lipca 

rb. na skutek tendencyjnego i nie od- 

powiadającego faktycznemu stanowi 

rzeczy oświetienia w tym orędziu 

sprawy likwidacji zbędnych obiektów 

prawosławnych w niektórych powia” 

tach woj. lubelskiego. 

Urodzaj w Wielke- 
pelsce 

POZNAŃ, (PAT). Wobzc złych wa- 
runków atmosferycznych tegoroc: żni- 
wa w Wielkopolsce zostały Mod 
W powiałach południowych zbiór żyta 
rozpoczęto dopiero w połowie lipca. 
Sprzęt zapowiada się wszędzie bardzo 
dobrze. Zbiór jęczmienia, w niektórych 
okolicach Wielkopolski zapowiada się 
wręcz znakomicie. Znacznie również le- 
piej niż w latach poprzednich wypadł 
zbiór siana, natomiast zbiór koniczyny 
jest w wielu okolicach nieco słabszy, 
z powodu nadmiernej wilgoci. Bardzo 
pomyślnie zapowiada się też zbiór oko- 
powizn. # 

W ten sposób po kilku latach nie- 
urodzajnych, tegoroczne zbiory w Wiel- 
kopolscs wypadną na ogół bardzo   

  

dobrze. 

  

w Czechosłowacji 
PRAGA, (Pat). Jak podają „Narodni li- 

sty, statut narodowościowy: opracowany 

przez rząd czeskosłowacki składa się z do- 
tychczasowych usiaw i rozporządzeń oraz 

nowych postanowień, które mają obowiązy- 

wać w całym państwie. 

Projekt statutu stwierdza równouprawnie 

nie wszystkich obywateli bez względu na na 

rodowość. Uznaje się prawo jednostki do 

określenia swej narodowości oraz uprawnie 

nia grup narodowościowych. W stosunku 

do jednostki statut chroni ją przed wynaro 

dowieniem pod karą więzienia od 6 miesięcy 

do 5 lat bez względu na sposób wynarodo- 

wienia lub wywieranie nacisku na obywate 

la w tym kierunku. Ochrona grup narodo- 

wcściowych polega według statutu na zape- 

wnieniu im prawa proporcjonalności w służ 

bie publicznej, państwowej | samorządowej.   

Proporcjonalność zależy od ilości obywateli 

danej narodowości, mieszkającej w obrębie 

pewnego obszaru, a więc w urzędach cen- 

tralnych obowiązuje zasada proporcjonajao- 

Sei. W skali ogólno-państwowej, w urzędach 

ziemskich — w skali danej ziemi, powiato- 

wych — w skali powiatu itp. Proporcjonal- 

ność dotyczy także polityki finansowej z 

uwzględnieniem ogólno-państwowych inte- 

resów. Statut zapowiada również wprowadze: 

nie samorządu w sprawach szkolnych 1 kul- 

turalnych przewiduje w tym celu zorganizo 

wanie specjalnych rad miejscowych i okrę- 

gowych. Ustawa o reorganizacji samorządu 

I administracji w zakresie ziemskim przewi 

duje ziemskie sejmiki oberalne z kompeten- 

cjami w zakresie spraw Jotyczących danej 

ziemi. Sejmiki ziemskie mają być rozdzie- 
  

kempetencjami. Zarząd ziemski będzie miał 

skład narodowościowo - proporcjonalny, to 

znaczy, że nprz. w Czechach otrzymają Niem 

cy 4 przedstawicieli, a na Morawach 3, na 

ogólną liczbę 12 członków zarządu. Projekt 

ustawy językowej przewiduje używania wła 

snego języka w urzędach 1 sądownictwie 

ustawy językowej przewiduje uywanie wła 

nowi przynajmniej 15 proc. ogólnej liczby 

mieszkańców. Dalsze paragrafy projektu sta 

tutn narodowościowego przewidują sankcje 

karne przeciwko ewentualnemu wykorzysta 

niu uprawnień, wynikających ze statutu prze 

ciwko państwu i jego ustrojowi. W razie 

, gdyby parlament uchwalił usfwę niezgodną 

z duchem statutu, 50 posłów lub 25 senato- 

rów może w clągu 6 miesięcy odwolač się 
przeciwko niej do trybunału kompetency j- 

lone na kurie narodowościowe z własnymi | nego.



2 „KURIER“ [4522]. 

Iisja angielsklono pośrednika w Czechosłowacji 
Odnośnie zagadnienia  Czechosło- 

wacji, premier Chamberlain oświadczył, 
że kryje ono w sobie nieobliczalne nie- 
bezpieczeństwo dla pokoju, o ile spra- 
wa nie zostanie potraktowana w sposób 
odważny ij z rozsądną szybkością. Zgod- 
nie z wytycznymi brytyjskiej polityki za- 
granicznej oraz w ścisłym porozumieniu 
z Francją, rząd brytyjski czyni wszystko 
możliwe, by ułatwić pokojowe rozwią- 
zanie konfliktu, 

Rząd brytyjski obawiał się przede 
wszystkim, że rząd praski będzie działał 
zbył pośpiesznie, co mogłoby doprowa- 
dzić "obie strony: do sytuacji, w której 
pojednanie byłoby nismożliwe. Rząd bry 
tyjski dążył do tego, aby rząd praski 
uzgodnił swe projekty z Henleinem, za- 
nim przedłoży je parlamentowi. Gdyby 
doszło do porozumienia przed wniesie- 
niem projektu statutu narodowošciowego 
na forum parlamentams byloby to 
bczywišcie najlepszym rozwiązaniem. Po. 
nieważ jednak'z biegiem czasu dobro- 
wolny układ: pomiędzy Niemcami sudec- 
kimi a rządam praskim stawał się coraz 
bardziej wątpliwy, rząd brytyjski posła- 
nawił zaproponować rządowi praskiemu 
aby doświadczona osobistość zbadała sy- 
luację na miejscu ji w razie potrzeby 
udzieliła swej pomocy w rokowaniach. 
Taki obserwator ij pośrednik byłby oczy 
wiście niezależny od rządu brytyjskiego 
oraz od innych rządów. Osobistość ta 
musiałaby korzystać ze wszystkich ułat- 

wień j informacyj, aby móc pełnić swą 
misję. Będzie to zadanie bardzo uciążli- 
we, odpowiedzialne i drażliwe. 

Rząd brytyjski jest bardzo rad, że 
misji tej podjął się lord Runciman, który 
uda się do Czechosłowacji bynajmniej nie 
w charakterze arbifra, lecz obserwałora 

i pośrednika, który winien mieć zaufanie 
obu stron. Rząd praski wyraził już zgodę 
na tę propozycję. Odpowiedź ze strony 
Niemców sudeckich jeszcze nie nadeszła, 

Rząd brytyjski podkreślił wobec obu 
rządów: niemieckiego į czechosłowackie. 
go, iż wskazane jest jak najdalej idące 
umiarkowanie. Premier Chamberlain wy- 
raził zadowolenie ze stanowiska rządu 

Zbombardowany statek | 

  

praskiego przy czym oświadczył, iż jest 
bardzo szczęśliwy na skutek ponowienia 
całkiem ostatnio przez rząd niemiecki 
życzenia doprowadzenia do pokojowego 
uregulowania konfliktu. Jeśli tylko poko- 
jowe rozwiązanie zagadnienia czeskosło 
wackiego jest możliwa to — zdaniem 
mówcy — droga do nowych wysiłków w 
kierunku poszechnego odprężenia stanę- 
łaby otworem. Premier Chamberlain przy 
łoczył jako przykład brytyjsko-niemiecki 

Faszyzm od 
RZYM, (PAT). Sekretarz partii faszy- 

stowskiej minister Starace przyjął wczo- 
raj profesorów uniwersytetów włoskich, 
którzy byli autorami, względnie którzy 
zgłosili swój akces do manifestu rasizmu 
włoskiego, ogłoszonego ostatnio pod 
auspicjami ministra kultury narodowej. 

Minister kultury narodowej obecny był 

w czasie tego przyjęcia. Minister Starace 
złożył swe gratulacje aułorom manifestu 
i przypomniał przy tej okazji w przemó- 

wieniu, że praktycznie biorąc, od lat 16 
faszyzm prowadzi już politykę rasizmu, 
zmierzając do polepszenia jakościowego 
rasy włoskiej. 

Następnie min. Starace przypomniał, 
że Mussolini wiele razy wskazywał, w 
swych wystąpienłach w słowie I piśmie, iż 
rasa włoska należy do grupy indoeuro- 
pejskiej. Obecne sformułowanie doktryn 
rasizmu włoskiego — mówił min. Sta- 
race — nie powinno być traktowane jako 
czysto akademickie. Przeciwnie, po sfor- 
mułowaniu doktryn nastąpi ściślę okre- 
šlona i przemyślana akcja polityczna. W 
następstwie utworzenia imperium rasa 
włoska weszła w kontakt z innymi rasami 
i dlatego też musi się bronić przed wszel 
kimi domieszkami. Na terytoriach imbe- 

rium zastosowano już odpowiednie usta- 
wy © ochronie rasy i przeprowadzane 
one są z całą energią. 

Jeżeli chodzi o Żydów, mówił dalej 
min. Starace, a m. in. i Żydów włoskich, 
  

norweski w Casablance 
CASABLANCA (Pal). Statek norweski „Ti 

rana“ przybył wezoraj o godz. 16 do Casa- 

błanei. Jest to ten sam statek, który w cza 

sie rejsu z Algesu do Casabłanci był ostrze 

liwany i bombardowany przez nieznany sa 

molot w odległości 25 mil na północ od Ora 
nu. Spośród członków załogi w czasie ata 

ku samołotu zabity został marynarz Waack, 

który znajdował się wówczas na pokładzie. 

Został on trafiony kulami karabinu maszy 

nowego. 6 bomb zapalających trafiło w po 

  

kład statku. Kapitan „Tirany* Gundersen 

ranny jest w obie nogi odłamkami bomby. 

Ciało marynarza Waacka zostało prze- 

wiezione do Casablanci skąd będzie wysła 

ne do Norwegii. 

Z pokładu statku zebrano wiele odłam- 

ków I kul karabinu maszynowego, które u- 

łatwią prowadzenie śledztwa zmierzającego 

do ustałenia przynałeżności narodowej na- 

pastnika. 

Ząrzyty japońskiej 
machiny wojennej 

(Dokończenie ze str. 1). 

talinowca Wan Mina chińska partia 
| tomunistyczna wysuwa plany bez po- 
tównania większe, aniżeli wypędzenie 
Japończyków z obszarów zajętych w 
okresie obecnej wojny. 

Na pierwszym posiedzeniu nie 
dawno utworzonej Narodowo Politycz 
nej.Rady Chin i obejmującej wszyst- 

kie chińskie partie polityczne, przed- 
stawiciel' partii <stalinówskiej wręcz 
oświadczył, że komuniści „wzięli 
udział w Radzie w celu jak najściślej- 
szej współpracy z Kuomintangiem i in 
nymi partiami oraz ugrupowaniami 
by wspólnie wprowadzić w życie 
konkretne zarządzenia i Środki, skie- 
rowane do osiągnięcia ostatecznego 
zwycięstwa w obecnej wojnie naro- 
dowo<wyzwoleńczej oraz utworzenia 
podstaw niezależnych, swobodnych 
i szczęśliwych Chin*. Przy czym 
niezależne i swobodne Chiny, zdaniem 
mówcy, mogą być pomyślane jako 
państwo, obejmujące „podbitą przez 
imperialistów japońskich Mandżurię*. 
I trzeba zaznaczyć, że takie mowy 

patriotyczno-nacjonalistyczne znajdu- 
ją jak największy rezonans w całym 
narodzie chińskim. Jeżeli Chińczycy, 
według świadectwa gen. Folkenhause- 

na, „biją się doskonale", to zdaje się 
głównie dlatego, że przyświeca im 
wielka idea swobodnych i niczalež- 
nych Chin, która w chwili obecnej 
zjednoczyła nrawie wszystkie chińskie 
partie polityczne w jeden obóz naro- 
dowy. To zaś stanowi największe nie- 
bezpieczeństwo dla Japonii, gdyż two- 

rzy siłę, która w sposób niebywały 

potęguje - wszystkie pozostałe kłopoty 

Tokio. 
Zet.   

Kronika telegraficzna 
— W zakładach produkcji miedzł w 

Krompavhy we wschodniej Słowacji na- 
stąpił wybuch kołła ze smołą. Jeden ro- 
botnik poniósł śmierć, 9 zaś zostało 
ciężko rannych, a 4 lżej. 

— Z głodu 1 wyczerpania zmarły 
3 osoby w Alpach szwajcarskich. Trzej 
alpiniści przy wspinaniu się na przełęcz 
Gross  Windfaelle zostali zaskoczeni 
przez burzę. Wszyscy trzej zmarli na sku- 
tek chłodu i wyczerpania. 

— Powodzie w Chinach. Na skutek 
ulewnych deszczów kałastrofa powodzi 
zaczyna zagrażać i północnym Chinom. 
Pekin i Tientsin są już odcięte od świata 
przez wody, którs wiargnęły do niżej 
położonych dzielnic Pekinu. Poziom wód 
na rzece Żółtej stale wzrasta. 

— Nad powiatem Munteni w Rumunii 
przeciągnęła straszna burza, która wyrzą- 
dziła znaczne szkody i spowodowała 
śmierć kilku osób. O sile burzy świadczy 
fakt, że w gminie Orezu wichura znisz- 
czyła doszczętnie stodołę długości 60 m, 
grzebiąc w jej gruzach 4 osoby oraz ra- 
niąc kilka, 

Wiatr wyrywał drzewa z korzeniami 
i przewracał wozy jadące szosą. 

— W gminie Valea Stramba w Ru- 
munii ponłeśli śmierć, rażeni piorunami: 
16-letni Wilhelm Horvat i jego 12-letni 
brat. Ojciec zabitych na wieść o tragedii 
dostał ataku sercowego i zmarł. 

—— Przez Rumunię przechoćzi obecnie 
fala włełkich upałów. W Bukareszcie w 
jednym dniu ubiegłego tygodnia tempe- 
ratura dochodziła do 58 st. C. Najwiek- 
sze jednak upały notowano w południo- 
wych cześciach Basarabii w powiatach 
Oltenii, Vlasca i Teleorman. 

— Po fali niebywałych upałów wczo- 
raj I dziś szałały nad Estonią nadzwyczaj 
silne burze, połączone z ulewnymi desz- 

czami, piorunami i gradobiciem, wyrzą- 

dzając szczególnie poważne szkody w 
południowych okręgach Estonii. 

  

układ morski wskazując na możliwość 
osiągnięcia całkowitego porozumienia 
pomiędzy państwami demokrałycznymi 
a totalnymi, : * 

Mowę swą premier Chamberlain za- 
kończył następującymi słowami: Wszyscy 

mamy wrażenie, że nastąpiło odpręże- 
nie atmosfery i że na całym kontynencie 
można zauważyć zmniejszenie napięcia, 
istniejącego pół roku temu. 

  

16 lat hołduje rasizmowi 
to stanowili oni od tysięcy lat rasę od- 
mienną od innych i w całym świecie, jak 
również i we Włoszech, mimo polityki 
tolerancyjnej rezimu faszystowskiego, sta 
nowili przy całych swych możliwościach 
jednostek i zasobów materialnych, głów- 
ny sztab antyfaszyzmu. 

Spalenie zwłok 
Japońskiego attache wojsk. w Rumunii 

BUKARESZT, (PAT). Odbyło się w tu- 
tejszym krematorium spalenie zwłok 
zmarłego w katastrofie lotniczej na Bu- 
kowinie japońskiego attache wojskowego 
w Bukareszcie ppłk. Waka. Na ceremonii 
obecni byli poseł Japonii w Bukareszcie 
Kurihara wraz z członkami poselstwa oraz 

Widmo palenia zboża 
i szczury gospodarcze 

Podczas debaty w Senacie nad pro- 

jektem ustawy o środkach finansowych 

ma popieranie gospodarczo uzasadnione- 

go kształtowania cen artykułów rolni- 
czych zabrał również. głos wicepremier 

inż. Eugeniusz Kwiatkowski, 

między innymi: 
„Dotychczasowe metody odnosiły się 

do nadwyżki produkcji zbożowej jak do 

klęski gospodarczej i społecznej. Istnieją 

pisane opinie, które twierdzą, że gdyby 

rolnicy solidarnie spalili zaraz po żni- 

wach tę kilkoprocentową nadwyżkę zbo- 

żową, to zarobiłiby sami na fym I pań- 

stwu oszczędziłiby kłopotu I wydatków. 

Musimy ustalić opinię przeciwną, że 

dążymy świadomie do wyprodukowania 
nadwyżek zbożowych”. 

Kto żerował na tym paradoksie gos- 

podarczym? Wicepremier dalej mówił: 

„Jest pewne, że przy spadku cen zbo- 

ża — jak to już kilkakrotnie miało miej- 

Na ostatnim posiedzeniu Senatu 
przyjęta została ustawa o środkach finansowych na popie- 

ranie cen produktów rolniczych 

WARSZAWA, (Pat). Odbyło się ostalnie 

jw bieżącej sesji nadzwyczajnej plenarne 

posiedzenie Senatu, 

Po otwarciu obrad marszałek Prysior 

wygłosił przemówienie poświęcone pamięci 

marłego dyrektora Biura Senatu ś.p. Adama 

Piaseckiego. 
Przemówienia marszałka Izba wysłuchała 

stojąc. 

Z kolei lzba przystąpiła do debaty nad 
projektem ustawy o środkach finansowych 

na popieranie gospodarczo uzasadn'onego 

kształtowania cen artykułów rolniczych. 

Obszarny referat wyg:osił sprawozdawca 

sen. Fudakowski. 

Scharakteryzowawszy 

stanowienia ustawy sprawozdawca podkre- 

śla, iż w działaniu może ona nastręczać wie- 

le wątpliwości natury praktycznej, lecz nad 

nimi górują cele, jakie ustawa nakreśla i wo 

la rządu, który je realizować pragnie, dekla 

rując, że w miarę ujawnionych braków o ich 

poszczególne po- 

    

mówiąc 

©, | przy mieleniu zboża į Jak rezkurz požy- 
wić mogą tylko szczury gospodarcze. | 

„Zawisza Czarny" 

  

  

Sowiecko-lińskie 
RYGA, (PAT). Dziennik fiński „Uusi | 

Suomi“ donosi, że władze sowieckie za- 
broniły statkom fińskim udawać się rzeką 
Newą do jeziora Ładoga, którego zachod 
nl brzeg należy jak wiadomo do Finlan- 
dii. Cała prawie flofa fińska jeziora Ła- 

Japończycy zajęli 
TOKIO, (Pat). Dziś rano oddzia- 

ły japońskie zajęły miasta Kiukiang 
na rzece Jangtse. Miasto to położone 
jest o 720 km w górę rzeki od Szang- 

Sekretarz partii faszystowskiej zapo- 
wiedział następnie, że w roku przy- 
szłym, tj. 17 ery faszystowskiej, zostanie 
rozwinięta akcja główna instytutów kul- 
tury faszystowskiej, opracowanie i wpro 

wadzenie w życie faszystowskich zasad, 

dotyczących zagadnień rasy. 

dwóch oficerów japońskich, którzy przy- 

byli z Warszawy. Wszyscy członkowie 
miejscowej kołonii japońskiej złożyli zwy 
czajem Japońskim po Jednym białym 
kwiatku na trumnie. Urna z popiołami zo- 
stanie wysłana do Japonii. 

sce w przeszłości — gubi się gdzieś 
stokilkadziesiąt milionów złotych bez żad 
nego ełekiu gospodarczego. Pieniędzy 
tych nie chwyta ani włeś, ani miasto, ani 
producent, ani konsument, ani obywatel, 
ani urząd skarbowy. Giną jak rozkurz 

zył nię jest rzeczą słuszną | właściwą, 
by teraz, zanim jeszcze powstanie nowa, 

gorsza i niebezpieczniejsza równowaga 
gospodarcza, uchwycić choćby  cząsikę 
tych ulegających rozkurzowi pieniędzy 
I skierować je do wykonania pożyfecznej 
służby, zapewniającej spokołniejszy roz- 

wój sytuacji rolnictwa I to bez Istotne- 
go uszczerbku obecnych Interesów kon- 
sumenta.  Czyniliśmy bowiem wysiłek, 
I to jest intencją ustawodawcy, by z ty- 
tulu tej wlašnie ustawy, broniącej rol- 
nictwo przed wydarciem mu sporej sumy 
dochodu, cena chleba w mieście ni 

mogła wzrosnąć ani o grosz". i 

naprawę zwróci się do ciał ustawodawczych. 

Z uwagi tedy na ogólno-gospodarczą donios- 

łość ustawy i na związek jaki usiłuje ona 
utrzymać między oplacalnošcią cen rolnych 

a interesami gospodarczymi całego kraju, 

wnosi o jej przyjęcie w brzmieniu sejmo- 

wym. 

Następnie przemawiał p. minister skarbu 

Kwiatkowski. 

Po krótkich przemówieniach senatorów 

Hasbkacha i Wołoszyńskiego, w głosowaniu 

ustawa została przyjęta przez Senat. 

Na zakończenie obrad marszałek Prystor 

oświadczył: 

Porządek dzienny dzisiejszego posiedze- 

nia został wyczerpany. W ten sposób zakoń 

czyliśmy rozpatrywanie wszystkich projek- 

tów ustaw, przeznaczonych na pieżącą sesję 

nadzwyczajną z wyjątkiem projektu usta- 

wy o udziale czynnika obywatelskiego w 

sądownictwie, który został przez rząd wy-   ccfany. Zamykam posiedzenie. 

nieporozumienia 
doga znajduje się obecnie w Zatoce 

| Fińskiej bez możności dopłynięcia do je- 
zlora. Fińskie min. spraw zagr. wystoso- 
wało w tej sprawie noty do Moskwy, na 
które dotychczas nie ofrzymano odpo- 

wiedzi. | { 

Kiukiang i Taihu 
haju i o 215 km w dół rzeki od Han- 
kou. 

"TOKIO, (Pat). Wojska japońskie 
zajęły miasto Taihu, będące ważnym 
punktem strategicznym w południo” 
wo-zachodniej części prowineji An 

hwei. > 

SZANGHAJ, (Pat). Po zajęcin Kiu 

kiang wojska japońskie czynią poš- 

pieszne przygotowania do nowego 

skeku w kierunku Hankou. W sire- 

fie Kiukiang skoncentrowane jest о- 

koło 80 tysięcy żołnierzy japońskich. 
Na rzece Yangise znajduje się 5 

tys. uzbrojonych łodzi motorowych, 

które mają współdziałać w ofensywie 

z flotą wojenną. . 

SZANGHAJ, (Pat). Po zajęciu 

Kiukiang wojska japońskie natych- 

miast ruszyły dwiema kolumnami do 

dalszego natarcia na Hankou. Jedna 

kolumna naciera wzdłuż linii koleje: 

wej, druga zaś wzdłuż rzeki Jangtse. 

Zgen Franciszka I 
ksiecis Liechtenstein 
VADUZ, (PAT). Książę Lichtenstein 

Franciszek |, kióry w marcu rb. powierzył 

swemu  słryjecznemu wnukowi, księciu 

Franciszkowi Józefowi sprawowanie wła- 

dzy i swe konstytucyjne uprawnien'a, 

zmarł w dniu 25 lipca na zamku Feldberg, 
przeżywszy 87 lat. 

Znowu rzucono bombę 
na statek angielski 
WALENCJA, (Pat). Port Gandia bombar- 

dowany był wczoraj dwukrotnie. W czasie 

pierwszego nałotu samolotów trafiony został 

kombą zapalającą statek angielski „Dei- 

Iwyna*. Pożar, jaki powstał na statku, z0- : 

stał ugaszony. W czasie drugiego nalotu 

bombardowanie było mniej celne i więk- 

< szych szkód nie wyrządzilo. 

w Kialpedzie i Rydze 
RYGA, (Pat). Do Rygi przybył dziś po po 

łudniu harcerski jacht szkolny 

Czarny” pod dowództwem gen. Zaruskiego. 

Załogę jachtu stanowi 4 oficerów i 50 har: 

cerzy. W drodze do Rygi „Zawisza Czarny* 

zawinął do Kłajpedy, gdzie przebywał dwa 

dni. 

Poza tym przybył wczoraj również do 

Kłajpedy drugi polski jacht „Ewa” z załogą 

składającą się z 6 osób. 

Giełda warszawska 
z dnia 26 lipca 1938 r. 

„Zawisza 

   

Belgi belgijskie 90,07 

Dolary amerykańskie 530,50 

Dolary kanadyjskie 529,00 
Floreny holenderskie 292,74 

Franki francuskie 14,74 

Franki szwajcarskie 121.95 

Funty angielskie 26,20 

Guldeny gdańskie 100,25 
Korony czeskie 15,25 

Korony duńskie 117,00 
Korony norweskie 131,63 
Korony szwedzkie 135,09 

Liry włoskie 23,45 

Marki fińskie 11,57 

Marki niemieckie ` = 

Marki niemieckie srebrne 98.00 

Tel Aviv £ EE 26,15 
Akcje: 

Bank Polski 125.00 

Papiery procentowe: 
Pożyczka wewiiętrzna 67,00 
Pożyczka inwestycyjna pierwsza 83,38 

Pożyczka inwestycyjna druga @ 82,00 

Pożyczka konwersyjna 70.00 
4% premi. dolarowa 42.00 
Pożyczka konsolidacyjna 67,25 

Listy zast. ziems. dol. 8% kupon 21.31 

4*/,% ziemskie seria 5-ta 65.00 

  

Japonia pomawia Francje 
o dositaeczamie broni la Chim 

TOKIO (Pat). Agencja Dómei donosi: 

władze francuskie w dalszym ciągu udziela- 

ja pomoey rządowi Czang. Kai Szeka, dostar 

czając 'mu wielkich ilości broni. amunicji, 

materiału kolejowego wbrew zaprzeczeniom, 

jakie dotychczas: ogłaszały. Transporty ma- 

teriału wojennego kierowane są do Haip- 

hong, eo stwierdza korespondent „Niszi Ni 

szi Szimbun*. Korespondent ten donosi, że 

na nabrzeżach portu Haiphong złożone są. 

olbrzymie iłości skrzyń, zawierające karabi 

ny maszynowe, części samolotów itd, Etykie 

ty, naklejone na skrzynkach „wskazują, że 
transporty te przeznaczone są do Czangsza 

via Yunnan i do Czangsza via Honxong. 
Materiał wojenny przybywa niemal €o- 

dziennie i przeładowywany jest do wagonów 
kolejowych, które dziennie w ilości około 

46 odehodzą w dalszą drogę. Pociągi kiero 
wane są na Kounming, stolieę  Yunnauu, 
gdzie rząd chiński utworzył wielki arsenał. | 

; Materiał kolejowy kierowany jest z Haip- 

hong w kierunku na Nankin i Lungczeu (w 

południowym Kuangsi) у 

Korespondent donosi dalej, że odbył pod 

róż do Langson, gdzie spotkał licznych chiń 

skich funkejonariuszy kolejowych, dozorują 

cych transportu materiału kolejowego. Gdy 

„po 10 dniach nieobecności korespondent po 

wrócił do Haiphong, stwierdził, że do por 

tu tego nadeszła jeszcze bardzo znaczna Ilość 

materiału wojennego. wje 

Wszystkie fotografie, jakie korespon 
dent zdołał zrobić, w Indochinach, zostały 

miu skofiskowanę, „od ŚP" 

    

  

 



„KURJER” (4522). 

Obecne walki lotnicze w Hiszpa- 
nii, prowadzone z jednej strony przez 
lotnictwo niemieckie i włoskie, z dru- 
giej zaś strony przez sowieckie są ge- 
neralną próbą możliwości sił powietrz 
nych tych państw. Próba ta przynieść 
ma metody użycia sił lotniczych oraz 
prowadzenia wałki tej najmłodszej 
gałęzi sił zbrojnych, bowiem wojna 
światowa nie dała wykończonej do- 
ktryny prowadzenia operacji powietrz 
nych. Wykształcające się już po tej 
wojnie i oparte na teoretycznych roz- 
ważaniach rayśli samodzielnego uży- 
cia wielkich sił lotniczych, których | 
operacje mogłyby zadecydować o lo- 
sach wojny nie znalazły dotąd prak | 
tycznego zastosowania, a obie wojny 
ostatnie, abisyńska i hiszpańska, nie 
stwożyły odpowiednich do takich dzia 
łań warunków. Marszałek Badoglio, 
omawiając doświadczenia wojny abi- 
syńskiej stwierdził wyraźnie, że kon- 
cepcje samodzielnej wojny lotniczej 
nie mają jeszcze obecnie szans reali- 
zacji. 

Mimo to wojna domowa w Hisz- 
panii daje obraz bardzo już zbliżony 
do poglądów na nowoczesną wojnę, 
tak ze względu na charakter terenu, 
na którym się toczą wałki jak i na 
ilość sił lotniczych, które zostały wpro 
wadzone do akcji i które można przy 
jąć za odpowiadające normalnej prze 
ciętnej współczesnej wojny. Poza tym 
należy zaznaczyć, że występujące w 
obecnych działaniach w Hiszpanii sa- 
mołoty należą do typów najbardziej 
nowoczesnych i ich bojowe zalety mo 
gą służyć do określenia możliwości 
bojowych współczesnego lotnictwa. 

Stąd też doświadczenia z dotych- 
czasowych wałk lotniczych są jedynym 
sprawdzianem możliwości lotnictwa, 
i na ich podstawie stwierdzić można, 
że samodzielne działania lotnicze zo- 
stały w Hiszpanii ograniczone do dzia 
łań represyjno-zapobiegawczych, skie 
rowanych przeważnie na odległe i sła- 
bo bronione punkty przeciwnika. 

Natomiast normalnym typem dzia- 

łań lotniczych są działania polegające 

na Ścisłej współpracy z wojskami lą- 

dowymi. 
Prasa sowiecka, sumując doświad- 

czenia ostatnich walk w Hiszpanii po- 
daje że 80?/0 lotów, wykonanych od 9 
marca rb: przeprowadziło lotnictwo 
w interesach wojsk lądowych. 

Zgodnie z informacjami prasy fa- 
chowej w ostatnich walkach wiosen- 
nych na hiszpańskim froncie wschod- 

nim brało udział po stronie powstań- 
ców do 700 samolotów, przy czym do 

nich należała przewaga i to bezapela- 
cyjnie, bowiem wyrażająca się w sto- 

sunku do sił republikan jak 3:1. 

Wiosenne działania powstańców 

na froncie wschodnim miały następu- 

jący przebieg: 
Grupa północna operowała w kie- 

runku na Leridę, przy czym działanie 
jej wspierało lotnictwo niemieckie zor 
ganizowane w grupę lotniczą „Kon- 
dor*, pozostającą pod dowództwem 
generała Weitza. 

Grupa północna wykonała natar- 
cie w kierunku Tortosy, wspierana 
przez lotnictwo włoskie. * 

W obu tych dzialaniach czynni- 

kiem bezpośrednio decydującym o po 
wodzeniu operacji była działalność 

lotnictwa gen. Franco, które, zmaso- 

wane na wąskich, zaledwie 10 kilo- 
metrowych odcinkach głównego wy- 
siłku powstańców przebywało stale w 
powietrzu, uniemożliwiając sprzeciw 
lotnictwa rządowego i dosłownie przy 
gniatając do ziemi siły obrońców. 
Taktyka lotnictwa powstańców w sto 

Pod Romanówka 
  
  

sunku do sił lądowych przeciwnika 
polegała tu na bombardowaniu po- 
zycji obrońców oraz ich odwodów w 
czasie zarówno przygotowania artyle- 
ryjskiego, jak i wykonania natarcia. 
Z chwiłą rozpoczęcia się ruchów od- 
wrotowych rządowców lotnictwo po- 
wstańcze zwalczało zarówno cofające 
się oddziały jak i nadciągające na za- 
grożone odcinki odwody, dezorgani- 
zując w zarodku jakikolwiek manewr 
przeciwnika. 

O nasiłeniu walk lotniczych w tym 
okresie świadczą nast. cyfry: lotnict- 

wo gen. Franco wykonało od 9.III do 

9.VI ponad 1500 lotów, republikanie 
zaś ponad 6000, przy czym normalnie 
lotnictwo obu stron działało grupami 
liczącymi po 50—60 samolotów; 
mniejsze grupy były zbytnio narażo- 
ne na działania powietrzne. 

Straty lotnictwa, wg agencji Es- 
pana, wynosiły w tym okresie: 

Z cyklu: Peznaimy Litwę 

  

Bombowce w akcji, 

po stronie powstańców: 125 ma- 
szyn, w tym 29 bombowców, 94 my- 
śliwskich i 2 typu nieustalonego, przy 
czym do niewoli rządowców trafiło 
11 niemieckich i 8 włoskich lotników: 

po stronie rządowej stracono 30 
samolotów. W tym okresie przeciw- 
nicy stoczyli szereg większych walk 
lotniczych. Tak więc 29 marca 35 bom 
mowców generała Franco pod osłoną 

40 aparatów myśliwskich wykonało 
nalot na pozycje rządowców. 35 ma- 
szyn myśl. tych ostatnich wyleciało 
na przeciw, przy czym w rezultacie 
starcia lotnictwo powstańców straciło 
3 bombowce i 4 aparaty myśliwskie. 

13 maja w rejonie Serdilias 50 my- 
śliwskich samolotów republikan spot- 
kało grupę 60 maszyn myśliwskich 
włoskich; w rezultacie 20-minutowego 
starcia strącono 8 Fiatów i 2 samoloty 
rządowe. 

23 maja w rejonie Bellagera w star 

Uzdrowiska w Litwie 
1. BIRSZTANY. 

Litwa posiada kiłka uzdrowisk, po- 

wszechnie znaną z czasów przedwojzn- 
nych — Połągę, Birsztany i inne. 

Birsztany nie stanowią tylko uzdro- 
wiska w ograniczonym sensie tego sło- 

wa, jak np. łotewski Kemmeri, gdzie po 

usunięciu wystawnych drogich, nowocze- 

snych zabudowań i zakładów zdrojo, 

wych, pozostałaby tylko wilgotna, blot- 

nisła równina, bez żadnego ładniejszego 

pejzażu. Birsztany stanowią urocze uzdro 

wisko wypoczynkowe nie tylko dla ludzi 

schorzałych. Jest rzeczą dosyć znaną że 

jeszcze przed wojną zjeżdżano tu dosyć 

licznie z Warszawy i Petersburga, nie tyle 

w cełu leczenia się, ile dla wypoczynku 
w pięknym otoczeniu przyrody birsztań- 
skiej. Ładne lasy sosnowe, z których je 
den sięga aż 300 ha, wzgórza, ładne 
wybrzeża Niemna. Widoki birsztańskie 
mogą zadowolnić nawet najbardziej wy- 
rafinowanych miłośników piękna przyro- 
dy. Bardzo ładny jest park birsztański 
swą obfitością rozmaitych alei: brzozowa. 
klonowa, jesionowa, jodłowa i inne. W 
dole poprzez gałęzie drzew widać spo- 

kojne, ciche wody Niemna. Prócz tego 
ładne są okolice birsztańskie, ponętny te- 

  

(Z dziejów 6 Puśku Piechoty 

Legionów JH. Piłsudskiego) 
Rok 1920. Maj. 

Armia polska pod bezpośrednim 

dowództwem Naczelnego Wodza ru 

szyła na Kijów. Rozbija 7, 44, 47, 58 

dywizję czerwonej jazdy. 

Nieprzyjaciel w popłochu, szyb- 
ko wycofuje się na nowe, z góry upa 
trzone, silne pozycje obronne, które 
trzema położonymi za sobą liniami 
bronią stolicy Ukrainy. 

Najbardziej oddalona na zachód 
te linia I na wysokości rz. Irpień — 
Biełgorodka — Budajewka — Jurów 
ka. 

Brak styczności z bolszewikami 
utrudnia rozpoznanie jego siły i dys 
lokacji. 

Dnia 3 maja 6 pułk piechoty le- 
gionów zakwaterował się w rejonie   

wsi Sławiszcze i Wysokije. 
W tym położeniu grupa płk. Ry- 

haka, działająca na płn. od stano- 
wisk 6 p. p. leg., została zatrzymana 
przez silnego przeciwnika z dwoma 
pociągami pancernymi w rejonie sta 
cji i mostu kol. na rzece Teterew. 

Na wiadomość o powyższym do- 
wódca 6 p. p. leg. major Popowicz 
podejmuje samorzutnie zamiar odcię 

cia sił nieprzyjacielskich,  działają- 
cych przed grupą płk. Rybaka, a tym 
samym wspomożenie tejże grupy. 

Decyzja szybka. Plan prosty: wy 
konać wypad półbatalionem na st. 
kol. Borodianka (20 km. na płd. w. 
od st. kol. Teterew), przeciąć połącze” 
nie czerwonych z tyłami, zniszczyć 
tor, unięmożliwiaiąc odwrót pociągu 
pancernego. ” 

  

  

ren dla wycieczkowiczów. Idąc w kierun- 
ku dopływu rzeczki Werkna (Verkne) 
wciąż napotykamy wyjątkowo piękne wi 
doki, a także i zabytki historyczne, wśród 
których zwłaszcza godny jest uwagi kur- 
han Meadyniski, otwierający przed tury- 
stą przedziwnie ładne widoki na okolicę, 

górę Witołda w samych Birsztanach. 

Bardzo oryginalne są brzegi Niemna 
około Kiernawy, jeden brzeg wysoki, stro. 

my — po drugiej stronie nisko położona 
równina, porośnięta lasem sosnowym, któ 
ry rozciąga się, aż po Balbieryszki. Rów 
nież oryginalny widok stwarza Niemen 

tworzący serpentynę: w jednym miejscu 
widzi się obok siebie płynące dywya Niem 
ny, ałe w przeciwnych kierukach, ponie- 

waż jeden z nich, Po pokonaniu owej 
serpentyny, płynie 20 km w dół od pierw 
szego. Wysłarcza wyruszyć piechotą w 
górę Niemna kilka kilometrów i już je- 
stešmy w posiadaniu 20-kjlometrowej 
przepięknej podróży łodzią z biegiem 
rzeki, albo po przejściu 5 km do Niema- 
niun można wrócić z powrotem Niem- 
nem, dokonywując 50-kilometrowej wy- 
cieczki drogą wodną. (Pr. Mantwidas 
„XX Amžius“), 

JG 

4 maj. Noc. 

Miss Stawiszcze pogrążona we 

nie. Cisza — tylko od czasu do cza 
su słychać ujadanie psa, szczekające* 
go na patrole, obchodzącego czujnie 
kwatery. 

Niebo zasłonięte chmurami. Ciem 
no — tylko w jednym oknie widać mi 
gotliwe światło: to dowódca batalio 
nu kpt. Jankowski, wyznaczony na 
wypad — wpatrując się w mapę, 
przemyśla każdy metr drogi, wiodą- 
cej do nieprzyjaciel, przeprowadza 
kalkulację wszystkich możliwości, 
które dadzą triumf, lub... Nie tego 
być nie może! ` 

—Czyž myšliwy, ktėry tropi i osa 
cza zwierza może myśleć o niebezpie 
czeństwie jego kłów i pazurów? 

Godzina 12.30. Czas. Otwierają się 
skrzypiące drzwi domu o oświetlo* 
nym oknie i cienie, gońców tupo- 

cząc podkutymi butami po twardej 

ziemi, nikną szybko w zabudowa- 
niach. 

— Alarm! Alarm! 

Po kilku minutach stoi w zwartej 
kolumnie grupa wypadowa: 

  

  

ciu powietrznym uczestniczyło 55 apa 
ratów myśliwskich rządowych i 80 sa- 
molotów generała Franco; w rezulta- 
cie walki 18 maszyn powstańców z0- 
stało strąconych przy stracie 3 maszyn 
po stronie rządowców, które w tej 
walce miało wykazać znacznie lepsze 
umiejętności manewrowania. 

9 czerwca 53 samoloty gen. Fran- 
co zostały zaatakowane podczas ich 
nalotu na terytorium republikan przez. 
41 samołotów myśliwskich tych os- 
tatnich. W walce, w czasie której bom 

bowce gen. Franco oddaliły się, repu- 
blikanie strącili 8 niemieckich samo- 
lotów  Messerschmidt, tracąc sami 
3 maszyny. 

Należy tutaj zaznaczyć, że lotnicy 
gen. Franco walczyli z reguły nad te- 
rytorium rządowców, pod ogniem 

wojsk rządowych, wykonując naloty 
w celach bombardowania. Walki po- 
wietrzne były zawsze przeszkodą w 
ich działaniach, często niespodziewa- 
ną, stąd też i samoloty myśliwskie 
gen. Franco musiały nieraz poświęcać 
się, by bronić i umożliwić wycofanie 
powolniejszych i mniej zwrotnych 
bombowców z walki. 

Z przebiegu tych wałk  fachow- 
cy wojskowi wyciągają następujące 
wnioski: 

. 1) Lotnictwo jest niezastąpioną 
bronią przynoszącą niezwykle wiełkie 
korzyści przy współdziałaniu z woj- 
skami lądowymi. Samodzielne użycie 
lotnictwa jest jak dotąd, niecełowym. 

2) Największe straty poniosło lot- 

nictwo w tej wojnie nie od ognia arty- 
lerii przeciwlotniczej, a na skutek 
walk powietrznych oraz bombardo- 
wania lotnisk nieprzyjaciela. 

3) Lotnictwo myśliwskie wykazało 
swą poważną wartość, odpierając naj- 
częściej ataki eskadr nieprzyjaciela na 
ważne ośrodki, jednak istnieje ono w 
ilościach ograniczonych i bronić mo- 
że tylko nielicznych punktów. 

4) Stąd też większość ważnych 
pumktów kraju będącego celem nalo- 
tów musi mieć zorganizowaną obronę 

przeciwlotniczą bierną, która by lik- 

widowała do granie możliwie пар 
mniejszych skutki bombardowania 
powietrznego. 

3 = 

a więc — 9 kompania 
a więc — 11 kompania 
a więc — pluton ciężkich karabi- 

nów maszynowych, 
a więc — dwie sekcje wielkolu- 

dów w saperkach z komp. technicz- 

rej. 
Ostatnie, wydawane szeptem roz- 

kazy, ostatnia kontrola. Dowódca ba 
talionu robi przegląd całości. Słychać 
spokojny przytłumiony głos: 

— Dziewiąta gotowa? 

gotowa! 
— Jedenata gotowa? 
Gotowa! 
— Kaemy gotowe? 
Gotowe! 
— Kot *) gotowa? 

Gotowa! 
— Podježdžač! 
Z bocznej ulicy wysuwa się długi 

wąż zarekwirowanych podwód, na 
które z blogim pomrukiem „aaa...“ Ia 
duje się sekcja po sekcji, pluton po 
plutonie cały pół batalion. 

Godzina 1.15. 
— „Szpica odmaszerowač“! 

*) Skrut ad komp. techniczna. 

, eanje* prawosławnej religii. 
| wałem wówczas w charakterze depen 

  

Piszą do nas 

Echa „Dokumentu 
niepoczytałności* 

Przeczytałem „Dokument niepoczy 
talności* w Nr 201 „Kurjera Wileńs- 

kiego“ z dnia 24 lipca 1938 roku i ze 
swej strony pragnę dodać, że istotnie 
ksiądz Borodzicz jest chorym umysło 
wo fanatykiem religijnym. Znam ks. 
Borodzicza jeszcze sprzed wojny świa 
tcwej, z tych czasów gdy miał proce 
sy w sądach rosyjskich wileńskich 
z powodu swoich kazań, doszło do te 
go, że w jednym z tych procesów był 
oskarżony ni mniej ni więcej jak © 
bluźnierstwo przeciwko Bogu i „pori- 

Praco- 

denta adwokata Leonida Powołockie 
go, który ks. Borodzicza bronił. W roz 
mowie ze mną, szykując się do obro- 
ny adwokat Powołocki mówił, że na 

prawdę ks. Borodzicz jest niepoczytal 
ny i że ten moment on podniesie w 
swojej obronie. Na skutek usilnych 
starań adwokata Powołockiego (Ros- 
janina, prawosławnego) udało się uzy 
skać decyzję o tymczasowym zwolnie 
niu ks. Borodzicza do sądu z więzie- 
nia prewencyjnego, z czego ks. Boro” 
dzicz skorzystał i uciekł za granicę, 
tak się skończyła nieoczytalność ks. 
Borodzicza przed wojną, a napewno 
uznany zostałby przez sądy rosyjskie 
za niepoczytaląego. Wyrażam zgodę 
na zrobienie użytku publicznego z ni 
niejszego mego listu, gdyby zaszła te 
go potrzeba. 

Łączę wyrazy szacunku i poważa 

nia 
Leonard Zaremba. 
  

  

Święto Pułku Piechoty 
Legionowej w Wilnie 

W dniach 27 i 28 lipca, jeden z puł- 
ków piechoty legionowej obchodzi swo- 
je doroczne święto pułkowe. W dniu 
dzisiejszym o godz. 20 pułk złoży hołd 
na Rossie, sercu Wielkiego Wodza Na- 

rodu, po czym o godzinie 21.30 na boisku 
sportowym na Antokolu odbędzie się 
apel żołnierzy, poległych w walkach le- 
gionowych i wojnach niepodległej Polski, 

Uroczysta pobudka o godz. 6 rozpo- 
cznie dzień 28 lipca, po czym o godz. 8 
na placu św. Piotra i Pawła odbędzie się 
odczytanie rozkazu pułowego,. wręcze- 
nie odznak pułkowych i świadectw szkoł 
nych. Po nabożeństwie w kościełe św. 
Piofra i Pawła o godz. 10,45, na ul. Ko- 
ściuszki odbędzie się defilada pułku, po 
której o godz. 11.45 na bojsku sporło- 
wym pułku, nastąpią pokazy sportowe. 

Obiad żołnierski w koszarach i przed 
stawienie w teairze dla żołnierzy — za- 
kończy dzień święta pułkowego. 

Na święto — przybywa pierwszy do- 
wódca pułku inspektor armii gen. dywizji 
Norwid-Neugebauer Mieczysław. 

AALAMASAAAAANAA AL AA S A > - m & 

Teatr m. NA POHULAMCE 

Dziš o godz. 830 wiecz. 

SZÓSTE PIĘTRO 
Ceny zwyczajne 
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Patrole, oglądając się zazdrosnym 
okiem na szczęśliwców, którzy jadą 
wozami, giną nawołując się cicho w 
oparach wstającej na łąkach mgły. 

Kolumna ruszyła beztrosko na 
wschód — w nieznane. : 

Dwoma rzędami po obu stronach 

szosy jedzie półbatalion 6 p. p. leg. 
na wypad. Jedzie beztrosko, bo i po 
co się martwić? 

Od tego są dowódcy, którzy zdo- 
hyli ślepe posłuszeństwo i zaufanie. 
A zresztą co ma wisieć — nie uto- 

; nie. 

Dobry żołnierz, obok umiejętno 
ści dobrego wykonania rozkazu i my 
Śli dowódcy, umie wykorzystać każ- 
dą okazję, by zjeść i wyspać się, wys 
pać się i zjeść. Dobry żołnierz potra- 
fi wycisnąć „szpek* z kamienia i u- 
mie zasnąć z uśmiechem, patrząc w 
oczy Śmierci. A cóż dopiero za okaz 
ja dla prawdziwego amatora zdrzem 
nąć się słodko w ciepłej, miłej ciżbie 
kolegów na cudownie miękko wysła 

nym słomą wozie! 

Do naładowanej furmanki zbliża 

się szybkim krokiem mały, pucołowa



      

4 „KURJER” (4522). 

Ameryke odkryli Skandynawowie 
ma 100 lat przed Kolumbem? 

Uczeni amerykańscy po dokładnym 
zbadaniu napłsów skandynawskich na ka- 
mieniu runicznym. odnalezionym w Ame- 
ryce Północnej, doszli do rewolucyjnego 
wnłosku, Iž Amerykę odkryli Skandyna- 
wowłe jeszcze na 100 lat przed Kolum- 
bem. Hipoteza ta wywołała zrozumiałe 
zajnteresowanie i niezawodnie uczeni 
skandynawscy zajmą się szczegółowym 
zbadaniem kamienia, by sprawdzić przy- 
puszczenie kolegów amerykańskich. 

Kamień runiczny, który stanowi przed- 
niot badań, znany jest ogólnie pod naz- 
wą „Kamienia Kensingtonu”. Znaleziono 
go w r. 1898 pod korzeniami starego 
drzewa w Douglas Country Minnesota 

(USAJ. Jest płaski, prostokątny i po- 
słada napisy zarówno na powierzchni jak 
i po bokach. Treść napisu jest następu- 
pąca: „Ośmiu Gofów i 22 Wikingów w 
czasie podróży badawczej w Wineland 
(wschodnie wybrzeże Ameryki] na za- 
chód. Rozbiliśmy obóz w odległości jed- 
nego dnia drogi od tego kamienia. Na- 
stępnie udaliśmy się na połów ryb na 
cały dzień. Kiedy wróciliśmy, znaleźliś- 
my skrwawione zwłoki dziesięciu naszych 
ludzi. Święta Mario, chroń nas od złego. 
Musimy zatroszczyć się o dziesięciu lu- 
dzi, których zostawiliśmy na statku, w 
pdległości 14 dni drogi od tej wyspy. 

Na pierwszy rzut oka napis nie bu- 
dził wielkiego zaufania. Pewien uczony 
szwedzki orzekł, 
gdyż zarówno znaki runiczne, jak styl I 
Język odbiegają bardzo od napisów ory- 
ginalnych z czasów Wikingów i średnio- 
wiecza. Opinia innych ekspertów nie by- 
ła tak zdecydowana. Twierdzą oni, że 
wprawdzie język wykazuje pewne nie- 
spotykane doiąd cechy, z drugiej jednak 
strony współczesny rytownik popełnił- 
by pewne niedokładności, jak użycie zna- 
ków z różnych alfabetów runicznych, lub 
też zastosowałby sztucznie wyrażenia 
dawne. Zdaniem uczonych nie ma wy- 
raźnych danych na fo, że kamień fen 

  
że jest fo falsyfikat, | 

nie pochodzi z XIY w. I napisy stanowią 
pewną odmianę znaków runicznych z ie- 
go okresu. 

Czy można powiązać ten napis z ja- 
kimiś znanymi faktami historycznymi 
z okresu 130 laf przed Kolumbem? To, że 
Wikingowie znałi „Wineland” wynika 
z opisów Erłkssona, Nieznany jest nato- 
miast fakt, jź Skandynawowie” dotarli w 
wiekach średnich do wybrzeży Ameryki. 
Badacz norwesko-amerykański, prof. H. R. 
Holand, który sądzi, В „Kensington” jest 
oryginalny, wydał niedawno książkę na 

  

temat sensacyjnej hipoiezy odkrycia Ame 
ryki jeszcze w XIII wieku i przytacza w 
swej pracy szereg faktów historycznych, 
które mogą mieć związek z historią ka- 
mienia. Prof. Holand wspomina m. In. 
o Istnienlu w swoim czasie kołonii skan- 
dynawskiej na Greniandii, o możliwym 
kontakcie Grenlandczyków z Ameryką, 
ponadto zaś przypomina, że broń śred- 
niowieczną, przypuszczalnie pochodzenia 
skandynawskiego, odnaleziono w tej sa- 
mej okolicy, gdzie odkryto kamień Ken- 
singion. 

18 tys. passżerów w porcia gdji 
sklm w ciągu pierwszego półrocza 

Na przestrzeni pierwszego półrocza rb. 

dał się zanotować stale wzmagający się ruch 

pasażerów w porcie gdyńskim. W ciągu ca- 

łego tego okresu przyjechało do Gdyni 1702 

pasażerów, wyjechało natomiast 13.514, w 

czym oczywiście duży odsetek emigrantów 

Analogiczne cyfry dła pierwszego półrocza r. 

ub. wynosiły 3.864 i 12.263 pasażerów. 

Wzrost ruchu pasażerskiego w porcie gdyńs 

kim zasługuje tym bardziej na uwagę. że w 

zeszłym roku i w latach poprzednich dużą 

pozycją wśród wyjeżdżających byli uczestni 

cy licznych morskich wycieczek statkami pol 

skimi za granicę. W roku bieżącym natomiast 

ilość tych wycieczek zostanie ograniczona.   

  

Wyspy szczęśliwe 

Tam, gdzie przebywał Robinson Crusce 
Polityka U. S. A. zmierza do opano- 

wania szeregu małych wysepek, położo- 
nych na Oceanie Spokojnym w celu prze 
kształcenia ich na bazy. marynarki wo- 
jennej. Jedną z tych wysp jesł Pitcairn 
najeżona ze wszystkich stron ostrymi ra- 
fami podwodnymi, tak, iż dostęp do niej 
jest bardzo trudny i ryzykowny. Dlatego 
też okręły, zatrzymujące się przy P/t- 
cairn, zarzucają kotwicę na pełnym mo- 
rzu w odległości kiłkuset stóp od wy- 

brzeża, 

Ale kto dostaje się na Pitcairn nie 

wywiera. Mieszka na niej dwieście osób. 

Miszkańcy są potomkami mieszańców. 

Podstawą ich pożywienia są banany, ko- 

kosy, pomarańcze i ananasy oraz pła- 

ctwo i ryby morskie. 

Pewien dziennikarz, który przypad- 

kowo znslazł się na Pitcaim, opowiada, 

że mieszkańcy tej wyspy na odgłos sy- 

reny okrętowej pośpiesznie znoszą na 

brzeg stosy owoców i mięczaków mor- 

skich, sprzedając je za śmiesznie niskie 

ceny. Dziennikarz kupił na Pitcaim kil- 
* ka drobiazgów arłystycznie wykonanych 

może oprzec się urokowi, jaki wyspa ta | przez tubyłców była tam m. in. szkatuł- 
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Córza Stal na instruktorką bezbožnictwa 
Katolicka Agencja Prasowa donosi 

z Rygi: Najmłodsza córka Stalina (z dru- 
giego małżeństwa dyktatora) Asia Stalin, 
zosłała przyjęta do Bezbożniczego Insty- 
tutu dia Nieletnich Bezbożników, gdzie 

ma otrzymać specjalne „wykształcenie” 
bezbożnicze. Kurs „nauki” córki Stalina 
będzie trwał dwa lata. Ma ona poświęcić 
się potem propagandzie antyreligijnej. 
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Zmiwaw iexasie 

  

  

  

  

  

  

  

Z młocarki wysypuje się ziarno do auta ciężarowego, które je zawiezie z kolei do młyna. 

ka, pięknie rzeźbiona przez jednego z 

potomków załogi buntowniczej fregaty 

„/Bounty”. Mieszkańcy Pitcairn ubrani są 

bardzo ubogo, przeważnie w stare, zu- 

żyte części garderoby, pozostawione im 

przez przygodnych gości, turystów, lub 
załogę jakiegoś okrętu wojennego, któ- 
ry zatrzymuje się tu niekiedy dla odno- 

wienia zapasów owoców i słodkiej wody. 

Wszyscy mieszkańcy tworzą niejako 

współną rodzinę. Spory i kłótnie są tu- 

taj rzadkością. Aczkolwiek pomiędzy 

rdzennymi mieszkańcami żyją Europej- 

czycy i Amerykanie, nie ma pomiędzy 

nimi sporów, Są z natury spokojni i ła- 

godni, gościnni i życzłiwi. 

Drugą taką wyspą szczęśliwą, gdzie 
nie docierują niepokoje naszego świata, 

jest Mas-a-Tierra, mała wysepka poło- 
żona o 362 mile na zachód od Vałpa- 
raiso, pomiędzy 33 i 34 stopniem szero- 

kości południowej. Z wyspą tą, która 

stanowi część archipelagu Juan Feman- 

dez, należącego do Chile, związana jest 

posłać Robinsona Crusoe. Robinson Cru- 

Soe miał rzebywać na tej wyspie pięć 

lat, od r. 1704 do 1709. W r. 1868 z 

inicjatywy Królewskiego Towarzystwa 

Geograficznego w Londynie postanowio- 

no na wyspie Mas-aTierra ustawić pa- 
miąłkową tablicę, ku czci Aleksandra Sel. 
kirka, marynarza szkockiego, który miał 
być prototypem Robinsona Crusoe, Sef- 
kirk wyratował się po rozbiciu statku „Fi. 

ve-Ports“, a po czterech latach i czte- 

rech miesiącach pobytu na tej wyspie 

został zabrany do Szkocji przez statek 
„Duke-Corsaire" 12 lutego 1709 roku i 
zmarł w r. 1723, : 

Wyspa  Mas-a-Tiema jest, podobnie 

jak Pitcaim, drugim takim „rajem na zie- 
mi“, Żyje tu około 250 osób, które nie 
płacą podatków rządowi chilijskiemu, nie 
wiedzą co ło jest wojna itd. Poczta przy- 
bywa raz na trzy miesiące, poza tym nie 
utrzymują żaanego kontaktu z t. zw. 
światem cywilizowanym. 

2 M. O. 
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Okadli .krewaiaka 
Jana Kłenury 

W Wierzchucinie pod Bydgoszczą za- 

mieszkuje, jako rolnik, błiski krewny słyn 
nego tenora — Teofil Kiepura. Ostatnio 

do jego domu włamali się złodzieje 
i skradli mu walizkę, z ukrytymi w niej 

pieniędzmi. 

Złodzieje przypuszczali pewnie, że Kie 

įpura ma od swego krewniaka pieniądze. 

Zawiedłi się jednak, bo w skradzionej 

walizie było załadwie 20 złotych. 
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ty wojak z niedbale nałożoną furażer 
ką i większym od siebie o pół długoś 
ei lufy karabinem na pasie i trąca jed 
we z podskakujących na wybojach 

— Te, Władek! Wstawaj! 
— Haa... (przeciągłe ziewnięcie). 

— Wstawaj! 
— (o? (znowu potężne ziewnię: 

cie). 
— Wstawaj — Mówię ci! 
— Со?? 
— Wstawaj! Idziemy na patrol! 
Energiczne szarpnięcie za ramię 

1 bolesny guz, nabity spadającym 
skądś na łeb karabinem, przywróciły 
śpiącemu legioniście przytomność i 
nagle ożył: 

„Szlag by cię trafiłl Nie mogłeś 
mnie, draniu jeden, obudzić minutkę 
później?! Nie widzisz jak śniło mi się 
że jadłem wczorajszego kuraka?! Śle 
puga sakramencka!“ 

— Idziemy! 
— Że też cholery nie ma na te pa 

trole! Przytrzymaj karabin, bo nogi 

nie mogę znaleźć. 
Po chwili marudzenia obaj żołnie 

rze z bronią, gotową do strzału, ruszy, 
  

I: žwawo ku ciemniejącej na horyzon 
cie plamie krzakėw. 

Zdana pozornie na łaskę losu ko 
lumna posuwa się niezmordowanie na 

wschód. 
Godzina 5.00. 
Napływają meldunki z rozpozna 

nia: na osi marszu nieprzyjaciela nie 
spotkano, most na Teterewie i Boro 

dianka zdobyte przez płk. Rybaka. 
Wniosek: dalszy marsz na Boro 

diankę bezcelowy. 

Chwila przykrego 
Co robić? Wracać? 

Cały jednak 6 p. p. leg., począw 
szy od dowódcy, a skończywszy na 
kucharzu, posiada zasadniczą zaletę 
żcłnierską: inicjatywę i przedsiębior 
CZOŚĆ. 

_ Za półbatalionem, w odległości 25 
km pozostał pułk, przed batalionem? 
— Wielki znak zapytania, za którym 
kryje się nieuchwytny nieprzyjaciel. 

Dowódca batalionu decyduje się 
na nowy plan: posuwać się dalej na 
wschód, dojść przez Górowszczyznę 

— Żuków do toru kolejowego w rejo 
nie rz. Irpień obok wsi Rubieszewki 

zakłopotania. 

  

i tu spróbować szczęścia odcięcia czer 
wonych pancerek. 

Odległość do celn? Bagatela! 30 
kilometrów! : 

Czasu na zastanawianie się nie ma. 

Godzina 5.10. 

Półbatalion przyśpieszonym mar- 
szem rusza w nową drogę. 

Godzina 11.30. ! 
Oddział wypadowy osiągnął wieś 

Rubieszewki, gdzie naježywszy się ц 

bezpieczeniami, zatrzymuje się do na 

brania tchu. Przecież przeszło 60 ki 

lometrów przebył po obcym niezna- 
nym terenie, w którym za każdą fał 

dą, za każdym krzakiem może czaić 
się groźna niespodzianka. Pułk dale 

ko. Trzeba liczyć tylko na własne si 

ły. 
Godzina 12.15. 
Przybiegają spoceni gońcy, przy” 

nosząc meldunki z rozpoznania, przy 

prowadzają złapany patrol sowiecki: 

— Pancerki, działające pod Tete 

rewem, zdążyły wycofać stę na 
wschodnią stronę rz. Irpień. 

— Wschodni brzeg rzeki Irpień 
obsadzony jest przez 57. 58. 59 pułk 
piechoty sowieckiej. 

— Koło Romanówki znajduje się 
bateria dział na pozycji. 

— Na całej linii obronnej liczna 

artyleria i ciężkie karabiny maszyno 

we. 
Zdobywszy tak cenne wiadomoś- 

ci kpt. Jankowski decyduje się prze- 

prowadzić w dniu następnym głębo 

kim obejściem wypad na Romanów- 

kę, celem zdobycia przedmość prze 
praw przez Irpień. 

W odległości 60 kilometrów od 
pułku, a 6 kilometrów od nieprzyja- 
ciela, półbatalion odpoczywa spokoj 
nie, by o świcie rozpocząć pełen przy 
gód i sławy dzień. 

Dnia 5 maja. 
Godzina 3. 
Cisza. Patrole mokre od potu i po 

si rosy, meldują spokój na całej 
inii. 

Grupa wypadowa — wysunąwszy 
swe macki z legowisk — cichym wil 
czym skokiem zniknęła w lesie, poło 
żonym na wschód od Rubieszewki. 

k dobry. Las nie zdradzi. Las skry 

W półtorej godziny później czoło 
półbatałionu wyłoniło się z gęstwiny,   

  
  

Najmłodsza stenografistka 
świata we Francii 

  

W Limoges zdała egzamin na steno- 

grafij 7-letnia Janina Robin. Reproduku- 

jemy zdjęcie — przedstawiające najmłod- 
szą stenografistkę świata. 

ŻART NA STRONIE 

kk siężyc 
Księżyc jest najczęstszym rekwizytem w u 

tworach poetyckich. Można go tam znaleźć w 

dowolnych ilościach i w najprzeróżniejszych 

kolorach: brązowym, złotym, srebrnym, bia* 

łym, rudym, pomarańczowym. Kto ma pecha, 

może nawet natknąć się na utwory, w któ 

rych istnieje czarny księżyc. 

Z księżycem spotykamy się w każdej pio 

sence. Niewiele ma tam, co prawda do robo 

ty, ale wciąż albo zerka, ałbo srebrnie łka, we 

mgle trwa, albo też lśni... 

Księżyc wreszcie daje natchnienie zakocha 

nym. Ściślej: specjalnej odmianie zakocha- 

nych. Tym, którzy miłość dopiero poznają, 

którzy są kierowani najczystszymi serca od 

ruchami”... Idą tedy w myśl tych wzmianko 
wanych, „najczystszych serca odruchów* do 

jakiegoś parku lub zagaju, wyszukują tam naj 

więcej zakonspirowaną ławeczkę, lub kurha- 

nik i siedzą wzdychając, wzdychają — sie- 

dząc... tak aż dó rana. Nie nudzi się im, nie 

micgą sobą się nacieszyć, odwrotnie, śpiewają, 

że „za krótka jest ta noc". 

Biorąc pod uwagę powyższe, jako też in 

extenso uwzględniając doniosłą rolę księżyca, 

zważywszy, że... aczkolwiek, absolutnie Pols 

ka B i C, oraz na podstawie paragrafu, reb 

rane społeczeństwo uznając permanentne roz 

budzenie miłości i twórczości z perspektyw 

dziejowych i z dostępem do morza w duchu 

mocarstwowym „jako też i obecność w piosen 

kach... przeto żądamy: 

1) urządzenia akademii na cześć księżyca 

staraniem Związku Zawodowego Literatów 

Polskich (oddział w Wilnie także niech weź- 

mie udział!). 

2) przyznania księżycowi wawrzynu za sze 

rzenie zamiłowania do... kobiet jako takich i 

jako nie takich. 

3) ubezpieczenia czcigodnego staruszka- 

księżyca na przyszłość w ZUS'ie. a. 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILRIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach. Winda osobowa 

     
    

$ 

lešnej nad Irpieniem w odlegloše 2 
kiometrów na północ od wsi Roma* 
nówki. 

Chwilę orientacji i kpt. Jankow- 
ski wchodzi po piersi do zimnej wo 

dy rzeki. Za nim w czwórkach, jak 

podczas normalnego marszu po szo” 

sie, przeprawia się z podniesionemi 

do góry karabinami i amunicją grupa 

wypadowa. 
Irpień sforsowany. Nie ma czasu 

do stracenia. Gwałtowna zmiana kie 

runku na południe i półbatalion, jak. 

jastrząb, spada na budzącą się ze snu 

Romanówkę. 
Manewr był przeprowadzony tak 

szybko, tak sprawnie, że całkowicie 

zaskoczył siedzącego we wsi nieprzy, 
jeciela, który dopiero w opłotach spó 
strzegł wyłaniające się sylwetki tyra 
liery Polaków. Obsada wśi, złożona z 
dwóch rot 57 p. p. sowieckiej po krót 
kiej i bezładnej obronie, uciekła w 
panice w kierunku południowym, wy, 
cofanie się bowiem na wschód zost 
ło odcięte. "aj, 

Zdobyto: 1 ciężki karabin maszy 
nowy, 45 karabinów ręcznych rzuco 
nych w przerażeniu przez bołszewić  



„KURIER” (4522). 

Przyczyny Katastroiy pod Czerniowcami 

Piora 

  

lepii zaioge 
Komisje pólska i rumuńska zgodnie sświetlają wypadek 

Jak już donosiliśmy komisje lotnicze pol 

ska i rumuńska zakończyły już badania w 

sprawie przyczyny katastrofy samolotu 

„Locheed 14%, podczas której zginęło 14 

osób. Obie komisje jednogłośnie orzekły, że 
katastrofa nastąpiła wskutek wyjątkowych 

warunków atmosferycznych pod względem 

wyładowań elektrycznych w atmosferze. Żad 

nych defektów silników „płatowca ani też 
urządzeń pokładowych nie stwierdzono. Sa 

molot wykazał w powietrzu nadzwyczajną 

trwałość 1 miegł zniszczeniu dopiero przy 
uderzaniu o ziemię. 

Z JEDNEJ CHMURY W DRUGĄ. 

Katastrofa „według twierdzeń świadków 
wypadku, nastąpiła w chwili „kiedy sam4lof, 
walcząc z silną burzą, wlatywał z jednej 
<hmury w drugą. Słyszano z ziemi jakiś huk 
w powietrzu oraz widziano błysk. Potem 
z chmury wypadł samolot I w korkociągu 
spadł na ziemię. O sile uderzeriia świadczy 
łakt, że zostało połamanych kilkanaście 
drzew, a niektóre z nich mają wierzchołki 
ścięte uderzeniem metalowych skrzydeł. Pra 
we skrzydło zostało oderwane od kadłuba 1 
zawisło na drzewie. Kadłub metalowy został 
pogięty i tylko przednia część jego, miesz- 
eząca kabinę załogi, została oderwana. W 
kabinie wybite zostały szyby. 

PIERWSI HARCERZE. 

Pierwsi o katastrofie donieśli harcerze, 
Dotarcie do miejsca wypadku było niezwykle 
trudne. Pierwsza grupa ratowników dopiero 
po trzech godzinach drogi przebyła 40 kilo- 
metrów, oddzielających las, gdzie spadł sa 
molot, od lotniska w Czerniowcach. Od szo 
vy trzeba było przejść 7 kilometrów po hag 
nistym terenie oraz przedzierać się przez gę 
ste zagajniki i las. Do samolotu dotarto do- 
piero o godzinie 23 w piątek, dnia 22 bm. 

Po stwierdzeniu ,że wszyscy członkowie 
tałogi zginęli w strasznym wypadku, ekspe- 

dycja powróciła do Czerniowiec, pozostawia 

jąc na miejscu posterunek żandarmów. Do- 

plero następnego dnia ekspedycja ratunko 
wa wyruszyła po raz drugi na miejsce wy- 
padku. 

m WYDOBYCIE ZWŁOK. 

Obie komisje po przybyciu na miejsce wy 

"Wypoczynek nad morzem 
Dziś wszyscy mogą go ŻaŻYyć 

Tysiące zmęczonych  całoroczną 

pracą mieszkańców miast łaknie spę 
dzenia nad ożywczym morzem cho- 
ciaż kilku dni. Mało kto, w normal- 
nych warunkach, może sobie pozwo- 
liė na podróż. Wszak bilet z Wilna 
kosztuje z górą 30 zł w jedną tylko 
stronę. Hotel pochłonie drugie tyle. 
Dzięki „Kurjerowi Wileńskiemu*, 
który corocznie organizuje popular- 
ne wycieczki do Gdyni. pobyt nad mo 
rzem stał się dostępny prawie dla każ 
dego. 

Tegoroczna wycieczka, z powodu 
dotkliwego braku wagonów na kole- 
jach, nie będzie tak ludna jak po- 
przednia. Dostaliśmy zaledwie 200 
miejsc i dopiero w ostatniej chwili, 
dzięki przypadkowi, przydzielono 
nam jeszcze trochę ulgowych biletów. 

Jak się przedstawia sytuacja orga 
uizacyjna naszej wycieczki? 

Ministerstwo Komunikacji zaak- 
ceptowało wniosek DOKP.w Wilnie, 

ków, dwa konie, 3 aparaty telefonicz 
ne, kilka wozów z amunicją oraz 
trzech jeńców. 

Straty: 1 legionista lekko ranny, 
Pierwsza część planu wykonana 
Zabezpieczywszy most pod Roma 

nówką, rusza kpt. Jankowski na płdn. 
ku szosie kijowskiej. Prędzej, prę- 
dzej! Zaalarmowany strzałami i ucie 
kinierami nieprzyjaciel może albo u- 

ciec, albo—Ścisnąć kleszcze i zgnieść 
śmiałków. 

Znowu szybki, zdecydowany, bez 
oglądania się na boki marsz, przez 
bezdroża leśne. Prawie w ostatnim 
momencie, gdyż bolszewicy rozpoczę 
li odwrót po szosie w kierunku 
wschodnim, półbatalion osiągnął szo 
sę kijowską. Nagłym natarciem ude 
rzają legioniści na wycofujące się szo 
są kolumny nieprzyjacielskie. Nastę 
puje znowu krótka, gwałtowna wal. 
ka na bagnety i — zdemoralizowani 
zaskoczeniem czerwoni zostają roz- 
gromieni, uciekają w panice. ] 

Na polanie leśnej stoją z podnie- 
cionymi do góry rękoma szare po- 
stacie w papachach — to obsługa 
dział. Jakiś brodacz szepce błagalnie: 

  

  

  

padku zajęły się przede wszystkim wydoby- 

ciem zwłok. Dla wydobycia zwłok 11 pasaże 

tów trzeba było wybijać od góry otwór w 

metalowej kabinie. 

Szczegółowe oględziny silników nie wy 
kazały śladów ognia, eo wskazywałoby na 
to, że pilot Kotarba w ostatniej nawet chwi- 

M nie stracił przytomności umysłu i usiło- 
wał ratować samolot, wyłączając oba silni 

ki. Ponieważ przy uderzeniu samolotu nie 
było wybuchu benzyny, ponadto zaś w zbior 

nikach nie stwierdzono większej ilości pal! 

wa, można wnioskować, że pilot zdążył rów 

nież otworzyć zbiorniki i wypuścić całą ben 

wynę. 

Sądząc z opisu naocznych świadków wy 

padku i stanu samego samolotu, wykłuczyć 

należy defekt jakiekolwiek części maszyny. 

Gdyby był defekt, to samołot nigdy by nie 

spadł tak, jak to miało miejsce. Natomiast 

wszystko wskazuje na to, że zachodzi tu 

wypadek porażenia wskutek wyładowania at 
mosferycznego, 

KORKOCIĄG. 

Prawdopodobnie pilot, ś. p. Xotarba о- 

raz radiooperator Ś. p. Zarzycki zostali po- 

rażeni wyładowaniem elektrycznym, co ode 

hrało im przytomność, a błysk pioruna ich 

oślepił. Podobny wypadek zresztą wydarzył 

się jednemu z polskich pilotów komunika 

cyjnych, który niedawno został oślepiony 

na przeciąg kilkunastu sekund przez błysk 

płoruna i tylko dzięki niezwykłej odporno 

ści nie puścił steru i przez kilkanaście se- 

kund prowadził samolot naprawdę na śle 

po. > 
Sytuację usiłował ratować mechanik Ś. p. 

Panek, który stał z tyłu w drzwiach. Praw 

dopodobnie on nie został porażony i wed- 

ług opinii fachowców on to właśnie, widząc, 

eo się dzieje x załogą, zdołał nie tracąc 
przytomności wypuścić oraz wyłączyć silni- 
ki. Mimo nadludzkich wysiłków mechanika, 

nie udało się jednak wyjść z tragicznego 

korkociągu, w jaki wpadł samolot. 

Q tym, jak wytrzymały jest samolot, 

świadczy fakt, że mimo silnego uderzenia 

nie odleciały stery i nawet linki sterowe by 

ły nadal z nimi połączone. Również śmigła 

pozostały niemal nieuszkodzone. Samolof 

nie rozleciał się w kawałki i nie rozsypał 

przyznając uczestnikom naszej wy- 
cieczki prawo 50 proc. zniżki cen bi- 
letów na dojazd do pociągu popular 
nego z odległości 220 kilometrów. Za 
sadniczo ulga dopuszczalna jest na 
przestrzeni 150 klm. od stacji odej- 
ścia, czyli, w tym wypadku, od Wil- 
na. 

Odpowiedni Wydział Dyrekcji Ko 
lejowej zarządził, aby pociąg nasz zło 
Żony był z jak najbardziej wygodnych 
wagonów, co przy wielkiej trasie pod 
róży (ponad 800 kilometrów w jedną 
stronę) ma doniosłe znaczenie. 

Bilety kolejowe roześlemy w naj- 
bliższych dniach. Uczestnicy muszą 
wypisać na nich swoje imiona i nazwi 
ska i podpisać je, jadący spoza Wil. 
na muszą ponadto przedstawić te bile 
ty w kasach stacyjnych, gdzie je o- 
stemplują. Dla wycieczkowiczów z 

ilna my sami uzyskamy stemple. 
„ Odjeżdżamy nieodwołalnie 1 sierp 

nia. 

RAT SET TSS AS ESTETINIO 

„Pan nie bij“, a po chwili, widząc ro 
ześmiane spocone twarze i mokre 
mundury Polaków dodaje uspokojo 
ny z podziwem: „Wot chitry legionie 
ry, maładcy*... 
W ręce zwycięzców wpada stojąca 

na stanowisku piękna, kompletnie 
wyposażona 4 działowa bateria dział 
polowych z zaprzęgami, sześć ciężkich 
karabinów maszynowych, 30 jeńców, 
oraz mnóstwo amunicji i różnego ro 
dzaju sprzętu wojennego. 

Straty własne: jeden 
ranny. 

Godz. 7. 
Druga część planu wykcnava: ba 

teria zdobyta, przedmoście na szosie 
kijowskiej opanowane. * 

Pułk jednak daleko. Nieprzyjacie! 
blisko — wszędzie — jeszcze rozlega 
ją się po lesie pojedyńcze wystrzały, 

Trzeba zdobycz utrzymać! 
Bez chwili odpoczynku rozpoczy 

na półbatalion organizację obrony 
przejść przez Irpień od strony wschod 

niej. : 
Godzina 12. 

Jak było do przewidzenia — boł 

lesionista   szewicy nie pogodzili się z tak szyb 

na dużej przestrzeni, lecz wszystkie jego 

części leżą razem. 

Wszyscy pasażerowie samolotu ubezpie 

czeni byli na wypadek śmierci każdy na 40 

tysięcy złotych. Samolot również był ubez 

pieczony na pełną wartość. Załoga była u- 

bezpieczona w specjalnej organizacji pracow 
ników „Lotu, 

Jeden z członków komisji rumuńskiej wy 
powiedział opinię ,że samolot znajdując się 
ua wysokości 3.000 m. wpadł w burzę gtado 
wą, silnie naładowaną elektrycznością i w 

ciągu kilku minut uległ oblodzeniu. Jak wia 

demo oblodzenie jesż dlą samolotu niezwy 

kle groźne, gdyż powstająca na skrzydłach 

gruba warstwa lodu obciąża maszynę swoim 

ciężarem ponad moe silników. Stery odmó 

wiły posłuszeństwa i samolot wpadł w kor 

kociąg. W pewnej chwili, mianowicie fuż 

nad ziemią, maszyna odzyskała równowagę, 

mie lecąc zbyt nisko, uderzyła skrzydłem o 

las. Świadczy © tym przebicie oderwanego 

skrzydła przez sosny. Dodać należy, że 

skrzydło oderwane zostało nie u nasady, t. į. 

przy samym kadłubie, lecz w 1/3. Wzgórze, 

ns które spadł samolot, znajduje się na wy 

sokości 620 m. nad poziomem morza. 

TĄ SAMĄ TRASĄ... 

Dia sprawdzenia warunków atmosferycz 

nych na tej trasie, jeden z pilotów rumuń- 
skich usiłował lecieć tą samą drogą, którą 
leciał samolot polski. Niedaleko za Czerniow 

cami Rumun natrafił na zwały czarnych 
chmur, naładowanych elektrycznością. Nie 
cheąc ryzykować, pilot zboczył z drogi i 
skierował się w dolinę Seretu. 

W PODOBNY SPOSÓB ZGINĄŁ SAMOLOT 
RUMUŃSKI. 

Dodać należy, że w podobny sposób zgi 
neł w 1937 r. samołot rumuńskiego towa 

rzystwa „Lares*, w drodze do Zagrzebia. 
Również od burzy gradowej zginął w 1936 r. 
samolot angielski, obsługujący linię anato- 
lipską. 

Wersja o oblodzeniu, wysunięta tylko 
przez jednego z członków komisji rumuń- 
skiej, nie została podzielona przez innych 
członków. 

Obie komisje uzgodniły swój pogląd<i w 
protokėle „który został sporządzony w po- 
niedziałek „mają wyrazić przekonania, że po 

wodem katastrofy było oślepienie pilota 

przez błysk pioruna, utrata wskutek tego 

przytomności i brak panowania nad maszy 

ną, co w konsekwencji spowodowało wejś- 

cie samołotu w korkociąg, zakończony roz 
biciem się o wysokopienny sosnowy las. 

Zmiana kierunku, w jakim zastano leżą 
ey na ziemi samolot, pochodziła właśnie 
wskutek uderzenia skrzydłem, a potem ka- 
dłuhem o drzewo. Dodać należy, że samolot 
upadł niemal w środku tego lasu. 

Rumuni niezwykle energicznie zajęli się 
tym wypadkiem. Dla zabezpieczenia szeząt- 
ków samolotu, dokoła miejscą katastrofy 
zbudowali oni prowizoryczne ogrodzenie. 
Przed przybyciem komisji sprowadzili no- 
sze dla zwłok oraz przygotowali trumny, Żan 
darmeria utrzymywała Wzorowy porządek, 
uie dopuszczająe nikogo do samolotu, tak, 
że komisja zastała maszynę w położeniu nie 
zmienionym od chwili tragicznego wypad- 
ku. 

Obie komisje zakończyły już całkowicie 
swoje prace. Komisja rumuńską wróciła do 
Bukaresztu, komisja polską wraca do War 
szawy, albo we wtorek o 11.30 samolotem, 
albo też w środę rano Pociągiem, Protokół 
komisji ogłoszony będzie po przedstawieniu 
go władzom, mianowicie Ministerstwu Ko- 
munikacji. 

ką stratą ważnego dla nich przedmoś 
cia. Nadciągają trzy pułki sowieckie 
z artylerią i autem pancernym i prze 
prowadzają energiczne natarcie na sa 
motny półbatalion 6 p. p. leg. 

Zażarta walka trwa do zmroku. 
Legionistów wspierają zdobyte na bol 
szewikach ciężkie karabiny maszyno 
we... 

Wreszcie pod groźbą wyczerpania 
amunicji, kpt. Jankowski wycofuje 
się na zachodni brzeg Irpienia i tu 
w dogodnych warunkach terenowych 
uniemożliwiając bolszewikom zajęcie 
poprzednio przygotowanych przez 
nich pozycji — broni przeprawy. 

Rozgrywa się jeszcze raz walka 
6 baterie, której Polacy wycofując się 
na zachodni brzeg nie mogą zabrać 
ze sobą z powodu zniszczonego mo- 
stu. Po wyjęciu zamków zostawiają 
działą po stronie przeciwnika. 

Z okrzykiem triumfu rzucają się 
czerwoni do stojących zda się bez- 
bronnych dział. Tylko ręce wyciągnąć 
i silnym ruchem ramion odebrać cen 
ną stratę „tak podstępnie zabraną 
przez znienawidzonych legionistów... 
Śpieszą się bolszewicy, biegną bezład 
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Aeśmie rozkosze 
Jest ich wielka rozmaitošė, a ježeli wy- 

bór jest trudny, to dlatego, że nie dla każ- 

cegó, niestety, są one wszystkie dostępne. 

Instytucje państwowe i organizacje społecz- 

ne czynią bardzo wiele w swoim zakresie, 

Ły jak najszersze warstwy społeczeństwa mo 

gły użyć wywczasów letnich w sposób przy 

j:mny i pożyteczny zarazem, ale oczyw'š- 

cie nie są one w możności zapewnić swych 

usług wszystkim i bardzo wielu z nas staje 

bezradnie wobec zagadnienia: skąd zaczerp 

nąć środków na godne spędzenie wakacyj. 

Ci, którym Fortuna nie poskąpiła swych 

darów, w formie np. wygranej na loterii, 
trosk tego rodzaju nie zaznają. Do tych szczę 
śliwców należy spore grono osób, którym 

powiodło się w zakończonym niedawno cią- 

gnieniu drugiej klasy czterdziestej drugiej 
loterii klasowej. 

Główną wygraną w kwocie 125.000 zł po 

dzielili się mieszkańcy Lwowa, współwłaś- 

ciciele Nr 53377. Każdy z nich jako posia- 

dacz piątej części tosu otrzymał do ręki 

20.000 zł. 

Do Lwowian również należały poszcze- 
gólne „piątki* Nr 67422, który wygrał 50.000 
zł. Każdemu ze współwłaścicieli przypadło 
tedy na czysto 8.000 zł. W jednym i drugim 

wypadku losy mależały do przedstawicieli 

inteligencji pracującej.   

Mieszkańców stolicy obdarzyła Fortuna 
wygraną 75.000 zł, jaka padła na Nr 131.106, 

  

Właścicielem jednej z „piątek* był p. Szcze 

pan Piwowarek, dozorca domu przy ul. Śli 

skiej 43. Pan Piwowarek nie zdecydował je 

szcze, co zrobi z otrzymaną sumą 12.000 zł. 

Narazie ulokował ją na książeczce oszczęd 

nościowej. 

O następnej serii szczęśliwców doniesie- 

my po ciągnieniu klasy trzeciej, które odbę- 

dzie się w dniach 11 i 12 sierpnia r. b. Głów 

na wygrana wynosi150.000 zł a pozatym są 

jeszcze dwie wygrane po 75.000, tyleż po 

50.000, trzy po 25.000 dwie po 20.000 zł. i 

wiele innych. Pamiętajmy więc o tym by 

zawczasu zaopatrzyć się w fos. 

EST TT SANNET TIE 

Akcja kómitetów rodzicielskich 
w szkolnictwie powszechnym m. Wilna 

Współczesne życie każdego zakładu 
naukowego jest skomplikowane | roz- 
ległe, wymaga pomocy z zewnątrz, co 
w języku pedagogicznym nazywa się — 
współpracą domu ze szkołą. 

Współpracę tę okazują Komitety Ro- 
dzicielskie kierownictwom 45 publ. szkół 
powsz. m. Wilna, w dziedzinie społecz- 
nej i wychowawczej opieki nad 20.000 
dziećmi. 

Wspólna i harmonijna ta praca domu 
ze szkołą dała w r. szk. 1937/38 nast. 
rezulłaty: 

PRZYCHÓD 

Składki członk. 38,375,12 
Imprezy 11.396,03 
Wojewódzki Kom. Pom. 9.560,94 
Inne 17.109,91 

Razem 7647,00 

| 

  

ROZCHÓD 
Akcja dożyw. 16.300,88 
Odzież, bielizna, ubranie 2.864,60 
Podręczniki —.583,35 
Świetlica 1.779,05 
Pomoce nauk. 10.875,16 

Biblioteka 6.295,69 
Porządki i czystość 4.696,38 

Kreda, atrament 2.548,83 
Inne (Kolonia I-tai>) 22.760,14 

  

Razem 68.704,08 

  

Saldo  9.737,92 
Cyfry te mówią samę za siebie. Wy- 

kazują plony z corocznej żmudnej pracy 
Komitetów Rodzicielskich m. Wilna dla 
dobra szkoły powsz., za co należy jm się 
szczers uznanie i staropolskie — Bóg 
zapłać, 

*oydoH ue 

Z działarmości kredytowej 
oddziału Państw. Banku Rolnego w Wilnie 

AKCJA NAWOZOWA. 

W. sezonie wiosennym rb. nastąpił w 
porównaniu z rokiem ubiegłym znaczny 
wzrost ilości nawozów szłucznych, roz- 
prowadzonych na terenie województw 
wileńskiego i nowogródzkiego za po- 

średnictwsm Oddziału PBR w Wilnie. W 
sezonie wiosennym 1937 r. rozprowadzo- 
no 311 ton, wartości około 47.000 zł, na 

tomiast w tym samym okresie rb. rozpro 
wadzono 1387 ton, wartości około 
200.000 zł. 

KREDYTY LNIARSKIE. 

Po pewnym zastoju, któremu uległy 
w maju rb, transakcje z lnem, już od 
czerwca nastąpiło znaczne ożywienie w 
finansowaniu wszelkiego rodzaju ope- 
racji Iniarskich. Fakt ten spowodowany 
został znacznym zwiększeniem kredyto- 
wanego przez bank eksportu do Niemiec, 
Czechosłowacji i Węgier. W tymże ok- 
resis została dokonana pierwsza operacja 
z eksportem włókna Inianego do Japonii. 

GMINNE KASY POŻYCZKOWO- 
OSZCZĘDNOŚCIOWE. 

Znaczna ilość gmin na terenie woje- 

ną gromadą do baterii, oblegają ją 
ciałami jak muchy lep, drgnęły zary 
te w ziemi koła. W tym — nagle za 
warczały groźnie ciężkie karabiny ma 
szynowe, ustawione ogniem punkto 
wym na działa. Roje śmiercionośnych 
pocisków wystrzeżyły zęby. Rośpiewa 
ły się żałośnie rykoszety, którym za 
wtórował jęk rannych i okrzyki prze 
rażenia uciekających w popłochu bol 
szewikėw... Bezładnie zwisły na lu- 
fech armat martwe ciała, znacząc je 
czerwienią krwi. 

Zapadła noc. Kilkahrotne próby 
odbicia baterii i zepchnięcia legioni- 
stów nie odniosły rezultatu. Najmniej 
szy szelest w rejonie stanowisk dział 
wywoływał grad kul z brzegu Poła- 
ków. Karabiniarze czuwali. 

Aż bolszewicy wpadli na pomysł. 
Kilku zdeterminowanych Kozaków 
podezołgało się do dział i przywiązało 
do jednego z nich długie przeszło 100 
metrowe liny, których końce ginęły 
w lesie. Zabezpieczona w ten sposób 
przed ogniem rota pociągnęła za li 
ny i działo wolno kołysząc się, uty- 
kając o pnie w świetle wychylającego 
się z za chmur księżyca znikło wid- 

  

  

wództw wileńskiego i nowogródzkiego 
nie ma czynnych spółdzielni kredyto- 
wych. W. siedmiu z tych gmin uruchomio- 
no w roku bieżącym Gminne Kasy Po- 

życzkowo-Oszczędnościowe, zaopatrywa- 
ne przez Państwowy Bank Rolny w środki 
obrotowe. W. najbliższym czasie mają 
powstać dalsze Kasy Gminne, jako pla- 
cówki drobnego i taniego kredytu rol- 
niczego. 
OCZEK TRO) 

Goście z Litwy 
Przed kilku dniami bawił w Wilnie 

członek łifewskiej delegacji, która brała 
udział w polsko-litewskich rokowaniach 
handlowych w Warszawie, dr Józef Jur- 
kunas. 

Drugim gościem z Litwy był znany 
działacz liłewski w Ameryce b. redaktor 
czasopisma „Draugas” i prezes organizacji 
księży Litwinów w Ameryce „Jedność” 
ks, Konstanty Wasys. 

Ks. Wasys obchodził tu 50-letni ju- 
bileusz swych urodzin i 25-lecie kapłań. 
stwa i w związku z tym odprawił nabo- 
żeństwo w kaplicy Osfrobramqiej. © 

  

mowym ruchem. ‹ 

Kozacy chwilowe * odzyskanie 
działa (w dniu następnym znów prze 
szło w ręce Polaków) przypłacili ży- 
ciem. Na wyciągnięcie pozostałych ar ' 
mat zabrakło odważnych. 

W nocy nadchodzi wreszcie ро- 
moc 6 pułku piechoty Legionów, któ 
ry idąc z odsieczą, zrobił w przecią- 
gu kilkunastu godzin przeszło 50 ki 
lometrów marszu. Nadciąga własna 
artyleria i o Świcie zdecydowanym 
przeciwnatarciem zdobyto definityw 
nie działa i przeprawę, odrzucając bol 
szewików w kierunku wschodnim. 

Grupa wypadowa 6 p. p. leg. uzy- 
skała całkowity sukces. 

Uchwycenie przeprawy pod Ro- 
manówką oraz przy szosie kijowskiej 
podważyło bramę do Kijowa. 

Decyzja dowódcy grupy operacyj 
nej generała Śmigłego, planująca dzia 
łania, oparte na przewidywaniu siłne 

go oporu czerwonych w rejonie rzeki 
Irpień — została dzięki samodzielnoś 
ci i inicjatywie 6 pułku piechoty Le 
gionów zmieniona w._ bezpośredni 

lic rainy. marsz na Aa amica Władysław.
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KRONIKA 
    
LIPIEC Dziś: Natalii i Panteleona 

27 Jutro: Inocentego i Wiktora 

Wschód słońca — g. 3 т. 21 

Środa || zachód słońca —g. 7 m. 29 
a 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie z dn. 26. VII. 1938 r. 

Ciśnienie 762 
Temperatura średnia +- 23 
Temperatura najwyższa -+- 28 
Temperatura najniższa -|- 14 
Opad — 
Wiatr: północny 
Tendencja barom.: lekki wzrost 
Uwagi: pogodnie. 

NOWOGRÓCZKA 
— Špi się w Nowogródku wybornie. 

Jeżeli święto ma być tylko dniem nic nie 

robienia, to Nowogródek ze swoimi 11 tysią 

cami mieszkańców w tym 40%/ Żydów (skaza 

nych również na bezczynność) pretendować 

może wprost do nieba. 

Przypuśćmy tedy, że dla zbadania tej spra 

wy zstąpił do nas anioł i rozpoczął wędrówkę 

od ulicy Słonimskiej. Jest godzina 6,45. Z koś 

cioła św. Michała rozlega się bicie dzwonów 

na mszę poranną. Tu i ówdzie otwierają się 

cichutko drzwi i wychodzą na ulicę napół u- 

myte postacie. Śpieszą do kościoła. Okna do 

mów zasłonięte są jeszcze firankami, gdzie 

niegdzie zamknięte są okienice. Co prawda o 

kienic tych jest bardzo mało, co bezsprzecz- 

nie dobrze świadczy o nowogródzianach, 

szanujących spokój i cudze mienie. Nowe 0- 

kienice są tylko w frontowym domu Szkolne- 

to Dworu, gdzie przed gilku miesiącami wybi 

łe zostały szyby, oczywiście przez „nieporo- 

zumienie“. Inaczej być nie mogło. Szkolny 

Dwór wygląda jak prawdziwe ghetto. Chcia 

łoby się zajrzeć do środka i zobaczyć ile nę 

dzy i brudu tam się gnieździ. Lecz na to nie 

mia czasu. Jest niedziela. Śpiesznym krokiem 

idą babuleńki do kościoła. Młodsi jeszcze 

śpią, bo jest dzień pochmurny. Chmurnie też 

spoglądają duże okna urzędu wojewódzkie- 

go na posępne mury więzienia karno-śledcze- 

Ro Sąsiedztwo tych gmachów jest przykre. 

Jest tu także szpital sejmikowy bliski ser 

cu anioła, bowiem niejedna duszyczka co 

stąd wyleciała, dużo smutnych rzeczy nacpo 

wiadała. Należałoby wstąpić i zobaczyć, czy 

długo jeszcze będą w tych „przedpasteurows- 

kich* barakach i czy służba jest jeszcze ta sa 

ma, ale według komunikatu Polskiego Radia 

        

   
  

był tu 21 lipca minister Kościałkowski i zale 
cił przyśpieszyć budowę nowego  szpitała 

przy pomocy Funduszu Pracy. Może w no- 

wym budynku będzie inaczej. 

Jakoś ciężko idzie z wznoszeniem nowych 

gmachów w Nowogródku. Widać tylko dwie 
nowe kamienice, co powstały ze sprzedaży ró 

żnych leków i rycyny przez dwie miejscowe 

apteki: Br. Lejzerowskich i Delatyckiego 
wraz z Ginsburgiem. Obydwa gmachy są już 

[ono wynajęte przez urzędy państwowe. 

Idąc tak dalej ulicą Słonimską, pobłogosła 

wił anioł „arkę Noego* (drewniany, piętro- 

wy gmach urzędniczy), jako że słyszał już 

o staraniach urzędników w sprawie podnie- 

sienia pensyj i — zatrzymał się przed starym 

domkiem Zarządu Miejskiego, znajdującym 

się na placu poklasztornym, odstąpionym te- 

raz pod budowę Domu Ludowego. Obszedł 

plac dokoła, zajrzał do kina, co ma być zbu 

rzone i usiadł na schodkach zamyślając się, 

czy dobrze zrobiła Rada Miejska odstępując 

ten sporny plac pod budowę Domu Ludowe- 

go czy też źle zrobiła. Myślał, myślał, aż zde- 

cydował, że lepiej już być nie mogło, bo na 

miejscu tych starych domów i kina wybudo 

wany zostanie wspaniały  kilkupietrowy“ 

gmach handlowy. A 

Kiedy się podniósł ze schodów dochodziła 
gedzina 10. Tłumy wiernych, ubranych od- 

świętnie śpieszyły do kościoła. O tej porze 

modlą się przeważnie urzędnicy, to też duży 

pckatedralny kościół bywa często wypełcio- 

ny po brzegi, tak jak i Farny podczas roku 

szkolnego. Natomiast dwie cerkwie świecą 

często pustkami. 

Stwierdziwszy ten stan rzeczy „anioł uz- 

nał swój spacer za skończony. Aby poznać du 

szę miasta, wystarczy przejść się po ulicy 

Słonimskiej. Potem, po południu można jesz 

cze zajrzeć na Górę Zamkową, aby się prze 

Kenač, že miasto usnęło. Jedni wyjechali 

do  Nowojelni, by odwiedzić  znajo- 

mych i dzieci przebywających na kolonii, in 

ni poszli samotnie na spacer za miasto, ale 

większość mieszkańców wygniata w domu 

łóżka i fotele, względnie przeżuwa „„przy ko 

minku* minione lata, spędzone w dużym mieś 

cie. Czasami zjawi się na wyboistym bruku, 

porastającym trawą, jakiś samotny turysta, 

obejdzie miasto, kupi kilka gazet i wróci do 

hotelu, aby... przespać do rana. Śpi się w No 

wogródku wybornie. Śpią ludzie nawet w skle 

pach w dni targowe. Biedni, cisi nowogród 

dzianie... 

Anioł ze współczuciem pokiwał głową i 

ofrunął do nieba. Kaz 

  

       

Zakończenie VI zawodów szybowcowych w Masłowie 

ka 

  

W. VI krajowych zawodach szybowcowych w Masłowie pierwsze miejsce zdo- 
był pilot Kazimierz Plenkiewicz. Na zdjęciu — zwycięzca przed szybowcem. i 

Jerzy Mariusz Taylor 

  

  

„KURIER” (4521). 

— Znałazł garnek ze starymi mone- 
tami. Przed paru dniami mieszkaniec wsi 
Kmiecianka, gm. kuszelewskiej, pow. no- 
wogródzkiego — Nieścier Stefan znalazł 
podczas orania gruntu garnek ze starymi 
monetami srebrnymi i miedzianymi. Gar- 
nsk z zawartością ważył około 2 kg, 
a znajdowało się w nim 3.319 sztuk 
monet. 

Monety te, posiadające obecnie war. 
tość numizmałyczną — znalazca przeka- 
zał miejscowej policji. 

LIDZKA 
— UNIERUCHOMIENIE FABRYKI „AR- 

DAŁ”. Podczas ostatniej inspekcji, prze- 
prowadzonej przez ministra Kościałkow- 
skiego w Lidzie, p. minłster stwierdził 
duże brak w miejscowej fabryce gum 
„Ardal”, która w związku z tym została 
unieruchomiona  dła przeprowadzenia 
gruntownego remontu. 

BARANOWICKA 
— Ze Zw. Robotników Rolnych į Leš 

nych. 24.VII br. odbyło się w Baranowi- 
czach walne zebranie pracowników rol- 
nych i leśnych, należących do Związku 
Robotniczego. 

Zebranie zagaił generalny sekretarz 
zw. z Warszawy p. Szulc. Po omówieniu 
spraw organizacyjnych zebranie powoła- 
ło zarząd komisaryczny w skład którego 
weszli: Nowogoński Witold prezes, Bo 

lesław Drozd — sekretarz i Adamus Ma- 
rian — skarbnik. 

— Zebranie członków spółdz. w Pod- 
lesłu. W lokalu OSP w Podłesiu odbyło 
się wałne zebranie członków spółdzielni 
mleczarskiej. Poruszono szersg spraw or- 
ganizacyjnych i gospodarczych  związa- 
nych z całokształtem działalności spół- 
dzielni. W. zebraniu wzięło udział około 
140 osób. 

ŚWIECIAŃSKA 

— DOMOROSŁY KONSTRUKTOR ZA- 

BIŁ PRZEZ NIEOSTROŻNOŚĆ PASTUCHA. 
Rekść Franciszek, mieszkaniec kol. Podli- 
piany, gm. kiemieliskiej zabił na łące 
przez nieostrożność pastucha Bogłna Ju- 
liana, lat 14. Rekść strzełał ze strzelby 
własnego wyrobu. Po dokonaniu fego czy 
nu Rekść uciekł do lasu. Zarządzono za 
nim pościg. ; 

OSZMIAŃSKA 

— Nowa remiza strażacka. W Węsła- 
winiętach vw pow. oszmiańskim odbyła 
się uroczystość poświęcenia kamienia wę | 

gielnsgo pod fundamenty budującej się 
remizy strażackiej wraz z obszerną świe- 
tlicą, w której w przyszłości będzia się 
centralizować życie wszystkich organiza- 
cyj społecznych, działających na terenie 
pow. oszmiańskiego. 

Aktu poświęcenia kamienia dokonał 

miejscowy ksiądz proboszcz w obecności 

słarosty powiatu, przedstawicieli władz 
samorządu, organizacyj społecznych oraz 

społeczeństwa. 5 

Wyświęcenie gmachu remizy odbę- 
dzie sę w dniu 11 Hstopada. W dniu 
tym, dla uwiecznienia rocznicy 20-lecia 

odzyskania niepodległości Polski, zosta- 
nie wmurowana tablica. 

— Manipulował rewolwerem. 14-letni 

Jan Piefryk ze wsi Pokucie, pow. osz- 
miańskiego, manipulując rewolwerem ga- 

jowego Idajciuka, spowodował wystrzał 

zabijając na miejscu duletnią córeczkę 
gajowego, Genowelę. (<) 

— A, nie! Żył jeszcze. Może kilka minut, może 

Odsłonięcie pomnika Kaprala KOP-u 
ś.p. Stanisława Serafina 

W. niedzielę pan premier gen. Sławoj | ry poległ podczas pełnienia służby na 
Składkowski dokonał w Dzikowcu odsło- | pograniczu polsko-litewskim dnia 11 mar 
nięcja pomnika kaprala Korpusu Ochrony | ca rb. na odcinku Marcinkańce. 
Pogranicza ś.p. Stanisława Serafina, któ- 

  
Pan premier gan. Sławoj Skladkowski dskoruje złołym krzyżem zasługi matkę 

# ś.p. Serafina. 

POLESKA Pożar we wsi Strzałowo 
— Płńska Flotylla Rzeczna nie ponosi 

odpowiedziałności za utonięcie st. przo- W czasie gaszenia ognia 
została poparzona 1 osoba downika Szymborskiego. | 

'ojennsj Marynarki w Pin- 

ai 3 którego” wynika, że We wsi Strzałowo, gm. ostrowskiej, Ty 

przejeżdżające motorówki nie mogły | buchł pożar w chłewie Kołosowskiego 

udzielić pomocy tonącemu Szymborskiemu | józefa wskutek czego spalił się chlew, 

i że przeło nasz zarzut pod adresem | dom, stodoła oraz wszystkie sprzęty do- 

Marynarki Wojennej zawarty w treści no- оче narzedzia rololcza: 

tatki kronikarskiej z dnia 5.VII br. jest 

niesłuszny. Cieszymy się bardzo, że za- Od zabudowań Kołososkiego spłonął 

rzut obojętnego przejściu obok śmierci części dom Antoniego Pławskiego. 

ludzkiej, jaki mógłby wynikać z zew- ał 

nętrznych pozorów i naszej notatki w W czasie akcji ratunkowej został popa- 

świetle dochodzenia nie ostał się i żadna | trzony Kołosowski Antoni, którego odwie- 
plama na honorze marynarza nie ciąży. | ziono do szpłtała w Baranowiczach. 

Tragiczna śmierć w trybach młyna 
15-letnia dziewczyna, Szełech Maria, j -włatraku na tejże kołonii dostała się w 

zam. w kol. Zarytowo, gm. lachowickiej, | (ryby maszyny 1 poniosła śmierć na 

pow. baranowickiego, będąc we młynie ' miejscu. 

 OERECZEEA 

    
On oprzytomniał nareszcie. Naprawdę zupełnie oprzy- 

tomniał. Już wiem, jak się nazywa i skąd jest. Ach, 

Czciciele Wotana 
— Przekornie dziękuję księżnej pani. Starałam 

się wywdzięczyć za tę łaskę jak umiałam — mruk- 
nęła Gołąbkowa. 

Ależ wiem — przerwała żywo księżna. — Ża- 
den mężczyzna nie byłby lepszym gajowym od ciebie, 
moja Michalino. Ale ja nie przypuszczałem wcale, że 
wywiążesz się tak doskonale z tych ciężkich obo- 
wiązków. Zrobiłam to jedynie przez pamięć'dla twego 
męża. Lubiłam go bardzo. Czy wiesz, dlaczego? 

Gajowa spojrzała nieufnie na wielką damę. 
— To teraz — podszepnął jej instynkt. —Teraz 

właśnie nastąpi to, czego się powinnaś wystrzegać. 
Miej się na ostrożności. 

— Powiem ci — ciągnęła księżna popijając mle- 
ko. — Otóż przypominasz sobie zapewne, że wiele 
lat temu podczas polowania w okolicy Ostroga uległ 
nieszczęśliwemu wypadkowi pewien mój przyjaciel... 
kuzyn — poprawiła się szybko. — Kuzyn, z którym 
łączył mnie bardzo przyjazny stosunek. Mówiono mi 
potem, że twój mąż wiedział coś bliższego o Śmierci 
hrabiego Alfreda Przetockiego. 

Gołąbkowa odetchnęła z ulgą. Podejrzliwość jej 
zniknęła. Na takie pytanie mogła zawsze odpowiedzieć 
z całą szczerością. 

— A, tak! — oświadczyła spokojnie. — Wiedział 
Przecież nieboszczyk książę zabrał wtedy na polowa- 
nie mojego męża, aby im naganiał zwierzynę. A, kie- 
dy to się stało i kiedy książę pojechał do zamku po 
lekarza, to mąż został sam przy umierającym. 

Księżna drgnęła. 
— Więc Alf... więc hrabia Przetocki umarł nie 

ой razu? 

  

19) cały kwadrans nawet. Nie mówił już nie, tylko dał 
mężowi taki jeden drobiazg. Pewnie na pamiątkę — 
westchnęła. — Przywiozło się tu trochę rzeczy, to i 
ta złamana bransoletka pewnie kołacze się w kufrze. 

— Bronsoletka... A 3 
Wyobraźnia ukazała w tej chwili księżnie złotą 

wąską obręcz, wysadzoną małymi rubinami — jedyny 
dar, jaki otrzymał od niej piękny Alf. Pamiętała, że 
nosił ją zawsze na lewej ręce, niby złote kajdanki mi- 
łości, które przykuły go do niej na wieki. Zdjął tę 
bronsoletkę, kiedy wypadło ukryć dziecko, które zja- 
wiło się, obdarzając go bezmiarem radości i dumy, 

ja zaś utrapieniem i troską. Pamiętała, że przepołowił 
wtedy tę swoją ukochaną bronsoletkę i część klejno- 
tu schował troskliwie do kieszeni, a drugą zawiesił na 
szyi małemu, ślicznemu chłopczykowi, którego po- 
wierzył na wychowanie żonie zaufanego człowieka. 
Księżna nigdy nie interesowała się losem tego dziecka. 

Ami za życia ani po śmierci Alfa nie dowiedziała się, 
u kogo się znajduje i unikała nawet myśli o tym jak 
unikała wszystkiego, co mogłoby wprowadzić w jej 
życiu niepożądane komplikacje. Dziś jednak było 
inaczej. з 

— Czy nie mogłabyś mi pokazać tej bronsoletki, 
moja kochana Michalino? — poprosiła niemał bła- 
galnie. o 

Gołąbkowa zamiast odpowiedzi zmarszczyła 
brwi, nasłuchując czujnie. Z sypialni przez zamknięte 
szczelnie drzwi dolatywał wyraźnie gwar dwóch gło- 
sów. 

— Masz gościa — domyśliła się księżna. 
W tej chwili drzwi sypialni otworzyły się nagle 

i Anka wpadła do kuchni jak bomba. Oczy jej błysz- 
czały. Na twarzy miała wypieki. Wyglądała jakby 
była w gorączce. Porwała Gołąbkową w objęcia i za- 

kręciła się z nią po kuchni. 
° — АсЬ, ciociul — piszezala cieniutkim głosem. —   

ciociu, jaka jestem szczęśliwa! 
— Jesteś po prostu wariatka — oświadczyła ciot- 

ka uwalniając się energicznym ruchem z objęć dziew- 
czyny. — Księżna pani łaskawie wybaczy tej małej — 

zwróciła się do pani Ostrogskiej. — Siedziało toto 

całą noc przy jednym nieznajomym, którego znaleź- 
liśmy w parku podczas burzy zranionego w głowę. 

Obie myślałyśmy, że do rana nie wyżyje i że będzie 

z nim wielki kłopot. Mała cuciła go jak umiała. Ro- 

biła mu całą noc zimne okłady, a rano, jeszcze przed 
świtem pojechała do Warszawy po jakieś leki i zaraz 
wróciła. Powiedziała sobie, że musi go odratować. 
Nic więc dziwnego, że teraz wariuje z radości. 

Anka, która teraz dopiero zauważyła, że ciotka 
nie jest sama, cała w pąsach, powitała księżnę głębo- 
kim dygiem. A ciotka powiedziała szybko: 

— No, muszę i ja pójść zobaczyć tego naszego 
rannego. 

— Ale może ja też przydam się na coś temu bia- 
dakowi — zauważyła księżna podnosząc się z ławki. — 
Pokażcie mi go? : 

Gołąbkowa zgodziła się na to z niezwykłą jak 
na nią skwapliwošcią. W głębi swej obowiązkowej 
duszy czuła się wobec księżny winną i obawiała się 
nagany, że obcy ludzie wałęsają się po parku i to 
jeszcze w nocy. 

Byłoby przecież najgorzej, gdyby doniósł 
jej ktoś inny. A tymczasem złożyło się jak najpo- 
myślniej. Księżna dowiedziała się o wszystkim od niej 
samej i, co najważniejsze, nie zrobiła jej żadnej wy- 
mówki. Niechby sobie zobaczyła tego rannego mło- 
dzieńca. Cóż by to mogło zaszkodzić? Wręcz prze- 
ciwnie. Można stąd oczekiwać tylko korzyści, jeże 
księżnie przyjdzie do głowy fantazja zabrać ranne 
na wyleczenie do pałacu. Zdjęłoby to człowiekowi z 
głowy sporo kłopotu. (€. d. n.). «
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KRONIKA 
WILEŃSKA 

— Przepowiednia pogody według PIM-a 

na 27 lipca 1938 r. 

W całym kraju pogoda słoneczna. W go 
dzinach popołudniowych skłonność do burz. 

Upalnie. Temperatura w ciągu dnia około 
50 C. > 

Słabe wiatry miejscowe lub cisza. 

DYŻURY APTEK: 
Dziś w nocy dyżurują następujące apte- 

ki: Jundziła (Mickiewicza 33) S-ów Mańko- 

w:cza (Piłsudskiego 30); Chróścickiego i Cza 
plińskiego (Ostrobramska 25); Filemonowi 

cza i Maciejewicza (Wielka 29); Pietkiewi- 

cza i Janusz (Zarzecze 20). z 

Ponadto stale dyżurują następujące ap 

teki: Paka (Antokolska 42); Szantyra (Legio 

rów 10) i Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach - 

  

MIEJSKA. 
— Magistrat angażuje specjalnego techni 

ka dla dozoru taboru samochodowego. Magi 

strat ma stale dużo kłopotu ze swym tabo 

rem samochodowym, który jest źle pilnowa 

ny. W związku z tym samochody stale ule 

gają zepsuciń, co pociąga za sobą duże ko 

szty remontowe. 

Sprawa ła była rozpatrywana na wczo 
rajszym posiedzeniu kolegialnym Zarządu 
Miejskiego, który zdecydował zaangażować 

specjalnego technika, którego zadaniem bę 

dzie stały dozór nad samochodami miejski 

mi. + 

Magistrat uważa, że nowy ten etat opła 

ci się. 

— Urlopy w Zarządzie Miejskim Więk- 

szość członków Magistratu bawi obecnie na 

urlopach. Dość wymienić, że z urlopów ko 

rzystają w tej chwili prezydent miasta dr 

Wiktor Maleszewski i wiceprezydeat Grodziec, 

ki oraz kilku ławników. Pierwszych dwóch 

zastępuje wice-prezydent Teodor Nagurski. 
i urlopu zdrowotnego korzysta również 

naczelnik wydziału technicznego inż. Hen 

ryk Jensz. Zastępuje go inż. Wątorski. 

Bawi na urlopie wypoczynkowym naczel 

nik wydziału zdrowia dr Narxiewicz. 

Zastępczo fumkcje naczelnika wydziału 
zdrowia pełni obecnie kierownik ośrodka 
tdrowia Nr 1 dr Wasilewski. 

4 
8 ii z RÓŻNE. 

M'ejskie władze sanitarne uż oe > > ągu ubiegłego 
tygodnia na terenie Wilna zanotowały na- 

stępujące wypadki zasłabnięć na choroby zą 

każne: tyfus brzuszny — 6; płonica — 4; bło 

nica — 3 (1 zgon); róża — 1; krztusiec — 1; 

gruźlica — 10 (zgonów 8); jaglica — 1; po- 

dejrz. o wściekliznę — 1; świnka — 1. 
— Starania o dowód osobisty należy za- 

łatwiać osobiście. W związku z okresem let 

nim wzmogła się ilość interesantów, zgła- 

szających się po dowody osobiste w związku 

z wyjazdami letnimi. 

Zarówno składać podania, jak i odbierać 

dowód osobisty można, w myśl obowiązują 

cych przepisów, tylko osobiście. 

Wszelkie inne próby załatwiania tych 
spraw powodują tylko zbędne opóźnienie, 

Premie PKO 
Dnia 15 lipca 1938 r. odbyło się 

w Centrali PKO w Warszawie 49 z rzędu 
losowanie książeczek na premiowane 
wkłady oszczędnościowe serii I. 

' Po zł 1.000 — otrzymają właściciela 
nasiępujących książeczek nr nr: 9839 
37608 35579 46761. 

- Książeczki premiowane serii | wylo- 
sowane dawniej a niezrealizowane nr nr: 
10541 i 43066, 

Dnia 25 lipca 1938 roku i 
w Centrali PKO w W rad 
losowanie książeczek na premiowane 
wkłady oszczędnościowe serii H. 

Po zł 1.000 — otrzymają właściciele 
następujących książeczek nr nr: 51153 
51236 51385 52393 52733 53674 55013 
55043 55898 56307 56801 57770 58497 
60315 60340 60388 60411 61996 63287 
65727 71328 72559 74739 76199 76826 
77020 77378 77546 80783 82476 83307 
85754 88865 89362 90016 90392 91872 
92204 92540 93805 94010 94273 97497 
97734 98927 99528 100065 101323 102511 
103970 105620 106022 106827 107703 
108162 109509 112087 113770 114781 
115937 117415 117678 118178. 

Książeczki premiowane serii Il, wylo- 
sowane dawniej, a niezrealizowane nr nr: 
111470 i 116492. 

  

  

„KURJER” (4522). 

kurjer Sportowy 

Noji czy Kusociński ? 
W czasie biegu na 5 tys. metrów o 

mistrzostwo Polski na stadionie W. P. 
w Warszawie, rozgrywającej się wa!: 
ce między Nojim a Kusocińskim to- 
warzyszyły entuzjastyczne okrzyki, 
które zachęcały obu tych biegaczy do 

dania z siebie maksimum wysiłku. 

Publiczność Warszawy cieszyła się 

z tego, że wrócił ną bieżnię znany i 

ceniony ogólnie biegacz, któremu 
sport polski zawdzięcza wiele pięk- 

nych dni. 
Cieszyli się również i ci wszyscy, 

którzy w tym pamiętnym dniu — 24 

lipca nie byli w Warszawie. 
Ta bezpośrednia i szczera radość 

wypływała z korzyści, jakie zapewni 
ła sobie lekkoatletyka polska przez 

to, że obok Nojego mieć będziemy dru 
giego biegacza, który postanowił przy 

pomnieć swoje dawne lata sławy. 

Kusociński bieg przegrał. Sensa- 

cyjny pojedynek zakończył się tym 

razem zwycięstwem Nojego 

Czy dobrze się stało, że Noji uległ 

namowom prasy warszawskiej i zre- 

zygnował z biegu na 10 km a stanął 

na starcie 5000 mtr obok Kuzocińskie 
go i innych rywali? 

Naszym zdaniem stała się pewac- 

go rodzaju krzywda moralna Kusociń 

skiemu. Nie można było po kilkulet: 
niej przerwie Id razu na pierwszy 0° 

gień rzucić się w wir walki z biega” 

czem w każdym bądź rązie b, zaawan 

sowanym. 
  

Noji nie chciał startować na 5 
tys. metrów. Wolat biec 10.000 mtr. 
gdyż miał tak rozłożony trening. Sko 
ro jednak zaczęto stale pisać i mó- 
wić, że Noji pragnie uniknąć pojedyn 
ku z Kusocińskim — stanął na star- 
cie i wygrał bieg. 

Kusociński mógł startować ze wszy 
stkimi innymi biagaczami, lecz nie z 
Nojim. Inny byłby całkiem efekt, gdy 
by ten wielki biegacz od razu zwy* 
ciężył. 

I wilk byłby syty i koza cała, a że 
nie zostałyby zaspokojone tłumy wi- 
dzów, i że prasa warszawska miała” 
by nieco mniej tematów do rozdmu- 
chiwania — to nie tak znowu wielka 
tragedia. 

Na pojedynek Kusocińskiego z No 
jim można było nieco zaczekać. Obaj 

ci biegacze mogliby zmierzyć się w, 
Norwegii na meczu międzypaństwo” 
„wym. Kusociński powinien był przed 
tem wypróbować swych sił z biega: 
czami słabszymi. Mimo to wszystko 
obaj zawodnicy uzyskali doskonałe 
czasy, które świadczą o dobrej formie 
jak Kusocińskiego tak też i Nojego. 

A teraz zadajmy sobie pytanie: Kió 
ry z nich będzie lepszy? 

Głosujemy za Kusocińskim, który 
powinien przewyższyć Nojego talen- 
'tem, rutyną i faktyką. Kusociński po 
winien niebawem dojść do pełnej for 
my wówczas rozprawi się z Nojim. 

Karwowski i Żylewicz 
reprezentantami Polski 

Wyniki tegorycznych mistrzostw lekkoat- 

"letycznych Polski są już wszystkim dobrze 

znane. Wiemy, że nie startował Kucharski, 

żę piękne zwycięstwo odniósł 'Noji nad Ku- 

socińskim i że najwięcej tytułów i punktów 

zdobył utalentowany wieloboista Gierutta 

Mistrzostwa na ogół były dosyć ciekawe. 

Pecieszającym objawem jest to, że w lekkiej 

atletyce polskiej zaczynamy mieć coraz wię- 

cej nowych, a dotychczas mało znanych za- 

wodników, którzy z dnia na dzień, z zawo- 

dów na zawody zaczynają coraz bardziej wy 

bijač się ną.czolo, Za taki klasyczny przyk- 

"ład służyć może Sulikowski:z Warszawy, któ- 

ry mało tego, że zdobył pierwsze miejsce w 

biegu na 110 mir przez płotki, lecz ustano- 

wił jeszcze bardzo piękny czas — 15,2 sek, 

który jest nowym rekordem Polski. 

Wilnianie na ogół zawiedli. Najlepsze miej 

sce i najbardziej wartościowy czas użyskał 

Żylewicz z Ogniska, który w biegu na 800 

metrów zajął trzecie miejsce, bijąc własny 

rekord. Czas Żylewicza — 1 min. 57,8 sck. 

jest nowym rekordem okręgu wileńskiego, 

Żylewicz reprezentować będzie w niedzielę 

beiwy polskie na meczu międzypaństwo- 

wym Rumunia — Polska w Czerniowcach. 

Nasze spostrzeżenia, dotyczące doskonałej for 

my Żylewicza okazały się uzasadnione. W 

biegu na 800 mtr. zwyciężył Staniszewski w 

czasie 1 min. 56, a drugie miejsce zajął Sol- 

dan z Krakowa, który uzyskał identyczny 

czas co i Żylewicz. Różnice na mecie były 

więc minimalne. 

Zawiódł nasze oczekiwania Kazimierz 

Herman, który chociaż ustanowił nowy re- 

kord życiowy, to jednak zajęcie 6 miejsca w 

biegu na 5 tys. metrów nie może być uważa 

ne za sukces. Ciekawą jest rzeczą i wielce 

chwalebną, że w biegu tym przypomniał się 

nam Karwowski z Grodna, który przed ro- 

kiem startował dosyć szczęśliwie w Królew- 

cu. Karwowski zaimponował wszystkim nie 

tylko wytrzymałością lecz i taktyką, której 

powinien uczyć się od Karwowskiego Her- 

man. Brak jednak Karwowskiemu stylu. Cie 

szy nas bardzo, że grodzianin został wyzna- 

czony do reprezentacji Polski na wspomnia- 

ny mecz z Rumunią. Partnerem Karwowskie 

go będzie Soldan. 

Nieźle spisał się Szczerbicki z AZS, który 

w skoku w dał zajął czwarte miejsce, wyni- 

kiem 673. Szczerbicki ma być przeniesiony 

służbowo na stałe do Wilna. Będzie on więc 

mógł trenować w nieco lepszych warunkach 

niż dotychczas. 

Edward Zieniewicz z Pocztowego Przyspo- 

sobienia Wojskowego startował w dysku. 
Zieniewicz rzucił mniej niż na treningu w 

Wilnie. Chociaż przekroczył czterdziestkę, to 
jednak bardzo nieznacznie, bo tylko o 42 

centymetry. Zajał on czwarte miejsce. Szko- 
da, że nie udało mu się pokonać Praskiego, a 
byłby trzecim miotaczem w Polsce. Konku 

rencja ta na ogół stała na bardzo niskim po- 

ziomie. 2 
Dobrze biegła sztafeta AZS, która chociaż 

nie zakwalifikowała się do finału i nie potra 

Lili ili LL LL 

Nožem 
26 bm. o godz. 1 w nocy w piwiarni 

przy ul. Hetmańskiej 2 na fle rozrachun- 
ków za grę w bilard powstała bójka po- 
między Syrwińskim Kazimierzem (ul, Trakt 
Batorego 29) a Liwszfanem Ignacym (ul. 

w pierś 
Ostrobramska 23). W czasie bójki Syrwiń- 
ski ugodził nożem w pierś Lisztwana, któ 
rego stan jest ciężki. Syrwińskiego are- 

szłowano.   

fiła uzyskać dobrego czasu, to jednak start 

„Azetesiaków* opłacił się w. Warsza'vie. 

Do najbliższych imprez lekkoatletycznych 

w Wilnie trzeba zaliczyć zapowiadający się 

start lekkoatletów z Estonii, 17 sierpnia. Po- 

nadto wilnianie mają wziąć udział w tak 
zwanym meczu sześciu miast. W sierpnia se 
zon lekkoatletyczny nieco ożywi się. 

Kłopoty obozu junackiego 
"z meldunkami 
Bawiący w Wiłnie Obóz Junacki zwró- 

cił się do władz miejskich z prośbą poczy 

nienia szeregu ulg przy załatwianiu formal 
ności meldunkowych. Chodzi o to, by obóz 

mógł być meldowany zbiorowo, nie zaś in 

dywidualnie każdy z jego członków. 

Magistrat sprawę tę rozpatrywał na pa 

siedzeniu wczorajszym i do prośby tej usto 

sunkował się negatywnie, natomiast pestano 

wił zwolnić członków Obozu Junack:ego od 

opłaty, którą ponosić będzie miasto   

Wiadomości radiowe 
DOROCZNA WYSTAWA RADIOWA. 

Z dniem 25 sierpnia br. otworzy po 
raz pierwszy w Warszawie swe podwoje 
Doroczna Wysiawa Radiowa. Organizo- 
wana przez Polskie Radio wespół z sze- 
regiem instytucyj oraz krajowym prze- 
mysłem radiotechnicznym — wystawa ta 
ma zą zadanie stworzyć stałą instytucję 
propagandy radiofonii, rozwoju radio- 
techniki oraz przemysłu radiotechnicz- 
nego. 

Doceniając znaczenie Dorocznej Wy- 
stawy Radiowej dla życia gospodarczego 
kraju, protekłorał nad nią objęli minister 
przemysłu i handlu Anoni Roman oraz 
minister poczt i telegrafów Emil Kałiński. 

Na terenie gmachu YMCA w Warsza- 
wie przy ul. Konopnickiej 6, wre już go- 
rączkowa praca przygotowawcza, celem 
przygotowania trzech pięter wielkiego 

gmachu pod tereny wystawowe, Wysta- 

wa odbędzie się w czasie od 25.VIII do 

11.IX br. w którym ło okresie czasu na 

terenie wystawy odbędzie się szereg 
ciekawych imprez propagandowych. 

Co zobaczymy na D. W. R.l 

Doroczna Wystawa Radiowa obejmo 
wać będzie przede wszystkim dwie wiel- 
kie sale przemysłu radiowego | pomoc- 
niczego. Jednocześnie z prezentacją wie 
loletniego dorobku naszego przemysłu ra 
diołechnicznego, zobrazowane zostaną 
najciekawsze fazy produkcji odbiorników 

i lamp katodowych. | 
Specjałną ciekawość obudzi z pew- 

nością stoisko Polskiego Radia obrazują- 
ce w sposób synłetyczny słan zradiofoni- 
zowania kraju, rozbudowy sieci nadaw- 
czej, pracy popularyzacyjnej, oraz łącz- 
ności z radiosłuchaczami. Drugie piętro 
wystawy obejmować będzie dział dydak- 
tyczny. Znajdzie tu pomieszczenie cie- 
kawe muzeum radiowe, Ilustrując rozwój 
radiotechniki, dział wynalazków, dział 

radjokomunikacji morskiej, lądowej i lot. 
niczej. Na tym samym piętrze znajdzie się 
sala radioamałorów | krótkofalowców. 

Czynne stacje krótkofałowe stanowić bę- 

dą zapewne jsden z atrakcyjnych mo- 
mentów tego działu wystawy. : 

Schodząc o dwa piętra niżej wkracza 
my do studia wystawowego Polskiego 

Radia, gdzie równocześnie zainstalowana 

„będzie amplifikatornia radiowa, odsłania- 

jąca tajniki kulis radiowych. 

—o000— 

Рос!ап nalech i 
na sfada krów 

Na odcinku kolejowym Gieladnia — 
Podbrodzie na jednym z przejazdów, po- 
ciąg pasażerski, zdążający w kierunku 
Wilna, najechał na stado krów, 

Dwie krowy zostały zabite. 
(<). 

  

Strajk robotnikėw | 
na plantacjach miejskich w Wilnie 
Na plantacjach miejskich wybuchł za. 

targ na ile ekonomicznym.  Zatrudnieni 

tam robołnicy zażądali podwyżki dzien- 

nej płacy. Ponieważ w drodze polubow- 

naj załargu zlikwidować nie udało się, 

w dniu wczorajszym robotnicy w liczbie 

kilkudziesięciu porzucili pracę, proklamu- 

jąc strajk. 

Bardzo oryginalny powód... 
Na marginesie strajku w „Agrumpolu* 

Trwający od prawie dwóch miesięcy 
strajk w firmie „Agrumpolu” (Straszuna 17) 
został przed kilku dniami zlikwidowany. 

Dyrekcja firmy zobowiązała się wypłacić 
pracownikom 40 procent miesięcznycł po- 
borów za czas strajku. Robotnicy przepra 
wadzili niektóre swoje postulaty natury eko 
nomicznej, natomiast główna przyczyna — 
zwolnienie pracowniczki — chrześcijanki Elž 

biety Urbanienko zostało załatwione kom- 

promisowo. Robotnicy zaaprobowali jej zwol | 

nienie pod warunkiem, że dyrekcja f. rmy 

wypłaci jej czteromiesięczne odszkodowa- 

nie. 

Dodać tu należy, że zwolnienie Elżbiety 

Urbanienko, która cieszyła się opinią bar- 

dzo dobrej pracowniczki, nastąpiło z bar- 

dzo oryginalnego powodu. Zwolnienie jej by 

łc mianowicie reakcją dyrekcji na bojkot 

firm żydowskich przez społeczeństwo chrześ 

cijańskie, 

Mnożą sie wypadki 
z powodu nieostrożnej jazdy 

Smutny bilans jednej doby 
W miarę rozwoju motoryzacji, zwięk- 

szenia się jlości pojazdów mechanicznych 
ł rowerów, wzrasta w Wilnie ilość nie- 
szczęśliwych wypadków, spowodowanych 
nieostrożną jazdą. 

Na ul, Popowskiej nieznany rowerzy- 
sta najechał na 47-lefnią Annę Łabanową 

(Popowska 23]. Łabanową pogotowie 
przewiozło w stanie <iężkim do szpitala 

św. Jakuba. Rowerzysta zbiegł. 
Drugi rowerzysta najechał na ul. Ży- 

dowskiej na 23-letnią Basię Ginzburgów- 

nę (Niemiecka 17). Doznała ona ogólnych 

potłuczeń ciała I została skłerowana do 

szpitała, 
Na ulicy Wielkiej wskutek raptowne- 

go zahamowania maszyny spadł .z moto- 
cyklu na jezdnię, doznając ciężkich po- 
kaleczeń głowy, motocyklista Bernard 

Nowacki (Moniuszki 12). Pogotowie prze 
wiezło go do szpitala. 

Na ulicy Zawalnej zderzyły się: mo- 
tocykl, prowadzony przez Nikodema 
Grzebniewskiego (Jagiellońska 3) z sa- 
mochodem, prowadzonym przez szofera 
Kazimierza Janowicza. Wskutek zderzenia 
się motocyki ostał uszkodzony, Grzeb- 

niewski zaś doznał obrażeń nogi i głowy. 

Przy ulicy Wielkiej w czasie mijania | 
zderzyły się bokiem samochód poczto- 
wy, prowadzony przez szofera Edwarda 
Tomaszewskiego (Trębacka 32) z autem 
fikmy „Jodemka-lanicki" z Nowej Wilej- 
ki. Oba wozy zostały uszkodzone. Wy- 
padków z ludźmi nie było. 

„Bilans“ ten nie wymaga komentarzy. 

(<).   

RADIO 
ŚRODA, dnia 27 lipca 1938 r. 

6.42 Pieśń poranna. 6.45 Gimnastyka. 
7.00 Dziennik poranny. 7.15 Muzyka poran- 

na. 8.00 Muzyka wakacyjna. 8.55 Program 

na dzisiaj. 9.00 Przerwa. 11.57 Sygnał cza 

su i hejnał. 12.03 Audycja południowa. 18.00 

I Muzyka skandynawska. II. Pod niebem po 

tudnia. 14.00 Muzyka popularna. 14.15 Przer 

wa. 15.15 „Popołudnie speakera" — prowa- 

dzi Kazimierz Kieniewicz. 15.45 Wiadomoś 

ci gospodarcze. 16.00 Koncert Orkiestry Roz 

głośni Wileńskiej pod dyr. Władysława Szcze 

pańskiego. 16.35 Jak powstaje motocykl — 

reportaż. 16.45 Dlaczego i jak wojska stu- 

diują historię — odczyt. 17.00 „Nad brzega 

mi wielkiej wody* — słuchowisko Wandy 

Dcbaczewskiej. 17.45 „Wczoraj, dziś i jutro 

wsi Cyncewicz* — pogadanka Witolda Ro- 

dziewicza. 17.55 Program na czwartek. 18.00 

Ogród angielski — felieton. 18.10 Arie opero 

we w wyk. Stefana Romanowskiego — bary, 

ton. 18.45 „Pan Mandatariusz urzęduje” — 

fragment II z „Zakłętego dworu*. 19.00 Reci 

tal wiolonczelowy Bronisława Nagujewskie 

go. 19.20 Pogadanka aktualna. 19.30 „Weso 

ły ogród zoologiczny” — koncert rozrywko- 

wy. 20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 Poga- 

danka aktualna. 21.00 Audycja @а wsi: Prze 

gląd prasy rolniczej. 21.10 „Chopin a polska 

ziemia”. 21.50 Wiadomości sportowe. 22.00 

Wileńskie wiadomości sportowe. 22.05 Kon 

cert rozrywkowy. 23.00 Ostatnie wiadomoś 

ci i komunikaty. 23.05 Zakończenie progra- 

mu. 

CZWARTEK, dnia 28 lipca 1938 r. 
5 

6.42 Pieśń poranna. 6.45 Gimnastyka. 
7.00 Dziennik poranny. 7.15 Koncert Orkie 

stry Rozgłośni Lwowskiej. 8.00 Muzyka wa- 

kacyjna. 8.55 Program na dzisiaj. 9.00 Przer 

wa. 11,57 Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Audy 

cja południowa. 13.00 Popularny koncert 

symfoniczny z udz. solistów. 14.00 Muzyka 
popularna. 14.15 Przerwa. 15.15 „Moje wa 

kacje“ — powieść Starego Doktora dla dzie 

«i. 15.30 Mała skrzyneczka — prowadzi Cio 

cia Hala. 15.45 Wiadomości gospodarcze. 

16.00 Muzyka salonowa. 16.40 Jak powstaje 

samochód — pogadanka. 16.45 Spółdzielnia 
turystyczno - letniskowa — felieton. 17.00 

„Z przemysłu leśnego" — pogadanka T. Dą 

browskiego. 17.10 Z muzyki klasycznej. 17.45 

Jagiellonów miasto - spółdzielnia - poga- 

danka Jana Hopki. 17.55 Program na pią 

tek, 18.00 Przegląd wydawnictw. 18.10 Wią 

zanka śląskich pieśni ludc"'ych. 18.30 Ory 

ginalny Teatr Wyobraźni: premiera słu ho 

wiska p. t, „Trwoga z Sam Antonio". 19.10 | 

Koncert Laureatów Konserwatorium War- 

szawskiego. 19.30 Pogadanka aktualna. 19.40 

Letnie nastroje — koncert rozrywkowy. W, 

przerwie: „Państwa nie ma w domu* — 

skecz. 20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 Po- 

gadanka aktualna. 21.00 Audycja dla rolni 

ków: „Podorywiki* — pogadanka inž. Józe 

fa Steckiewicza. 21.10 Recital špiewaczy Lu 

cyny Szczepańskiej. 21.30 Przerwa. 21.35 

Transmisja z Paryża. Koncert symfoniczny 

„Morze i muzycy”, 22.30 Koncert wieczorny 

w wyk. Orkiestry Rozgłośni Wileńskiej. 22.50 
Wiadomości sportowe. 22.55 Wileńskie w'a 

domości sportowe. 23.00 Ostatnie wiadomoś 

ci i komumikaty. 23.05 Zakończenie progra 

mu, 
—000— 

TEATR I! MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— Dziś, w środę dnia 27 bm. przedsta 

wienie wieczorowe o godz. 8.30 wypełni do 
skonała komedia współczesna o wielce in 

teresującej treści — p. t. „Szóste piętro" w 

wykonaniu premierowej obsady zespołu, z 

p. p. Billiżanką, Jasińską - Detkowską, мь 

chalską, Dzwonkowskim i Staszewskim na 

czele, Ceny zwyczajne. m ai 

— Dwa pożegnalne występy Zespołu Te- 

atru Miejskiego! W niedzielę dnia 31 lipca 

odbędą się dwa przedstawienia: o godz. 4,16 
popoł. „Szóste piętro” i o godz. 8,30 więcz. 

„Jan* z p. Romanem Hierowskim w roli ty 

tułowej, Będą to dwa przedstawienia, w 

których zespół żegna Wilno. i 

— Ostatnia premiera w Teatrze na Po- 

hulancei We wiorek dnia 2 sierpnia Teatr 

Miejski na Pohulance wystąpi: z ostatnią pre 

mierą obecnego sezonu, która jednocześnie 

będzie zamknięciem siedmioletniego okresu 

pracy w Wilnie obecnej Dyrekcji Będzie 

to sztuka wybitnego poety polskiego Wojcie- 
cha Bąka p. t. „Protest“. Obsadę tworzą p, 

p.: Teofila Koronkiewiczówna — aktorka 
'leatru Poznańskiego, Józef Wasilewski, Ire 

na Jasińska - Detkowska i Janina Wiedeń 
ska. й 

—ogo— 

Chór Litainów amerykańskich 
nie przyjedzie do Wilna 

Bawiący obecnie w Kownie chór Lit= 

winów z Ameryki zamierzał przybyć do 

Wilna ij dać tu kilka koncertów pieśńk 

litewskich. : 

Z pewnych względėw przyjazd t 

chóru do Wilna nie doszedł do 
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PTE T ATA 
1 siepnia rb. odchodzi z Wilna do Gdyni tani pociąg wycieczkowy przeznaczony dla czytelników „Kurjera Wileńskiego" 

KORZYSTAJCIE Z OKAZJI! Przejazd w obydwie strony, łącznie z noclegami w Hotelu Emigra- 
cyjnym w Gdyni, zwiedzaniem portu odstrony morza (na łodziach motorowych), kosztuje tylko 29 zł 50 SHE: 

  IB! || 

(slam uniknięcia zwiski 
W WYSYŁCE CZASOPISM 
I DOKŁADNEGO WYKO- 
NANIA DANĘGO NAM ZLE- 
CENIA, PROSI WYDAWNI 
CTWO SZANOWNYCH PT. 
PRENUMERATORÓW O 

  

rectauracia i dancino | Zapisy zakończone! | sea Sem jaotmiayikszi 48 ||| wczesne, doktadne i czytelne 
restauracja i danciną. Jazdy: Belizu Go Wika $WIL godz. 340 ||| podawanie zmiany adresu.   

Iš] „Kurjer Wilenski“ ||| Z Gdyni bezpłatna wycieczka drogą morską ma Hel. 

Realizacja bonów wymiennych (na kolejowe karty kontrolne) zacznie się jutro, we czwartek, 28.VII. o godz. 12 w południe 
PYYYYWYNYYYYPYWYWYYYYWY 

  

Echa krwawego napada 
na ulicy Rudnickiej 

Kto poranił Anrzejewskiego 
Donosiliśmy wczoraj o krwawym zajś 

ciu na ulicy Rudniekiej, podczas którego zo 

stał ciężko poraniony nożem 28 letni kel- 

ner buietu dworca kolejowego w Wilnie, 28 
letni Feliks Andrzejewski 

Pod zarzutem poranienia Andrzejewskie 
ge został aresztowany osobnik narodowości 
żydowskiej. Okazał się nim niejaki Jankiel 
Brecki (Nowogrodzka 47). 

Podczas przesłuchania Brecki przyznał 
się do poranienia Andrzejewskiego, twier- 

dząc, że dokonał tego w obronie własnej. 

2 tragiczne wypadki 
Wczoraj na ul. W. Pohulanka pod 

szybko mknący samochód wpadł 7-letni 
Zenon Korzeniowski (Pokój 12]. Nieszczę- 
$lwy chłopiec poniósł śmierć na miejscu. 

Szoiera aresztowano, 
* 

Drugi tragiczny wypadek miał młejsce 
wczoraj koło elektrowni miejskiej, gdzie 
kąpiąc się frafił na głębię i utonął 14-let- 
ni chłopiec Teodor Burgulis (Mickiewi- 
cza 27). 

Zwłoki topielca wydobyto I zabez- 
pieczono. (<). 

Z teki policyjnej 
50-letnia Zofia Mackiewiczowa, pra- 

cująca w charakterze służącej u dra Cym- 
blera (Tatarska 1) odebrała sobie życie, 
zażywając większą dawkę kwasu solnego. 

Przyczyną — zniechęcenie do życia. 
* 

Julia Juchniewiszowa (Piłsudskiego 8) 
znalazła na podwórku jednego z domów 
przy ul. Jagiellońskiej podrzutka w wieku 
1 miesiąca, płci męskiej. 

#; 
| Wasyl Fiłatow (Piłsudskiego 9) został 
napadnięty i dotkliwie pobity na tle po- 
rachunków osobistych przez Artura Jenkę 
(Piłsudskiego 17). 

(<). 

BHBDRBRODDROL BE 

Do „Kurjera Wileūskiego“ 

NEKROLOGI, 
OGŁOSZENIA 

i WSZELKIE KOMUNIKATY 
po cenach bardzo tanich | na wa. 
runkach spec. ulgowych przyjmuje 

Biuro Ogłoszeń 

ilaa Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82 

Kosztorysy na żądanie. 

  

CASINO | 
w najnowszym 

  

  

Międzynarodowy mecz pływacki Polska—Finlandia 

w administracji „Kurjera Wileńskiego" ul. Biskupa Bandurskiego 4—7, tel. 99.' 

  1 

  

M niedzielę zakończony został w Warszawie na plywalni reprezentacyjnej Sta- 
dionu Wojska Polskiego międzypaństwowy mecz pływacki 
Zwyciężyła Polska w stosunku 91:82 pkt. Na zdjęciu — obie drużyny pływackie 
w czasie powitania przez prezesa Polskiego Związku Pływackiego. 

Lekkoatletyczne mistrzostwa Polski 

  

W drugim dniu lekkoailetycznych mistrzostw Polski kulminacyjnym punktem pro- 

gramu był pojedynek pomiędzy Kusocińskim i Nojim na 5.000 mtr. 
zakończył się ciężko wywalczonym zwycięstwem Nojego. 

    

Proces o zalścia w Meiszagole 
Delegacja Żydów mejszagolskich w Wilnie 

Na posiedzeniu gospodarczym Sądu Okrę 

gowego w Wilnie został wyznaczony termin 

rczprawy przeciwko z górą 20 oskarżonym 

o spowodowanie pamiętnych zajść antyse- 

  

Początek o godz. 4-ej. Podwójny program: 

p Liłliama НАЫЕ 
swoim sukcesie ээ 7 policzkėw — 7 calusėw"" 

2 SCHHSERLIEW WIEMAEPLIE 
w największym swoim filmie „Pasażerka na gapę” Ceny na wszystkie seanse: 

baikon 25 gr, parter od 54 gr 
  

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID | 
s» Bl Ł 

Z powodu 
remontu kino nieczynne do dn. 2. VIII. 

Od 2 sierpnia arcydzieło polskiej produkcii filmowej p. t. 

DADDY LAS? 
na tle powieści Stefana Żeromskiego 
  

OGNISKO | 
„Film o Janie Straussie Jieśmiertelne melodie 

W rolach głównych: Alfred Jergor, LIzzi Holzschukh, Leo S'ezak i inni 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

    
REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O. 700.312, Konto rozrach. 1, Wilno 1 
Centrala: Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 
Redakcja: tel. 79. Godziny przyjęć 1—3 po południu 
Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 

© Drukarnia: tel, 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca. 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" Sp. z o. 0. 

   
    

Pocz. seansów © Ś-ej, w niadz. i św, o 4-ej 

Lida, ul. Górniańska 8, 

Pińsk, Dominikańska 40. 

Suwałki — Em. Plater 44, 
Wołkowysk — Brzeska 9/1. 

  

  

  
Oddziały: Nowogródek, ul. SA 35, tel. 169; 

tel. 166; 
Ułańska 11; Brześć n/B.. Pierackiego 19, tel, 224; 

Przedstawicielstwa: Kleck, Nieśwież, Słonim, Stołpce, 
Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grodno — 3 Maja 6, 

Równe — 3-go Maja 13, 

   
Połska—Finlandia. 

Pojedynek 

mickich w Mejszagole, w czasie których zo- 

stała między innymi zdemolowana miejsco 
wa synagoga. 

W związku z tym do Wilna przybyła 
weaoraj delegacja Żydów z Mejszagoły, któ 

ra, ubiegała się w Zydowskiej Gminie Wyz- 
naniowej w Wilnie o przydzielenie im bez 

płatnych adwokat6w 
Rozprawa odbędzie się w Sądzie Okręgo 

wym w Wilnie w dniu 17 sierpnia, 
EE SE TE m 

-Pof znikif. 

  

   

IPLUSKWY 
KARALUCHY I INNE OWADY 
WYT Ę P ] A RADYKALNIE i 

  

BEZPO WROTNIE 

TYLKO BPINEZYN   Żądać w drogeriach 

Baranowicze, 
» | z odnoszeniem do domu 

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 zł. 2.50, 

Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Bisk. Bandurskiego 4, tel. 3-40 
rt 

    

„CENA PRENUMERATY miesięcznie: 

  

Giełda zbożowo-towarowa 
i lniarska w Wilnie 

z dnia 26 lipca 1938 r. 
Ceny za”. towar „średniej. handlowej ja- 

|*f00'kg. parytet Wilno,. przy nor- 
taryfie przewozowej (I6ń za 1000 kg 

) . Ziemiopłody: — w ładun-        

   

    

kach wado. h, mąka I otręby—w mniej. 
szych zilościach.' W złótych » 
Żyło I stand: 696 g/l 17.25 17.75 

ss > 60 - 16.50 17— 
Pszeniea: I » 748 „ 25— 26.— 

so 25.— 

Jęczkieńl | = 
b= 17.25 
SZARE < 1675 

Owłós I . 17.75 
- n .^ 16.75 

н 1750 

s 17 
Mykó żytiła gat. 31.— 

SS 28— 

” ” 21 — 

Mąka pszen. gat. I 0—501 41.25 42.25 
. ” 40.50 - 41.— 

- ° 33.50 34— 

” » 25.75 26.25 

° ” » 1 65—70% 20.— 21.— 
„ „- раз!емпа 16.25. 17— 
„ zlemniaczana „Superior“ — — 
s 5 „Prima“ i 

Otręby żytnie przem stand. 950 10— 
Mręby pszen. śred. przem.stand. 10.75 11.25 
Wyka 7 
Lubin nlebieski 1550 16— 

Siemię Inlane Ъ. 90% f-co w.s. 7. 55— 55— 
Ten tržepany Wołożyn 1530— 1570— 

5 > Horodziej = - 
$ w Traby 1491— 1530— 
& * Miory 1400.-4 1450.— 

Len czesany Horodziej 2120.— 2160— 
Kądziel horodziejska 1550,— 1590.— 
Targaniec moczóny 750— — 790,— 

Wołożyn 920.— 960— 

Ceny żywca i mięsa 
w Wilnie 

Notowania Tymczas. Komisji Notowań Cen 
Cena loco Targowisko i Rzeźnia w dn. od 

22.VII. 1938 r. z złotych ew. groszach 
Żywiec za 1 kg żywej wagi: 

I gat. II gat. III gat. 
Stadniki 0.50—0.55 0.45—0.5) 0.25—0.35 
Krowy 0.50—0.55 0.45—0.50 023—035 

Cielęta — 0.50—0.55 — 
Trzoda chl. 1.00—1.10 C.90—1.00 0.70—0.75 

Mięso w hurcie miejscowego uboju: 
T gav. II gat. III gat. 

Wołowiaa 0.90—100 0.80—0.90 0.72—0.75 
Cielęcina - 0.60—0.70 — Wieprzow. 1.20—1,25 

Skóry surowe: 
Bydlęce za 1 ką 0.70—0.90 
Cielęce za 1 sztukę 3.50 —4.00 

Za ub. tydzień spędzono bydła rogate- 
go 640 szt, owiec I cielet 891 szt. trzody 
chłewnej 581 szt., 

Zabito w ub. tygodniu bydła rogateqo 
538 szt., trzody chlewnej 481 śzt.., cieląt 733 

szt, owiec 126 

115—1.20 1.10—1.15 

Rozkład jazdy autobusów 

Wiino — Niemenczyn 
Odjazd z Wilna -do Niemenczyna: godz. 

7, 8, 9, 10, 11, 13, 15. 16, 17, 18, 19.15, 21.30 
Odjazd z Niemenczyna do-Wilna: godz. 

7, 8.15, 1030, 1230, 15, 17, 17.15, 18, 19, 
19.15, 19.30, 20.30. 

Uwaga. Futobusy odjeżdzające z Wil- 
na o godz. 8 i 10 oraz z Niemenczyna o g. 
18 I 19.30 czynne są tylko w niedziele i dnie 
świąteczne Autobusy odjeżdżające z Wilna 
o godz. 16 i 18 oraz odjeżdżające z Niemen 
czyna o godz. 17.15 i 1915 czynne są tylko 
w_ piątki. 

  

Kupujemy każdą ilość tegorocznego 
& ]мюви‚ dojrzałych SERÓW 

litewskich i GRZYBÓW suszon. 

Płacimy najwyższe ceny 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA“ 
Baranowicze, ul. Szeptyckiego 50 

telefon 97   
   

   
   

   
w kraju — 

   

  

za wiersz jednoszp. Do tych cen 

         

      
   

    
żeń miejsca. Ogłoszenia „są Pi 

tłocz. « Е. 'Квдк__пш_ч_ь. Wileūska 11 

"CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz miliinetr. przed tek 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kr 

ne 500/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-łam 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłószeń i nie przyjmuje zastrze”. 

Redaktor odp, Józef Onusajtis 

LEKARZE 
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. 

  

DOKTÓR 

Zeldowicz 
Choroby Skórne, weneryczne, syfilis, narzą« 
dów moczowych, od godz. 3—1 i 5—8 w, 

DOKTOR 
Zeldowiczowa 

Choroby kobiece, skórne, weneryczne, narzą- 
dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, ul. 

Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 277. 

AKUSZERKI 
TYYYYYYYYTYYYYYTYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYWYYVYY 

AKUSZERKA 
Piaria Laknerowa 

przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz. 
— uł. Jakuba Jasińskiego 1a—*%, róg uł. 

_ 8-gv Maja obok Sądu. 

  

    
ч 1 

Kupno i sprzedaż 
RPWTYYWYYYYYVYYYYYYTY 

WÓZEK SPACEROWY dziecinny do sprze- 

dania. Wiadomość zauł. Świętojerski 3—3 

(Czytelnia „Nowości''). 

  

SPRZEDAM bardzo tanio sklep spożyw- 

czy z towarem i urządzeniem Ludwisarska 

Nr 9 m. 8. 

  

UWADZE P. P. URZĘDNIKÓW KOLEJO- 

WYCH I PAŃSTWOWYCH!!! Bardzo ładne 

domy, wiłle z ogrodami o wysokiej kułtu- 

rze tanio do sprzedania w Kol. Dolnej i Gór 

nej oraz w Wilmie pare domów dochodo- 

wych w cenie 25.000 — 100.000. Informacje: 
Trocka 13/1, tel. 28-35 Biuro „Rachuba“, 
— 

SZKOLNE LAWKI używane ksgię J. Ja- 
cewicz, ul. Dąbrowskiege 3/15. 

  

DOM DREWNIANY na własnej ziemi: z 
ogródkiem owocowym i studnią z, powodu 
wyjazdu sprzedam bez pośrednika z wolnym 
mieszkaniem — ul. Chełmska 25. 

я 

LOKALE 
POTRZEBNY POKÓJ z niekrępującym 

wejściem, niedrogi, umeblowany. Oferty z 
podaniem warunków kierować do administ- 
racji gazety pod: „Emeryt*. 

    

  

3 POKOJOWE mieszkanie ze wszystkimi 
wygodami do wynajęcia. Krakowska 51. 

  

MAAAAŁDAŚAAAAAAAAŁAAA, 

R WYYYFYVYYYYYYYYVYTYVYVYVYY* 
ZGUBIONY dowód osobisty, wydany 

przez Urząd Gminny w Lipniszkach k. Lidy 

za Nr 41 w roku 1933 na imię Paji Abra- 

mowicz — unieważnia się: к 

… 

BARANOWICKIE 
NOWOCZESNE radioodbiorniki - detefony 
na głośnik, przystosowane do miejscowej 

rozgłośni w Baranowiczach, połeca firma 

Rożnowski i Karaś Baranowicze, Nowogró- 

dzka 2, tel. 141. 

  

Chrześcijański sklep skór i obuwia 

CIEŚLAK B., Kleck — Rynek 

Wykonuje solidnie, szybko i tanio wszelkie 

obstalunki, 

  

— Człowiek, który humor sprzedaje 
na litry... 

    

    gr.,w tekście 60g r,. 
edakć, i komunikaty 60 вг` 

ogłoszenia cyfrowe tabelarycze 
yy; .za tekstem 10-łamowy. Za, 

  

   
   

  

dolicza si 

  

  

glmowane w. godz. 9.05.4630 I 17 — 19 

  

    


