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Realizm polityczny dyktuje 
(Korespondencja własna z Paryża) 

Po kilkuletniej przerwie mamy 
wreszcie prawdziwy sezon ogórkowy, 
zarówno w polityce wewnętrznej jak 
i międzynarodowej. Takie drobiazgi 
jak wojna domowa w Hiszpanii i kon 
flikt na Dalekim Wschodzie w ogóle 

się nie liczą. To już chleb powszedni, 
komunikatów wojennych radagowa- 
nych w Burgos i Walencji nikt już 
prawie nie czyta. Zgoła inne wydarze- 
nia polityczne zaabsorbowały opinię 
światową w okresie tegorocznej kani- 
kuły. Zestawmy wydarzenia tegorocz 
nego sezonu letniego. Zaczniemy w ko 
lejności od własnego podwórka: 

1) Podróż min. Becka do Łotwy; 

2) Rewizyta naszego ministra s. z. 
w Oslo; 

3) Konferencję państw północnych 
w Kopenhadze; 

4) Traktat francusko-turecki likwi 
dujący zatarg o Sandżak - Aleksan- 
drettę; 

‚ 5) Wizyta króla Jerzego VI w Pa- 
ryżu; 

6) Wydarzenie ostatniej chwili — 
układ przyjaźni zawarty przez Bułga- 
rię z tzw. „Ententą Bałtycką”. 

Wydarzenia z różnych krańców 
Europy i fakty bardzo rozmaite. Spro. 
wadzenie ich do wspólnego mianow- 
nika i doszukiwanie się jakiejś łącznej 
tendencji wydaje się niemożliwe. A 
jednak mamy do czynienia z -oczywi=- 
stym paradoksem. Cokolwiek. nważ-_ 
niejsza analiza pozwoli niechybnie na 
wykrycie łączącej ją więzi. Różne prze 
jswy jednej politycznej tendencji. 

  
  

Powróćmy do faktów w ustalonej 

już powyżej przez nas kolejności. 

Podróże p. min. Becka. Opinia za- 
graniczna oceniła zgodnie, że akty- 
wizm naszego ministra ma na celu 
zmontowanie w Europie Wschodniej 
bloku państw pomiędzy Rosją i Niem- 
cami. Minister Beck — pisała prasa 
francuska — montuje oś Północ—Po- 
łudnie, która rozdzieli Niemcy i Ro- 
się, stając się gwarantką pokoju. Jak 
wiadomo, min. Beck sprostował nieco 
te komentarze. Zastrzegł się bardzo 
wyraźnie, że polityka polska nie zmie 
rza do montowania nowego blo- 
ku w Europie i tym bardziej nie żywi 
żadnych ambitnych zakusów podpo- 
rządkowywania mniejszych państw 
interesom Polski. Zastrzeżenia nie- 
zmiernie ważne, uwypuklające raz je- 
szcze przysłowiewe już dla naszej po- 
lityki zamiłowanie do realizmu. Rea- 
litć de chos — jak często powtarza 
min. Beck. 

Nie jest ważne czy będą podpisane 
jakie pakty. Nie o to chodzi czy się 
formalnie utworzy jakąś nowę „enten 
tę". Fakt realny to istniejąca współ- 

ność interesów i skoordynowanie dzia 
łań do osiągnięcia jednego celu zmie- 
rzających. Państwa położone między 
Rosją i Niemcami chcą pokoju i cheą 
zachowania swej indywidualności 

fakt. Dlatege, pomimo zastrzeżeń. 
p. min. Becka komentarze prasy za- 
granicznej nie bardzo odbiegały od 
rzeczywistości. Aktywizm min. Becka 
dotyczy Ściśle określonego regionu w 

Min. Beck powrócił z Oslo 
WARSZAWA, (Pat). 6 b. m. o g. 

8 58 rano powrócił z Oslo do Warsza 

wy p. minister spraw zagranicznych 
Józef Beck z małżonką i towarzyszą- 

cymi mu osobami. 

  

Na dworcu witali p. ministra nor- 

weski charge d'affaires p. Fleischer 

oraz wyżsi urzędnicy M. S. Z.-z podse 

kretarzem stanu Szembekiem oraz 

ministrem Arciszewskim na czele. 

Goering chce jechać z wizytą do Londynu 
LONDYN, (Pat). „Evenung Stan- | 

dard* ujawnia szezegóły rozmowy od 
bytej 18 lipca między kpt. Wiedeman 
nem i lordem Halifaxem. Według 
dziennika, kpt. Wiedemann z polece- 
nia Htlera zasugerować miał lordowi 
Halifaxowi, że feldmarszałek Goering 
mógłby przybyć do Londynu dla prze 
dyskutowania warunków angielsko- 
niemieckiego paktu lotniczego oraz 
możliwości porozumienia ogólno-go- 
spodarczego i kolonialnego. 

Szefowie 

Kpt. Wiedemann — pisze dzien- 
nik — otrzymał od kanclerza Hitlera 

instrukcję, aby się upewnić, czy rząd 
brytyjski uważałby tego rodzaju wi- 
zytę za wizytę na czasie i czy Goerin- 
gowi mogłoby być zagwarantowane 
życzliwe przyjęcie ze strony publicz- 
ności. Lord Halifax twierdzi — „E- 
vening Słandard* — miał odpowie- 
dzieć, że tego rodzaju gwarancji nie 
może udzielić. 

lotnictwa 
francuskiego i włoskiego w Berlinie 

PARYŻ. (Pat.) „intransigeant”, przypo- 
minając, że w dniu 14 sierpnia gen. Vuil- 
lemin szef sztabu lotnictwa wojskowego 
Francji, udaje się do Berlina aby rewizy- 
tować gen. Milcha, podkreśla, że na 5 dni 
przedtem będzie również z wizytą w Ber- 
linie marszałek włoski Bałbo, który bę- 
dzie w Niemczech gościem marszałka 
Goeringa i lotnictwa niemieckiego. Przy- 
teczając jednocześnie pogłoski o tym ja- 
koby kpt. Widemann miał w swych roz- 

mowach londyńskich sondować możlliyyoś 
ci wizyty marszałka Goeringa w Londy- 
nie, dziennik wyraża przypuszczenie, że 
wizyty między szefami lotnictwa wojsko- 
wego, francuskiego, włoskiego I niemiec 
kiego, mogą stać się punktem wyjścia do 
zapowiadanych już od pewnego czasu 
rozmów i rokowań na temat paktu lotni- 
czego między czterema mocarstwami za- 
chodnio-europejskimi. 

Gwałtowny atak na Hankou 
HANKOU, (Pat). Wojska japońs- 

e wznowiły dziś natarcie w kierun- ki 
Yangigakou na obu brzegach rzeki 
nowiską, Po silnych atakach na sta- 

<hińskie na brzegu północ- nym tej rzej й ПВЕ 
obecnie prad wojska japońskie stoją 
chód od KwogiucePu (8 klm na za- 

Wylewy na pół, 
angtes oz = północnym brzegu Y- 

ow; ЫЕ 
łania Japończyków ję utrudnić dzia- kais ‚ A południowym jska chińskie b Piza ed gotożonych na poład iukiang, 

i Swałtownej ofenzywy RAE 1a   
pozycje chińskie pod Liutuczan Japoń 
ezykom udało się wtargnąć do linij 
chińskich, lecz jak podaje komunikat 
chiński — utracony teren został od- 
zyskany. 

HANKOU, (Pat). Parowiec fran- 
cuski „Fuyen* odszedł dziś do Czung 
king, zabierając na pokładzie przed- 
stawicieli dyplomatycznych Francji, 
Włoch i Holandii. 

W ciągu ubiegłego tygodnia prze- 
niesione już zostały z Hankou do 
Czungkingu chińskie ministerstwa. 

Główne dzielnice Hankou i Wu- 
czang są prawie wyludnione. 

Europie. Chodzi o ściślejszą kollabo- 
rację państw do tego regionu należą- 
cych. 

Idźmy dalej. Współpraca państw 
skandynawskich coraz się zacieśnia. 
Mamy reminiscencje unii kalmarskiej. 

Na ostatnim zjeździe w Kopenhadze 
mówiono dużo o Lidze Narodów, ale 
zarazem zapadła uchwała opowiada- 

jąca się za zniesieniem sankceyj ligo- 
wych. Oznacza to faktyczną rezygna- 
cję z asekuracyj ligowych i dążenie 
do zacieśnienia współpracy w okreś- 
lonym rejonie. Nie chimera ligowa, 
ale realna wspólność interesów 
państw określonego regionu — oto 

sens konferencji kopenhaskiej. 

Opinia francuska przyjęła z radoś- 
cią i ulgą wiadomość o zawarciu ukła- 
du z Turcją i zlikwidowaniu konflik- 
tu o sandżak Aleksandrettę. Uważa 
się ten traktat za duży sukces ministra 
Bonet. Otóż trzeba sobie dobrze uś- 
wiadomić, że sprawa Sandżaku była 

wałkowana w Lidze Narodów przez 
wiele lat. Wreszcie strony same się 
porozumiały. Załatwił kwestię układ 

bilateralny. Znów poza Ligą. 

Wizyta monarchy angielskiego jest 
wyrazem zacieśniającej się coraz bar- 
dziej współpracy  francusko-angiel- 

+ skiej. Sprawa dla polityki światowej 

znamiennej wagi. Mamy wyraźny 

blok. mocarstw: Francja, Anglia. Gra- 
nica ańgielska jest na Renie — stwier- 
dzili angielscy mężowie stanu. Jesteś- 

przymierza. Znów blok dwóch mo- 

Zjedqoczonych W Berlinie Wilson w 
towarzystwie posła St. Zjednoczonych 
w Pradze Carra złożył wizytę prezy- 
dentowi republiki Beneszowi oraz mi 
nistrowi spr. zagr. Krofcie. 

W tutejszych kołach angielskich 

| amerykańskich wyrażany jest po- 

gląd, że przyjazd ambasadora Wil- 

PRAGA, (Pat). Premier Hodża od- 

będzie we wtorek z ministrem skarbu 

Kalfusem konferencję w sprawach 

budżetowych, a następnie omówi z 
z nim finansowe i gospodarcze stro- 

ny zagadnienia narodowościowego о- 
raz sprawę uwzględnienia w prelimi- 
narzu budżetowym na rok następny   
my świadkami rozbudowywania tego.   

carstw mający na oku zupełnie kon- 
kretne zagadnienia. 

'Tendencja nie byłaby: zrozumiała 
gdyby mocarstwa wierzyły na prawdę 
w funkcjonowanie aparatu ligowego. 

Traktat Bułgarii z t. zw. „Ententą 
bałkańską* jest wydarzeniem ogrom 
nej doniosłości. Bułgaria porzuca obóz 
rewizjonistyczny, wyrzeka się marzeń 
o rewanżu, wypowiada gotowość lojal 
nej współpracy z innymi państwami 
bałkańskimi, z którymi w okresie woj 
ny krzyżowała miecze. W ten sposób 
realizuje się organizacja polityczna 
Półwyspu Bałkańskiego. Tworzy się 
blok bałkański. 

Ciekawe są Komentarze prasowe. 
Urzędówka jugosłowiańska pisze: 

„Tyko przez współpracę I przy- 
jaźń wzajemną mogą się narody 
bałkańskie wyzwolić od wpływów 
i walk z zewnątrz dotąd im na- 
rzucanych. Tylko na tej drodze 
mogą osiągnąć pełną niezależność 
I pradziwy rozwój eknomiczny I 
kulturalny”. 

Tylko na tej drodze. A więc przez 
współdziałanie państw ściśle ze sobą 
związanych. A więc nie przez ścisłe 
przestrzeganie i wykonywanie przepi- 
sów paktu Ligi Narodów. Na Bałka- 
nach zasada realizmu politycznego i 
realnej wspólności interesów znajduje 
szczególnie mocne podkreślenie. Ma- 
„my odrębny polityczny region bałkań- 
ski. 

Jak widać nić przewodnią znaj- 
duje się dość łatwo. Sprowadzenie do 
wspólnego mianownika jest możliwe 

Następca tronu włoskiego u Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

  

Dnia 1 sierpnia br. Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej, przebywającemu w Lau 

ranie, złożył wizytę następca tronu włoskiego książę Piemontu. Półgodzinna roz- 
mowa odbyła się W almosferzę szczerej przyjaźni i serdeczności. Zdjęcie przed- 
stawia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej prof. dr Mościckiego w czasie rozmowy 

z ks. Piemontu w willi St. Michele. 
EIK SS O S T PASTATAS EITI 

| Stany Zjednoczone A, P. badają 
sytuację w Czechach 

Praga, (Pat). Dziś ambasador St. j sona w okresie pobytu lorda Runci- 
mana nie ma charakteru przypadko- 
wego, przeciwnie spotkanie z lordem 
Runcimanem, które zresztą wywołało 
wielkie zainteresowanie w kołach cze 
skich i niemieckich. Koła amerykań- 
skie traktują jako pewnego rodzaju 
wyraz zainteresowania Stanów Zjed- 
noczonych sprawami Europy środk 

Hodża przygotowuje się do reform 
narodowościowych 

kosztów, związanych z wprowadze- 
niem proporcyj narodowościowych 

Po tej konferencji min. Kalfus o- 
mówi sprawę reform narodowościo- 
wych pod względem finansowym i go 
spodarczym z przedstawicielami par- 

ti Niemców sudeckich. Rozmowy te 
odbędą się zapewne we środę.   

i potrzebne. Sens wydarzeń politycz- 
nych chwili bieżącej daje się zamk- 
nąć w dwóch zdaniach: 

1) Nieufność do Ligi Narodów. 
2) Triumf zasady regionalizmu 

politycznego. 
Gdy w wyniku konferencji w Ko- 

penhadze opublikowano komunikat, 
że państwa północne opowiadają się 
za zniesieniem sankcyj, prasa francu- 
ska wyrażała nieukontentowanie. Jak- 
że—dziwił się publicysta „Le Temps* 
— przecież małe państwa najwięcej 
na sankcjach korzystają. Teoretycznie 
uwaga nie pozbawiona słuszności, tył- 
ko publicysta „Le Temps* zapomniał 
się zapytać, jakie realne znaczenie 
mają gwarancje paktu Ligi. Zapom- 
niai jak skorzystało już z dobro 
dziejstw sankcji pewne małe państwo 
— które nazywa się Abisynią. Jeżeli 
więc państwa skandynawskie mówią 
o zniesieniu sankcyj, to jest to tylko 
dowód zwycięstwa realizmu nad fra- 
zesem. 

Pamiętajmy: żyjemy w okresie 
bankructwa frazesu, w okresie trium- 
fu realizmu politycznego. Wynikiem 
jest wzrost i utworzenie się zasady 
regionalizmu w polityce międzynaro- 
dowej. Zrozumienie tej prawdy nie- 
zmiernie jest ważne. Oczywiście nie 
trzeba na szczęście pouczać o tym 

naszego MSZ. Ważne jest jednak, by 
zrozumiały to inne państwa do na- 
szego regionu politycznego należące. 

Przede wszystkim — czy rozumie . 
to p. Minister Łozoraitis. Sądzimy, 

że tak! Tse. 

Estońska wycieczka 
w Krakowie 

KRAKÓW, (Pat). W Krakowie bawi wy- 

cieczka estońska, licząca 65 osób, odbywa- 

jąca własnymi autokarami podróż po Połs- 

ce. Wczoraj i dziś goście estońscy zwiedzają 

zabytki Krakowa. Z Krakowa udają się do 

Zakopanego i w Pieniny . 

Marde:ca Figlerz 
zastał stracony 

POZNAŃ. (Pat.) Wobec tego, iż Pan 
Prezydent R. P. nie skorzystał z prawa 
łaski wczoraj w nocy został wykonany 
wyrok śmierci na Florianłe Figlarzu, mor- 

dercy swej matki Ewy Figlarzowej i gos- 
podyni Augusty Oertel. 

Kronika telegraficzną 
— Aresztowany po przewrocie w Wie 

dnłu baron Zessner-Spitzenberg, jeden z 
czołowych przewódców legitymistów au- 
striackich, zmarł przed kilku dniami w o- 

bozie odosobnienia w Dachau, Zaplom- 
bowaną trumnę ze zwlokami przestano 
do Wiednia, gdzie wczoraj odbył się 

pogrzeb. 

— Epidemia heine-mediny. Po гапо- 
towaniu człerech wypadków heine-medi- 
ny w Anglii stwierdzono, iż epidemia pa- 
raliżu dziecięcego rozszerzyła się na 4 
dałsze okręgi poza Svansea, gdzie wyda- 
rzyły się pierwsze wypadki choroby. W 
szpitalu w Sussex zmarło już dwoje dzie- 
ci. Podobnie w Sułłel stwierdzono 3 wyż 
padki śmiertelne chcyoby. W Grimsby į 
w Loncoln również zachorowało wiele 
dzieci. Władze czynią wysiłki, by zapo- 
biec rozszerzaniu się epidemii. ` 

— Piorun zabił 50 owiec j pasterza. 
W pobliżu Dragosłavele w Mołdawii pod 
czas burzy piorun uderzył w stado owiec, 
zabijając na miejscu pasterza orz 50 

owiec. 

— W armii angielskiej dokonań, pasa 

sunięć, jakich nie pamięta tyśska hi- 

storia wojskowa. Przeszłę. 200 

otrzymało awans z dn. 1 sienpnie, 7 

nie z planem, który przedstawił pod = 

niec sesji parlamentarnej „min. Hore > 

lisha w Izbie Gmin. | 
Tl



  

„KURIER“ [4533]. 

Komendant Zw. Legionistów 

o przeszłości i terazniejszości 
WARSZAWA, (Pat). Przemówienie Ko- 

mendania Naczelnego Związku Legionistow 
Polskich ministra Juliusza Ulrycha, wygło- 

szone przez radio w rocznicę wymarszu Le- 

gionów Polskieh dnia 6 sierpnia 1938 r.: 
Obywatele! ы 
Upływa lat 24, gdy — na mocy decyzji 

jednego człowieka — Pierwsza KQ 
Kadrowa opuszczała Błonia Krakowskie, a- 
by wznowić dzieje polskiego eręża w wałce 

© niepodległość. Józef Piłsudski swoją wie- 

kopomną decyzję tak hrzemienną w skutki, 

pobierał sam, lecz, zaprawdę, nie był w tej 

historycznej godzinie samotny. Wiedzione 

nieomylnym przeczuciem młodych sere ota- 

czało go całe ideowe młode pokolenie, sfe- 

derowane w ruchu niepodległościowym i w 
organizacjach strzeleckich. 

Jednako biły młode serca pod błuzą ro- 

botniczą, sukmaną chłopską 1 mundurem 

strzeleckim akademika. Decyzja waszego 

Wielkiego Komendanta nie była improwiza- 

cją ostatniej ehwili, poprzedziły ją dlugie 

lata żmudnej pracy. wojskowej, .zapoczątko- 

wanej w bojowych otghnizacjach, później w 

Związku Waiki Czynnej, wreszęłe w związ- 

kach i drużynach sfrzełeckich. | . 

W tym krótkim ujęciu jakżeż głębokie 

mieszczą się prawdy. Pierwsza z nich głosi, 

że wszelkie wystąpienia w życiu publicznym, 

jeśli mają wydać trwałe rezultaty, obliczone 
na długie lata, wymagają solidnych podstaw 

i rzetelnych przygotowań. Tą drogą szedł. 

Józef Piłsudski przez całe swoje życie. I dru- 

ga, że ci, którzy z własnej obywztełskiej wo 
li stają się towarzyszami jednych szeregów, 

muszą władztwo moralne nad sobą oddać 
starszemu „otaczają go jednocześnie najłep- 

szym zawfaniem i dając mu 

strony poinoce. $ 

Na tej prawdzie opierał się Józef Piłsuds- 

ki, mówiąe po wielu latach, że Pierwsza Bry 

gada a potem całe Legiony to była niajgłęb- 

sza praca jegó życia, najgruntowniej prze- 

pracowana, Legiony — to świt polskiej wol- 
ności, albowiem istotnie, obywatele, Legiony 
były nie tylko czynem orężnym, Legiony by- 
ły początkiem nowej wiary w Polskę. Na- 
rodziny żełnierza polskiego przeobraziły psy 

chikę polską, uczyniły oczywistym hasło, że 

na drodze do wolności Polski nie ma przesz- 

kód nie do przezwyciężenia. Zwyciężają od- 
ważni — mówił Komendant — to też w szere 
gach legionowo - peowiackich nie było miejs 
ea na defetyzm. 

Legioniści i peowiacy przez ofiarną słuź- 
bę dła Połski, przez wiarę najgłębszą w nie- 
spożyte siły narodu polskiego stworzyli no- 
wy typ Polaka, typ piłsudczyka, który zaw- 
sze gotów do boju, gdy ojczyzna w potrze- 
bie, lecz który w dobie pokoju zaopatrzony 
w wielkość i honor Polski, nigdy: nie zała- 

muje rąk, zawsze czujny, pełen iuiejatywy 
1 determinacji, kochający wolność i swobodę, 

lccz šžanūjacy porządėk I wdrożony do dys- 

cypliny. я л е _ В > 

Doba, w której żyjemy, eharakteryzuje 
się gwałtownym rozwojem otaczających nas 
potęg, a jednocześnie bliżej i dałej od nas 
rozgrywają się wydarzenia o Światowej do- 
nioslošei, niejednokroinie o największym 

znaczeniu dla Polski. Polacy. Czy uczyniłiś- 
my wszystko, eo leży w naszej mocy, aby w 

tych wyjątkowych czasach, w których huk 
armat — mimo niewypowiedzianej wojny — 
nie ustaje, zdobyć się na wyjatkowe, wysiłki? 

Czy jak w pamiętnym dniu 6 sierpnia 1914 

roku staną znowuż tylkó wybrani? Na szczę 
ście bieg wydarzeń historycznych, tak szyb- 
ko po sobie następujących, o tak niezwykłej 
poglądowej trymowie, wyżłobił w naszej sa- 
mowiedzy narodowej głębokie: przeobraże- 
nia. W społeczeństwie ugruntowało się prze- 

konanie, że gry i gierki oraz targi i prze 

Blachęe 
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ocynkowaną 

tašmową 
„Sedzimir“ 

1. CHELEM Sp-cy 
Wilno, Kofiska 16, tel. 2-91 

targi naszych mafij i mafijek, koteryj 1 ko- 
teryjek, powiększają tylko chaos i dezerga- 
mizują nasze życie wewnętrzne, będąc za- 
przeczeniem służby pod znakiem honoru i 

wielkości Polski. To też w pamiętną rocz- 
шее 6 sierpnia, która jest wspaniałą roczni- 
cą narodowego, zwycięskiego porywu, trze- 
ba bić na te, że nie mafie i mafijki, nie ko- 
terie i koteryjki, nie partie i partyjki, leca 
zwarty naród, skupiony przy osohach Pre- 
zydena Rzeczypospolitej i Naczelnego Wo- 
dza stanowić będzie o wielkości i potędze 
Polski. Trzeba dalej bić na to, że w wyjąt- 
kowych czasach nie wolno energii narodo- 
wej marnotrawić napróżno. 

Smutne dzieje naszego pierwszego Sejmu 

którego przewlekłe debaty toczyły się prze- 
cież w ezasie wojny © nasze granice. tą tego 

najlepszym dowodem. Wiemy dzisiaj po up- 
ływie wiełu lat, że nie wszystkie zamierzone 

osiągnęliśmy cele. Że wiele energii narodo- 
wej wyładówało się w jałowe beznadziejne 
i bezowocne spory. Dookoła nas w gwałtow 
nym rozwoju wyrastają potęgi, a my, Polacy, 
0 co Zz sobą toczymy walkę?. Jakie nowe 
spory „orientacyjne* stają na przeszkodzie 
do realizacji wezwania, rznconego przez Mar 
szałka: Śmigłego Rydza? Czy nie czas naj- 
wyższy zdobyć się na poryw masowy dla re- 
alizacji najwyższych celów obrony i potęgi 

państwa i porzucić kramiki licznych kate- 
cyjek i partyjek lub niesławną krainę apa- 
til i bierności? 

  

W OPARCIU © KONSTYTUCJĘ 

KWIETNIOWĄ, 
oznajemy, że cele państwa są nadrzędne, że 
na drodze do wielkości Polski nie ma prze- 
szkód ani sporów nie do przezwyciężenia, 

że wszystkie wysiłki skierować należy do 

spotęgowania potencjału sił wytwórczych i 

militarnych Polski, że praca i tylko praca 

z roku na rok potężniejąca — jest dźwignią 

naszej przyszłości. Uznajemy, że ostoją tej 

pracy są w pierwszym rzędzie chłop i ro- 

botnik, którzy tak licznie wypełnili szeregi 

Legionów i wojska, od których dobrobytu, 
kultury i udziału w życiu państwa zależy 

w ogromnym stopniu harmonijny rozwój 

Rzeczypospolitej. 

Obywatele. W pamiętną rocznicę sierp- 

niową, oddając hołd i cześć najgłębszą na- 

szemu Wielkiemu Wodzowi, który z mroków 

niewoli wywiódł nas w słońce woiności, od- 

dając hołd wszystkim naszym poległym i 
zmarlym towarzyszom broni, kżórych mogiły 
znaczą granice Rzeczypospolitej, ślubujemy, 
że w służbie dla Polski nikomu wyprzedzić 
się nie damy. 

Pod przewodem Marszałka Edwarda Śmi- 
głego Rydza i przy aprobacie Pana Prezyden 
ta Rzeczypospolitej prof. dr Ignacego Moś- 
cickiego, — w Szrankach surowego życia, 
w atmesferze wykonania twardych obowiąz- 

ków — jednoczy Polaków, wiodąc Polskę do 

wielkości i chwały. 

     

pracy na polu medycyny. 

: Jednoczešnie skladam podziekowanie personelowi Lecznicy Li- 

tewskiej w Wilnie, za troskliwą opiekę podczas mej choroby. 

Konstanty Szumski-Szaumań 

Podziękowamie 
Pp. dr Małofiejewowi, Genzelowi, Odyńcowi tą drogą składam najser- 
deczniejsze. podziękowanie „za uratowanie mi życia przez dokonanie 

ciężkiej operacji (troparaćji czaszki), życząc na przyszłość owocnej 

z pow. brasławsk'ego 

  

=== 
  

  

Nie będzie Żydów w Linzu 
Według wiadomości nadeszłych z Lin- socjaliści pragną uczynić kancierzowi Hit 

zu, istnieje tam tendencja do usunięcia | łerowi dar noworoczny w postaci czysto 

z tego miasta wszystkich Żydów do koń- | aryjskiego Linzu. : Ę 

ca obecnego roku. Jak słychać, narodowi 

Ostre wystąpienia prasy niemieckiej 
przeciwko Czechom 

BERLIN. (Pat.) Stanowcze i ostrze wy- 
słąpienia prasy niemieckiej przeciw Cze- 

chosłowacji wzmogły się dziś jeszcze bar- 
dziej. Sytuacja, wytworzona w związku 
z przelotem samolotów czeskich przez gra 
nicę niemiecką zajmuje nadal czołowe 
miejsca w prasie. Społeczeństwo nato- 
miast zachowuje się dość obojętnie jeżeli 
chodzi © czynniki miarodajne, to odno- 
szą się one w dalszym ciągu z całą po- 
wagą do problematu sudeckiego. 

Dzisiejsza „Nachtausgabe” stwierdza 
z oburzeniem, że opinia czeska pragnie 
z jednej strony zbagatelizować stanow- 

TREPTSRATYSZAH CE z 

Wileński Zw. Strz. w 
Pierwszej 

W związku z 24 rocznicą wymarszu 
Pierwszej Kadrowej, w dniu 6 sierpnia 
Zw. Strzelecki w Wilnie objął wartę przy 
Sercu Pierwszego Marszałka Polski Józeła 
Piłsudskiego na Rossie, a komendant 

podokręgu Zw. Strzel. ob. Pittner złożył 

w imieniu komendy wiązankę kwiatów 
na płycie mauzoleum. 

Następnie strzelcy wileńscy udali się 

na Plac im. Marszałka J. Piłsudskiego, 
gdzie po przybyciu kompanii honorowej 
i najmłodszych strzełców, występujących 
publicznie po raz pierwszy w Wilnie 

„Orlat“' Z. S. pod dowództwem Januśkie- 

EEA DA ST STS SR EISS T 

Samoloty sowieckie nad Koreją 
TOKIO, (Pat). Agencja Domei do- 

nosi: W sobotę po południu (według 

czasu miejscowego) lotnictwo sowie: 

ckie przełeciało granicę "mandżutską 

i koreańską, bombardując stanowiska 

japońskie. TLotnietwo japońskie mie 

bierze w dalszym ciągu udziału w ak-. 

eji przeciwko samolotom sowieckim. 

Szezegėly walk są następujące: 

W sobotę o godz. 14 13 ciężkich 

samolotów bombowych oraz 6 wy- 

wiadowczych ukazało się nad wzgó- 

rzem Czangkufeng, bombardująe sta 

nowiska japońskie. równocześnie - 

czne samoloty sowieckie w szyku bo- 

jowym przeleciały nad granicą kore- 

ańską i pojawiły się nad wsią Kozo w 

Korei, na południowym brzegu rzeki 

Timen. Japońska artyleria przeciw- 

łotnicza strąciła dwa samoloty. Jeden 

z pilotów skoczył ze spadochronu. 

O godz. 15 m. 20 16 samoletów 80 

    

   

  

Mordercy popełnili samobójstwo w kościele 
NOWY SĄCZ, (Pat). Wczoraj w miejscowym 

kościele parafialnym po godz. 5 rano pod- 

czas odprawiania nabożeństwa przy bocz- 

nym ołtarzu przed cudownym obrazem do 

ołiarza głównego podeszło dwoje młodych 

ludzi, ubranych odświętnie. Kobieta położy- 

ła się niezwłocznie na stopniach ołtarza, a 

towarzyszący jej mężczyzna dobywszy re- 

wolóreru strzelił do niej w skroń, po czym 

sam połóżywszy się. obok postrzelonej po- 

pełnił samobójstwo wystrzałem z rewolweru. 

Przybyle na miejsce pogotowie ratunko- 

we stwierdziło już zgon mężczyzny, kobietę 

zaś w stanie beznadziejnym przewieziono do 

szpitala. 

W wynik udochódzeń stwierdzono, że za 

hójcą i samohójcą jest Kazimierz Tokarczyk 
Sd-letni robotnik, towarzyszką zaś jego He- 

lena Wróblowa, 24-letnia służąca. Dramat 

wezorajszy jest dalszym tiągiem wypadków, 

jukie rozegrały się w mieszkaniu Wróblów 

w grudniu ub. r., kiedy to Wróbel miał po- 

strzelić swoją żonę Hełenę i Kazimierza To- 

Larczyka, po czym sam popełnił samobójst- 

wo, sekcja zwłok Wróbla jednak wskazywa 

tu raczej na morderstwo, niź samobójstwo 

i sprawą zajęła się polieja. Przypuszczano 

bowiem, że Wzróbiowa i Tokarczyk po za- 

stezeleniu Wróbłi upozorowaii zajście i Są- 

ni lekko się postrzelili. Dochodzenia nie 

zdołały jednak wykazać ich winy 1 areszto- 

wznych wypuszczono na wolność. Obecnie 

zaszedł w całej sprawie zwrot, bowiem poli- 

cja ustaliła, że rewolwer, którym Wróbel 

miał popełnić samobójstwo i postrzelić żonę 

Tokarczyka należał nie do niego a do To- 

karczyka. Dowiedziawszy się o wykryciu 

złwodni, Wróblowa i Tokarczyk ukrywali 

się przed policją, widząc jednak beznadziej- 
ność sytuacji, postanowili popełnić wspólne 

samobójstwo i wybrali na miejsce kościół 

parafialny. 

Pozostawili oni list do krewnych i znajo- 

mych z motywami swego czynu. Zabójstwo 

i samobójstwo wywarło w Nowym Sączu du- 

że wrażenie, 

Po wypadku kościół został natychmiast 

zamknięty. W godzinę później po porozu- 

mieniu się miejscowego proboszcza z Kurią 

Biskupią, po oczyszczeniu kościoła i odpra- 

wieniu modłów konsekraeyjnych, świątynia 

została na nowo otwarta dla wiernych. 

         
  

Największy i 
najpolurarnie j- 
szy w Polsce 

OTWARCIE 
9.VIII 8.30 w. wtorek   
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Cyrk Staniewskic 
20 mtędzynarodowych atrakcyj. Program ściśle cyrkowy kulturalno-rozrywkowy, 

Wesoły, brawurowy, ernocjonujący. Nasze atrakcje parnięta się przez całe życie.Ceny od 50 gr, Piac Bosaczkowy w cen- 

wieckith ponownie przeleciało grani- 

cę koreańską dokonując łetu wywia- 

dowczego dałeko: wgłąb kraju. Zrzu- 

cono 40 bomb w pobliżu posterunku 

policyjnego we wsi Inkei na poludnio 

wym brzegu rzeki Tiumen. 3 

« Bombardowanić z powietrza sta- 

nowisk japóńskich'na wzgórzii Czang | 

kufeng trwało do godz. 16.'* 

PROTEST JAPONIL 

TOKIO, (Pat). Ambasador" japoń- 
ski w Moskwie Szigemitsu otrzymał 

polecenie złożenia energicznego pro- 

testu u rządu sowieckiego w zwiążku 

m dc inym dziś po południu nało.   

eną Koreę. 

" Atak ze 110 czołgami 
TOKIO, (Pat). Wojska sowieckie | tylerii w sobotę zostało przez wojska 

usiłowały dzisiaj rano zaatakować 

pozycje japońskie w okolicy Czang- 

kufeng. Artyleria japońska zmusiła 

60 czełgami. . 

Komunikat japońskiego minister- 

stwa wojny dodaje, że natarcie wszczę 

to po godz. 6m. 30 (ezas lekalny). 

Na południe od jeziora Czang- 

czicz do ataku wyruszyły: batalion 

piechoty i około 50 czołgów. Jedno- 

cześnie pozycje japońskie na półnoe 

od Szatsaoping zaatakował batalion z 

40 czołgami. 

TOKIO, (Pat). Ministerstwo woj- 

ny ogłasza w sobotę o godz. 18.30 na- 

stępujący komunikat o walkach na 

graniey sowiecko - mandżurskiej.. ... 

Natarcie sowieckiej piechoty i ar- 

Żołn' erze sowieccy 
LONDYN, (Pat). Reuter donosi z 

Tokio: Według otrzymanych w mini- 

sterstwie wojny wiadomości, grupa 

żołnierzy sowieckich, przekroczyw- 

Japonia złoży nowe 
TOKIO, (Pat). W ministerstwie 

spraw zagranicznych oświadczono, 

że ambasadorowi Szigemitsu przesła- 

no nowe propozycje pokojowe w ce- 

Porozumienie między 
BERLIN, (Pat). W związku z nad 

chodzącymi z Tokio wiadomościami 

o osiągnięciu chwilowego porozumie 

nia między Tokio a Moskwą, prasa 

niemiecka stwierdza zgodnie, że 

punkt kulminacyjny naprężenia mi- 

AAAAAAAAMAASAAAAAAAAASAAA
AAAAAAAAAALA AA Ak 

BRACENA duża 
szerokolistna 

sprzedaje się. — Wilno, Stałowa 3 
goa 
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japoūskie odparte. 
Q godz. 8 m. 30 rano wojska so- 

wieckie na odeinku Szatsaoping na- 

tarły na stanowiska japońskie, zbli- 

żając się na odległość 200 metrów do 
okopów. Natarcie zostało odparte. 

Samoloty sowieckie bombardowa 

ły wzgórza Szatsaoping. Eskadra sa- 

molotów sowieckich przeleciała przez 
granicę koreańską i zbombardowała 

trzy razy miejscowości Sezan, Kogi- 

szaku i Szykay w północnej Korei. 

Jeden samolot sowiecki został strąco- 

ny. Artyleria japońska unieruchomiła 

4 działa sowieckie i cztery czołgi. Jak 

się zdaje, główne siły sowieckie skon- 

ecntrowane są nad jeziorem Hasan, 
które rozdziela obie walczące strony. 

przekroczyli gran cę 
szy wczoraj granicę, przystąpiła do 

budowy okopów w pobliżu wioski 

mandżurskiej Makienszang około 12 

mil na południe od Suifenho. 

propozycie Sowietom 
lu usunięcia rozbieżności tamujących 

pox+ojowe rozwiązanie sprawy. Jak 
sądzą, Szigemitsu wręczy te propozy- 

cje Litwinowowi w niedzielę. : 

Janon'ą i Sowietami? 
nął i spoglądać można w przyszłość 
z pewną dozą optymizm 

  

Polska 

      

tem samolotów sowieckich na półno- | 

;czość prasy niemieckiej, okreśając jej ton 
„manewrem  nastraszenia”, a z drugiej 

strony grozi Rzeszy. Opinia niemiecka 

tłumaczy nieprzejednane stanowisko Cze 
chosłowacji poparciem udzielonym przez 
partię komunistyczną oraz Moskwę. 

Z Pragi donoszą że niedziela dzisiej- 
sza minie tam przypuszczalnie spokojnie, 
gdyż wobec wyjazdu lorda Runcimana i 
premiera Hodży na wieś nie odbędą się 
tam dzisiaj rozmowy polityczne. Parfia 
sudecka kontynuowała wczoraj rozmowy 
z współpracownikami lorda Runcimana. 
  

24 rocznicę wymarszu 
Kadrowej 
wicza. O. godz 20.45 podniesiono uro- 
czyście flagi o barwach państwowych 1 
organizacyjnych. 

Po podniesieniu flag komendant po- 
wiału odczytał historyczny rozkaz Pierw- 
szej Kadrowej, po czym odbył się apel 
poległych. 

Na zakończenie ob. Pałacewicz wy- 
głosił przemówienie p. t. „Dzień 6 sierp- 
nia”, a orkiestra odegrała hymn państwo- 
wy i „Pierwszą Brygadę” 

Wileńska deożyna cdns dła 
w marszu szlskiem Pierwazej 

- Kadrowej 
MIECHÓW. . (Pat.) Wszystkie -patrole, 

nia wyruszyły z Krakowskich. Oleandrów 

szej Kompanii Kadrowej, przebyły .w cią- 

szu na trasie |Kraków — Miechów, .wyna- 
szący -45.kilemetrów. Е 
„Mimo. silnego upału i wskutek t 

wykazali świetną postawę i sprawność 

marszową. Na 61 patroli tylko 2 nie ma- 
jące rutyny marszowej i biorące po rąz 
pierwszy udział w marszu, odpadły, a to 
KPW Wilno i ZS Mielec. 
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GRYB, 
BÓLE GŁOWY, ZĘB 

ŻĄDAJĄC ORYGINALNYCH PROSZKÓW Zx.pAB2.2 
JAKIE PROSZKI.W. 

JUŻ NAŚLADG 
ŻĄDAJCIE PRÓSZKÓW „MIG ENO -NERVOSIN” 

TYLKO W NOWEM OPAKOWANIU 

TOREBKACH paznicznycw 
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Mr. Charwst urlopuje 
KOWNO, (Pat). Minister Charwat 

wyjechał dzisiaj na kiłkudniowy ur- 

lop. Zastępować go będzie, jako char- 

ge d'affaires sekretarz poselstwa Za- 

łęski. 

w. nieładzie 
wycofują się wojska 
rządowe nad Ebro 
SARAGOSSA, (Pat). Wojska pow- 

stańcze podjęły gwałtowną ofensywę 

na najbardziej zachodnim odcinku 

frontu Ebro. 20 samolotów wzmoeni- 

ło akcję piechoty i czołgów. Po wałce 

powstańcy zajęli Altodeante, pozycję 

kluczową, panującą nad prawym 

brzegiem Ebro. Straty wojsk rządo-   
przegrała mecz kokserski 

wych są wielkie. Wyeofują się one 

y nieładzie.     

     
  

z Włochami 4:12 
WENECJA. (Pat.) W sobotę późnym 

wieczorem rozegrany został w Wenecji 

międzypańsiwowy mecz bokserski Polska | 

—Włochy. Mecz zakończył się o 0.30 w 
nocy, Zwycięstwo odnieśli Włosi w wy- ! 

kształcący. Dostępny dla dzieci i starszych | 

trum miasta przy ul. Końskiej 

šokim stosunku 12:4. Zwycięstwo Wło- 

chów było niewątpliwie zasłużone, góro- 

wali oni znacznie nad Polakami, niemniej 

wynik cyfrowy jest nieco za wysoki. 

Przybywa do Wilna z największ. 
rekordowym programem, któ» 
rym Zachwyca się cała Polska 

dotkliwego: :kurzu, na «drodze, , zawodnicy. 3 

które w liczbie 61 o świcie w dniu 6 sierp . 

w 24 rocznicę „wiekopomnego: czynu le-, : 

gionowego historycznym szlakiem Pierw- + 

gu soboty pierwszy etap dzienny 14 mar+ ; 

'



JAPONIA A ROSJA SOWIECKA 

  

„KURJER“ [4533]. 

EB. Za Chimeasni znów 

stoś Moskwa 
Rosja Sowiecka pragnąca rządzić 

światem z wysokości moskiewskiego 
Kremla, siłą rzeczy stanowi najwięk 
szą zaporę dla japońskich dążeń im 
pterialistycznych na kontynencie azja 
tyckim. W Tokio doskonale zdawano 
sebie sprawę od dawna, że chcąc rea 

lizować program Tanaka, zmierzają- 
cy do podboju Chin, należy przed- 
sięwziąść odpowiednie środki, które 

nie dopuściłyby do ścisłej współpracy 
pomiędzy Chińczykami a bolszewika 
mi. 

Japonii jednak, pomimo usilnych 
starań przed rozpoczęciem zeszłorocz 
ncj kampanii chińskiej nie udało się 
wbić klina pomiędzy Chinami a Ro- 
sją Sowiecką i poróżnić Czang Kai 
Szeka ze Stalinem. Pod tym wzglę- 
dem władcy Kremla okazali się bez 
porównania zręcznymi politykami. 
Wykorzystując błędy polityków tokij 
skich oraz czyniąc duże koncesje na 
rzecz wzrastającego nacjonalizmu 
chińskiego, bez większego trudu na- 

wiązali do w sposób dramatyczny z 
ich winy zerwanej w latach 1928-29 
tradycji dr Sun - Yat - Sena, za życia 
którego polityka bolszewicka w Chi- 
a. święciła największe triumfy. 
wórca bowiem Republiki Chińskiej 

oraz twórca Kuomintangu do tego 
stopnia był zapatrzony na Moskwę 
sowiecką, że w swym przed samą 
śmiercią wystosowanym do CIK-u 
Związku Sowieckiego liście z 1926 r. 
pisał między innymi: 

„Załeciłem testamentem Kuomintan- 
gowi kontynuować wielką sprawę naro- 
dowo-wyzwoleńczego ruchu aż do cał. 
oz: 7 Chin. W tym celu 
azaiem m partii pozos 

kontakcie z Wami. > sn 
trwałość Waszej pomocy, którą okazy- 
waliście dotąd naszemu krajowi. Żegna- 
Jąc się z Wami, drodzy towarzysze, prag- 

nę wyrazić nadzieję, że prędko nadej- 
dzie dzień, kiedy ZSRR będzie witać po- 
łężne i wolne Chiny jako przyjaciela | 
sojusznika i że w wiełkiej wałce o wy- 
twolenie ujarzmionych narodów świata 
obaj sołusznicy pójdą do zwycięstwa ręka 
w rękę”. 

Zapoczątkowana przez Sun - Sat- 
Sena ścisła współpraca chińsko - so 
wiecka trwała jednak niezbyt długo. 

  

Rosyjski posterunek na pograniczu so- 

Następca Sun - Sat - Sena, marsza- 

łek Czang - Kai - Szek, bardzo szybko 

przekonał się, że Moskwa bynajmniej 

nie zamierza pomóc mu w odbudowie 

narodowych Chin. To też gdy w r. 

1928, wyszły na jaw knowania bolsze 
wickie przeciwko zwycięskiemu wów 
czas Czang - Kai Szekowi, z całą ener 
gią zwrócił się przeciwko Moskwie, 
zrywając z nią wszelkie stosunki. 

« Latem 1929 r. doszło nawet do 
zbrojnego konfliktu pomiędzy armi 
ami chińską i sowiecką z powodu 
kolei wschodnio - chińskiej. Kierowa 

na przez Bliichera, niedawnego dorad 

cę Czang - Kai - Szeka, specjalna Ar 
mia daleko - wschodnia Rosji Sowiec 

kiej rozbiła wojska chińskie i zmusi 

ła Chiny do podpisania w Chabarow 
sku bardzo upakarzającego traktatu. 

Jednocześnie kompartia chińska na 
rozkaz Moskwy, rzuciła hasło sowie- 
tyzacji Chin i rozpoczęła wojnę party 
zancką przeciwko swemu wczorajsze 

mu sojusznikowi, Czang - Kai - Sze- 

kowi. 

Rezultaty tej awanturniczej poli 

tyki były opłakane nietylko dla Chin, 

ale również i dla Moskwy. Skłócone 
bowiem wewnętrznie z powodu intryg 

moskiewsko - kominternowskich Chi 
ny, nie były zdolne do stawiania żad 
nego oporu Japonii. Wykorzystując 

te sytuację, Tokio w latach 1931-32, 
bez większego trudu podbiło całą 
Mandżurię i zupełnie nieoczekiwanie 

dla bolszewików Japonia znalazła się 
w sąsiedztwie Rosji Sowieckiej. Poza 

tym Japonia zmusiła osłabioną z po 

wodu realizacji I-szej pięciolatki Ro 
sję, do ustąpienia za śmiesznie niską 
cenę kolei wschodnio - chińskiej, któ 
ra w r. 1929 była przez Bliichera ode 
brana od Czang - Kai - Szeka. 

Wydawało się, że po tych perype 
tiach pomiędzy Stalinem a Czang - 
Kai - Szekiem nie nastąpi nigdy po- 
jednanie. Tym bardziej, że Tokio, wy 
korzystując nieporozumienie  chiń- 
sko - sowięckie po zdobyciu Mandżu 
rii, bardzo usilnie zaczęło zalecać się 
do Czang-Kai-Szeka i przekonywać 
go o konieczności zawarcia jednolite 
go frontu narodów azjatyckich, skie 

rowanego przeciwko „białym wyzys 
kiwaczom'. 

Stało się jednak inaczej. Moskwa, 
znalazłszy się w obliczu niebezpie- 

czeństwa japońskiego poddała grun- 
townej rewizji swą awanturniczą po 
litykę chińską. Po poniesionych dot 

kliwych klęskach zaczęła znów szu- 

kać wspólnego języka z Kuomintan 

giem. Na rozkaz Moskwy, komuni- 

styczna partia Chin radykalnie zmie 

niła swą linię polityczną i w celu zdo 

bycia serc Chińczyków, zaczęła grać 
na uczuciach patriotycznych. Hasła 

społeczno - rewolucyjne oraz walki z 
Kuomintangiem zastąpiono przez ha 
sła „ocalenia ojczyzny” „potężnych i 
swobodnych Chin*, „bezwzględnej 
walki z okupantami japońskimi* itd. 
O ile na VIII kongresie Kominternu 
z 1985 r. Stalin za pośrednictwem Dy 
mitrowa zalecał zachodowi „fronty 
ludowe* — to dla Wschodu, a szcze 
pólności dla Chin, zalecano „narodo 

we fronty antyimperialistyczne“. 

Co więcej. Gdy w lipcu ub. r. Ja 
pończycy nie mogąc dogadać się z 

wą akcję wojskową, zmierzającą do 
podboju Chin, kierowani z Moskwy 
komuniści chińscy, by podkreślić 
swóp patriotyzm i swą lojalność w 
stosunku do dyktatora chińskiego, 
zlikwidowali obszary zsowietyzowa- 
nych Chin, a swe wojska oddali do 
dyspozycji Czang . Kai - Szeka. Mo 

skwa zaś ze swej strony, pośpieszyła 
do zawarcia paktu o nieagresji z Chi 
nami i zaczęła dostarczać Chinom a- 

municję oraz sprzęt wojenny. 

Ten nowy kurs polityki chińsskiej, 
znów zaczął przysparzać duże wpły 
wy polityczne Moskwie na kontynen 

cie azjatyckim. Obecnie Moskwa bez 
przesady mogła powtórzyć słowa Bu 

charina wypowiedziane na VI Kon- 

gresie Komuniternu z 1928 r.: 
„Odkąd nie mamy już w Chinach żoł- 

nierzy, nasze wpływy w tym kraju wzro- 

sły, Jak nigdy przedtem. Japonia zdoby- 
wa prowincje chińskie, my zaś chińskie 

serca”. 

Najważniejszym atutem Moskwy 
jest jednak to, że swą nową polityką 
zdobyła utracone swego czasu serce 

bohatera Chin narodowych Czang - 

Kai - Szeka. Z jego bowiem polecenia 
w początkach kwietnia b. r. udał się 

do Moskwy ze specjalną misją poli- 
tyczną przewodniczący chińskiego 

zgromadzenia ustawodawczego Sun 
Sosyn dr Sun - Yat - Sena. 

W Moskwie, mąż zaufania mar- 

szałka Czang - Kai - Szeka odbył nie 
zmiernie ważne narady polityczne. o 
ważności tych narad, świadczy nastę 
pujące oświadczenie Sunfo, złożone 
po po przybyciu do Londynu i rozmo 
wie z premierem brytyjskim prasie 

londyńskiej. 

„W Moskwie — mówił Sunfo — mia- 
łem sposobność rozważać wraz ze Stali- 
nem i komisarzem Litwinowym możliwo- 
fcl bezpośredniej sosyłeckiej interwencji 

w wojnie przeciwko Japonił. Doszliśmy 
do przekonania, że 1 Chiny zdolne 

są bronić się o własnych siłach, interwen 
cja trzeciego mocarstwa nie jest koniecz 

na. Niemniej jednak rząd sowiecki wydał 
rozkazy, zmierzające do skoncentrowana 
wielkich sił na Dalekim Wschodzie. Rząd 

sowiecki słe będzie interweniował, do- 
póki Chiny zdołają bronić się same, lecz 
Jeżeli rząd sowiecki przekona się, że w 
wynłku działań wojennych szanse zwy- 
cięstwa opuszczają Chiny, wówczas na- 
stąpi jego Interwencia zbrojna”. 

Oświadczenie to musiało wywo- 
łać największe zdenerwowanie w To 
kio. Fakt bowiem, że za Chinami 
znów stoi Moskwa, zdecydowana je 
poprzeć w razie potrzeby, nie ozna- 
c" nie innego, jak rozciągnięcie fron- 

u wojny japońsko - chińskiej aż 
Władywostok. b 

= А taka perspektywa nie może uś- 

miechać się Japonii. Tymbardziej żę 

ostatnie wypadki w_ trójkącie rani 
cy mandżursko - koreańsko - sowiec 

kiej w sposób wyraźny wskązują, iż 
kwietniowe oświadczenie Sunfo nie 

było rzucone na wiatr. Zet. 

Spanieim 
i FILIŻANKA 

© USUWA ZMĘCZENIE 
     

   

  
Karabin maszynowy na olbrzymim bombowcu sowieckim na Dalekim Wschodzie. 

  

Historycznym szlakiem | 
Pierwszej 

W dniu 6 bm., w 24 rocznicę wymar- 

szu Pierwszej Kompanii Kadrowej Legio- 

nów Józefa Piłsudskiego z Oleandrów 

Krakowskich, zebrali się o świcie przed 

domem im. Marszałka Piłsudskiego w 

Oleandrach przedstawiciele władz pań- 

stwowych z p. wicewojewodą krakow- 

skim dr Piotrem Małaszyńskim na czele, 

delegacja korpusu oficerskiego z gen. 

dyw. Stanisławem Rouppertem, przedsta- 

Podziękowanie 
Niniejszym wyrażamy nasze ser- 

deczne podziękowanie Pani Dr Euge- 
nii Rokożo w Olkienikach, za całko- 
wite wyleczenie naszego 8-miesięcz- 

nego syna, którego przywieźli ze szpi- 
tala dla dzieci w Wilnie w stanie 
beznadziejnym — oraz za jej nad- 
zwyczajne zainteresowanie się nim 

przez cały czas jego choroby i wyra- 
żamy staropolskie „Bóg zapłać", 

Małżonkowie 

Bejla i Lejzer Wermanowie 

Olkieniki, dn. 5 sierpnia 1938 r. 

    

ATRI 
wvborowa 
czekolada deserowa 

firmy A. PIASECKI s. A. 
W każdej tabliczce znajduje się kart- 
ka z objaśnieniem, jak można otrzy- 

mać powieść p. t. 

„Pierścień z krwawnikiem* P. A. Ossondowskiego 

  

   
     

      
        

Kadrowej | 
wiciele miasta z wiceprezydentem dr St. 
Klimeckim, władze Związku Strzeleckie 

go, legioniści, oddziały Strzelców oraz li- 

czne zastępy publiczności, W szyku roz< 

winiętym stanęła kompania wojska z or 

kiestrą, a w szyku zwartym 62 patrole z 

całej Rzeczypospolitej, biarące udział w 

tegorocznym Marszu Szlakiem Kadrówki: 

Po raporcie i odczytaniu historyczne- 

go rozkazu Komendanta Józefa Piłsud- 

skiego do Pierwszej Kompanii Kadrowej 
Legionów Polskich, przemówienia do ze- 

branych na temat dzisiejszej rocznicy wys 

głosili: komendant główny Związku 

Strzeleckiego płk. Tungus-Zawiślak i wi- 

ceprezydent m. Krakowa dr St. Klimecki, 

Po odmówieniu modlitwy przez ks. 

kapelana wojskowego, przy dźwiękach 

„Pierwszej Brygady", punktualnie o godz, 

4 w piękny jak przed 24 laty, poranek 

Sierpniowy ruszyły patrole historycznym 

szlakiem pierwszych z 1914 roku bojowe 

ników o niepodległość, kierując się na 

Michałowice, leżące na dawnym pogra 

niczu austriacko-rosyjskim, gdzie w punk . 
cie przejścia granicy przez Pierwszą Kad- 

rową w sierpniu 1914 roku, wznosi się 
obelisk, jakim ten historyczny moment 
uczciła ziemia krakowska. 

W godzinach rannych z wieży Mariac 
kiej trębacze odegrali hejnał strzelecki. 

Wczoraj wieczorem i dziś 7 bm. na 

Rynku Krakowskim wyświetlane były 
okolicznościowe filmy, a przez megafony 

podawane wyniki i przebieg marszu   wiecko-mandżurskim. 

Ka zimierz Leczycki 

Dień pracy redakion 
w Ameryce 

(Nowela) 
Е „Przed wzrokiem każdego Europejczyka, wyma- 

wiającego słowa „redakcja czasopisma w X..V... A- 
meryka“, staje natychmiast drapacz nieba. Redak- 
—> „Žew poranny“ przy ulicy San Ignacia 

ROME Aires była bardzo daleka od tego ideału. 
daktorg gy stracja, pokój przyjęć, gabinet re- 
jediysń pół © pokój korekt — mieściły się w 
wozdawcy, wa korektora reportera, spra- 
jedni <osfdiaż Pankai, redaktora LE pełniła 
kronikarza, felietonigty, gą ZA prasy hiszpańskiej, 

nocnego redaktora i SEA śnię ZPOW > 
ba. Stanowisko szefą k 7 ag sa ni, linotypisty, łamacza, speca od ogłoszeń 

w 
szen e : Swego szefa w charakterze arza komitetu wydawców — trzecia. Jeżeli do: 

  

i szefa 

Czang - Kai - Szekiem, rozpoczęli no 

  

    
  

  

    

  Szlakiem Kadrówki. : 
LR S ia TSS SS WEZERE 

damy do tego parę sił pomocniczych organizmu du: 
żego dziennika o formacie „Gazety Polskiej" — za- 
stąpi wizerunek drapacza nieba. 

Pewnego styczniowego POranka, kiedy termo- 

metr wskazywał 34 stopnie w cieniu, grono sympa- 
tycznych pracowników interesującego pisma, ucięła 

między sobą następującą zwięzłą rozmówkę. 

— Więc on naprawde Przyjeżdża? 
— Kto? 

— Nowy naczelny! 

— Nowy płatny patriota, chcesz pan powiedzieć? 

— Może i tak być. 

— Jakim statkiem? 

— Certe Biancoman“ 

— Gienna? 

—' Tak: . 

— Którą klasą? 

— Nie wiem. 

— Sympatyczny? 

— Nie wiem. 

— Co mu zrobimy? 
‚ — № jak zwykle... repertuar klasyczny. 

— Malaria, trąd, gagsterzy? 

— Raczej trąd, gangsterzy, malaria. Trzeba za. 
wsze zaczynać od perły repertuaru.   

— Kto zaczyna? 

— Sianowski. 

* * * 

35 stopni w cieniu. Piękne linie palm, przypomi- 

nających palmy kokosowe, tylko wieczorem są coś 

warte. Żadna egzotyka nie może zmniejszyć męczar- 

ni upału. Skrócić czas oczekiwania na korekty może 

jedynie humor amerykański. Ponure horoskopy w 
obecności pobladłego ze strachu szefa, trwają już od 
pół godziny. 

— Trąd, rozpoczął seans, sekretarz i spławiacz 
grafomanek Sianowski żyje w człowieku bardzo dłu. 
go. Uczeni argentyńscy utrzymują, że zarazki trądu 
trwają lat 16. Uczony Don Saredra Lamaz, profesor 
Uniwersytetu w Cordoba, dowodzi, że nieraz niewin- 
ny pryszczyk, ot taki, jaki siadł na nosie naszego re- 
daktora naczelnego, jest pierwszym jego objawem. 
Nie znaczy to oczywiście, że pan redaktor dostał trą- 
du. W każdym razie po powrocie do kraju powinien 
pan być 16 lat pod obserwacją. : 

— No, no, no optymista z pana, zauważył kie- 

rownik administracji. e 

— Znałem pewnego kupca, wtrącił szef > 
karni, który dostał trądu po napiciu się filiżanki 

czarnej kawy w tej samej kawiarni, w której wczo- 

›
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- BAŁKAN ŚWIECI PRZYKŁADEM 
Dawniej Eu 

BYŁ NAJBURZLIWSZYM ZAKĄTKIEM 
Rola Bałkanu w polityce zagranicznej 

zmieniła się w ostatnich czasach zupełnie. 
Związane to jest ze zmianą konfiguracji 
politycznej i metod postępowania na 
tym terenie. Tradycyjne przekonanie, że 
właśnie z Bałkanu nadciągają wszystkie 
chmury, które mają uderzyć w Europę 
i świat piorunami, staje się nieaktualne. 
Bałkan dawniej był zakątkiem Europy naj 
burzliwszym, najmniej ustabilizowanym, 
przesyconym spiskami, zatargamį i kon- 
fliktami. Obecnie może reszcie Euro- 
py świecić przykładem. Balkan wstąpił 
obecnie w okres stabilizacji i pacyfikacji 
swoich stosunków. 

PIERWSZA TURCJA. 

Dzieło to dochodziło do skutku frag- 
mentami i stopniami. Zwolna poprzez 
przepaść, dziełącą przeciwników z cza- 
sów -wojen bałkańskich i wojny šwiato- 
wej, poczęto przerzucać mosty zrazu pro 

wizpryczne, a potem trwałe. Turcja pierw 
sza wyrównała swoje stosunki z dawnymi 
anłagonistami. Pojednała się ze swoim 
dawnym greckim wrogiem, mimo zaciętej 
wojny, mimo drażniącej sprawy wymiany 
| przesiedlenia mniejszości narodowych. 
Potem przyszła kołej na wygładzenie re- 
lacji z resztą państw bałkańskich. 

ZBLIŻENIE BUŁGARSKO-JUGOSŁO- 
WIAŃSKIE 

Problem stosunku Bułgarii do sąsia- 
dów był trudniejszy, a uregulowanie tych 
spraw trwało dłużej. Na tendencjach do 
zapomnienia o przeszłości nie zbywało 
od dawna. Ludowy premier bułgarski, 
Stamboliński, powziął pierwszy ideę po- 
Jednania i federacji słowiańskiej na Bał- 
kanach, mającej objąć przede wszystkim 
Bułgarię i Jugosławię i w ten sposób spór 
o Macedonię uczynić bezprzedmiotowym. 
Ideę tę znajdowały posłuch wśród kroac- 
kiej ludności Jugosławii, a przede wszyst 
kim w stronnictwie włościańskim dr Macz 
ka. Mimo trudności idea pojednania 
i zbliżenia bułgarsko-jugosłowiańskiego 
została zrealizowane, a wizyty krółew= 
skie, entuzjazm ludności były akompania- 
mentem świadczącym o trwałości tego 
czynu politycznego, 

Spory takie, jak grecko-bułgarski, jak 
rumuńsko-bułgarski, edgrywające drugo- 
rzędną rolę wobec poprzedniego, utraci- 
ły wszelką aktualność. Czynnikiem stabi- 
lizacyjnym był również fakt pojednania 
i zbliżenia między dawnymi antagoniste- 
mi Włochami i Jugosławią. Włochy w ok 
resie sporów i konflikłów szachowały Ju- 
gosławię Bułgarią. Z chwilą, wyrównania 
stosunków między Rzymem a Belgradem 
ułatwiona została droga wiodąca z Bel- 
gradu do Sofii, 

POŻYCZKA FRANCUSKA 
DLA BUŁGARII 

Akt zawarty między Bułgarią a Enten- 
łą bałkańską znoszący postanowienia trak 
tatów pokojowych w sprawie ogranicze- | 
nia sił zbrojnych w Bułgarii i możności 
fortyfikowania terenów granicznych, był 
uwieńczeniem dzieła zgody bałkańskiej. 
Bułgaria uzyskała w sposób legalny i pra 
widłowy rewizję krępujących ją posta- 
nowień traktatowych. Droga więc, na któ 
rej doszła do tego celu, pozostaje w peł- 
nym kontraście do metod używanych 
przez Niemcy, zwłaszcza w obecnym ok- 
resie. Równouprawnienie Bułgarii pod 
tym względem jest wynikiem nie tylko pa 
cyfikacji stosunków i usunięcia antago- 
nizmu na półwyspie bałkańskim, ale | re- 
zultatem życzliwego stosunku państw zas 
chodnich, przede wszystkim Francji, pod   

z miepokojem 
których auspicjami niejako doszło do za- 
warcia tego układu. Dowodem, że tak 
było, jest zapowiedź udzielenia Bułgarii 
pożyczki przez Francję. 

WPŁYWY ANGLH I WŁOCH. 

Państwa bałkańskie prowadzą ostroż- 
ną politykę zagraniczną i nie angażują 
się w sposób jaskrawy dokonywując zwro 
tów w sposób stopniowy i ostrożny. Mi- 
mo to obecnie po okresie, w którym 
wzmagały się wpływy niemieckie i włos- 
kie, zaznacza się zwrot w kierunku po- 
wrotu wpływów  francusko-angielskich. 
Jugosławia, jak się mogło wydawać, od- 
była najdalszą drogę z orbity wpływów 
Ententy w kierunku obozu przeciwnego. 
Wpływy niemieckie zarówno polityczne 
jak i ekonomiczne działały od dawna w 
Belgradzie, a układ z Włochami potęgo- 
wał tendencję oddalenia się od daw- 
nych sprzymierzeńców. Ale mimo to 
węzły z zachodem, a zwłaszcza z Francją 
nigdy nie zostały przerwane i zawsze 
mają bardzo mocne oparcie wśród bar- 
dzo znacznej większości mieszkańców Ju- 
gosławii. Rumunia w okresie premierost- 
wa Gogi pzecnodziła również fazę wi- 
docznych wahań, ale obecnie położony 
Im został kres i mimo zmian w ustroju 
wewnętrznym nawrót do tradycyjnej po- 
lityki zagranicznej występuje w całej peł   

ropa patrzyda ma ЕБ ан Й арна 

ni. Porozumienie francusko-tureckie w 
sprawie Sandżaku Aleksandretty stanowi 
również czynnik umocnienia się wpływów 
wielkich państw zachodnich na terenie 
Bliskiego Wschodu. 

MIĘDZY BLOKAMI DEMOKRATYCZNYMI 
A TOTALISTYCZNYMI 

Ustrojowo państwa bałkańskie Idą 
również drogą pośrednią między blokami 
demokratycznym a totalistycznym. Turcja 
próbuje stworzyć formę oświeconego ab- 
zolutyzmu i rada powołuje się na wzory 
francuskie. W Jugosławii | Bułgarii auto- 
rytaływne rządy łagodnieją i ewolucja 
zmierza w kierunku częściowego zdemo- 
kratyzowania i sparlamentaryzowania ży- 
cia publicznego. Rumunia teoretycznie 
biorąc oddaliła się najbardziej od demo- 
kratycznej formy rządzenia, ale moływem 
tej zmiany była chęć zwalczenia wply- 
wów totalistycznej Żelaznej gwardii, a po 
dokonaniu tego dałsze zmiany nie są 
wykluczone. 

Dawniej Europa palrzyla z niepoko- 
lem na Bałkan, obawiając się, że iskry po 
chodzące stamtąd mogą rozpalić pożar 
europejski. Dziś Bałkan świeci przykła- 
dem spokoju i stabilizacji i może z po- 
czuciem dumy spogłądać na stosunki w 
reszcie Europy, tak pełnej konfliktów 
I niepewności. 

SET MTMS 
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Krokodyl uciekł z klatki do Motławy 
Popłoch na jarmarku w Gdańsku 

Nielada popłoch wydarzył się w nocy 
z dnia 2 na 3 bm. w Gdańsku. 

Na jarmarku gdańskim tzw. „Domini- 
ku” jedną z atrakcyj był krokodyl „Otto- 
kar”. Zmyliwszy czujność dozorcy, wydo- 
stał się w nocy z klatki na wolność j czu 
jąc wodę w pobliskiej Motławie, po- 
wlókł się do rzeki I znikł w odmętach 
wody Dodać nałeży, że krokody! musiał 
czołgać się przez dwie ulice I dwa puste 

place. 

POWSTAŁ NIEOPISANY POPŁOCH 

Rano zauważono brak krokodyla. Rów 
nocześnie około godziny 6 rano 2 bm. do 
syć daleko od miejsca rozłożenia się cyr 
ku, podczas przejazdu promem portowym 
łączącym Waligasse z przeciwległym brze 
giem Motławy, zauważono w wodzie ja- 

kąś bestię, wystawiającą od czasu do cza- 
su ogon parumetrowej długości na po- 
wierzchnię wody. Wkrótce pokazał się na 
powierzchni łeb potwora. Wówczas po- 
znano krokodyla. Powstał nieopisany po- 
płoch. Kobiety zaczęły z krzykiem 
uciekać. 

Krokodyl od czasu do czasu wypływał 
na powierzchnię, zbliżał się do brzegu 
| nawet próbował wdrapać się na brzeg, 
ale wysokie obramowanie wybrzeża nie 
pozwalało mu wydostać się na ląd. Wo- 
bec tego co chwilę przewracał się brzu- 
chem do góry i na pewien czas wygrze- 
wał się w ten sposób na słońcu nie ma- 
ląc, jak można było wnioskować, złych 
zamiarów w stosunku do ludzi. 

W niedługim czasie zebrały się na 
brzegu tysiące ludzi, zwłaszcza dzieci 
I młodziaży. Wszyscy z ogromnym zainte 
resowaniem przyglądali się niewidzianym 
nigdy harcom krokodyla w wodach 
Motławy. 

  

  

ROZPOCZĘŁO SIĘ POLÓWANIE. 

Zaalarmowana policja portowa I lądo- 

wa oraz straż pożarna zjawiła się nad 
Motławą. Rozpoczęło się polowanie. 
Chciano go złapać żywego, ale nie wie- 
dziano jak bowiem nie rozporządzano od 
powiednimi narzędziami, ani sieciami. 
Zresztą krokodyl, czując niebezpieczeń- 
stwo, zanurzał się pod wodę I wynurzał 
йе rzadko, tylko dla zaczerpnięcia po- 

wietrza. 
Właściciel cyrku próbował wołaniem 

zwabić uciekiniera do łodzi, w której 
uganiał za krokodylem, ałe „Ottokar”, 
czując się wyśmienicie w upalny dzień w 
wodzie, ani myślał reagować na czułe 
wołanie. Parę razy udało się dosięgnąć 
krokodyla, a nawet uchwycić go, ale pró- 

Każdy tysiączny meszkaniec Polski | 
posiada samochód 

Na dzień 1 lipca rb. zarejestrowanych 
było na terenie całej Polski ogółem 
51.729 pojazdów mechanicznych, pod- 
czas gdy przed rokiem, tj. na 1 lipca 
1937 r. posiadaliśmy 42.048 pojazdów 
mechanicznych. 

Z ogólnej liczby pojazdów  mecha- 
nicznych, samochodów zarejestrowanych 
jest 39.253, w tym 23.064 prywatnych 
i urzędowych, 5.019 łaksówek, 1.983 au- 

tobusów, 7.813 ciężarówek, 1,374 innych 
typów, jak cysterny pożarnicze, traktory 

itp., ponadio zaś posiadamy 12.476 mo- 

tocykli. W porównaniu ze stanem z dnia 
1 lipca r. ub, największemu zwiększeniu 
uległa liczba prywatnych i urzędowych 

    

  
  

  

„Czerwony kur” szaleje 
$Smust muy Epilcims 

Częste w ostatnich dniach burze z sił- 
nymi wyładowaniami glektrycznymi stały 
się przyczyną szeregu pożarów. 

Mimo intensywnej wałki z klęską po- 
łarów, „czerwony kur“ szaleje nadal w 
Polsce, zbierając rok rocznię obfite żni- 
wo. Co dziwniejsze, że mimo stale postę 
pującego usprawnienia straży pożarnych, 
zwiększenia liczby personelu strażackiego 
i ulepszenia sprzętu, wcale nie zmniej- 
szyła się w ostatnich latach liczba poża- 
rów, utrzymując się stałe na tym samym 
poziomie. 

Przeglądamy statystykę podaną przez 
Mały Rocznik Statystyczny 1938 r. W r. 
1932 zanotowano na terenie całego kraju 
ogółem 18.1 tys pożarów, w tym 1.8 tys 
w miastach i 16.3 tys na wsi. W r. 1934 
było 20.3 tys pożarów, w mieście — 2 

tys, na wsi — 18.3 tys, w r. 1935 — 20 
tys, 1.9 tys w mieście i 18.1 tys na wsi, 
w r. 1936 — 19.6 tys, pożarów, w tym 
2 tys w mieście i 17.6 tys na wsi. Jak wi- 
dzimy, nie zbyt wielkim odchyleniem 
uległy te cyfry na przestrzeni ostatnie- 

go, objętego słatystyką,  czterolecia, 
Zwłaszcza niepokojący jest objaw klęski 
pożarów w miastach, gdzie równolegle, 
jak wykażą podane niżej cyfry, postępo- 
wała akcja usprawnienia pożarnictwa. 

W .1932 r. mieliśmy w Polsce 10.789 
ochotniczych straży pożarnych, skupiają- 
cych 255.9 tys członków. W 1935 r. licz- 
ba straży zwiększyła się do 11.612, 
a członków do 296.9 tys, w 1936 r. — 
do 12.357, a członków do 303.8 tys. Po 
ważnemu zwiększeniu uległ również i per 
sonel straży zamwodowych (miejskich 

by wciągnięcia do łodzi nie udawały się, 
gdyż zręcznym ruchem zwierzę wyrywało 
słę I dawało nura do wody. 

ZWABIONO OCHŁAPEM MIĘSA 
Dopiero po kilku godzinach połowa 

nia, gdy już „Ottokar” porządnie się wy- 
głodził, stał stę łagodniejszy. Pozwalał 
łodzi zbliżyć się. Przyniesiono ochłap 
mięsa i tym zwabiono go do samej łodzi. 

Gdy smacznie zajadał kęs mięsa, niezna- 
cznie zarzucono mu pętę na szyję I tu- 
łów I tak skrępowanego wciągnięto do 
łodzi. Jeszcze w łodzi próbował parokrot- 
nie wyrwać się do wody, ale już nie miał 
siły mócno trzymany przez kilku ludzi. 
Tak dowleziono go do cyrku I wsadzono 
do kłatki. 

wozów osobowych, gdyż o 4.755 samo- 
chodów, 

Najwięcej samochodów zarejestrowa- 
nych jest w stolicy, mianowicie 10.903. 
Na terenie województwa poznańskiego 
znajduje się 6.921 pojazdów mechanicz- 
nych, na Pomorzu 4.831, na Śląsku 5.995, 
w woj. kieleckim 4.235, w krakowskim 
3.507, w lwowskim 3.167 itd. 

Na 100.000 mieszkańców przypada 
przeciętnie w całym kraju 114 samocho- 
dów, a zatem prawie każdy tysiączny 
mieszkaniec Polski posiada auto. W War- 
szawie jeden wóz przypada przeciętnie 

i przemysłowych). W r. 1932 było 2.9 tys 
członków, w 1936 r. — 8.4 tys. Również 
| sprzęt strażacki został poważnie zwięk 
szony i zmodyfikowany. Rok 1932 zare- 
jestrował 415 samochodów, posiadanych 
przez straże pożarne w Połsce, rok 1936 
— 654 wozy. Motopomp w 1932 r. było 
669, w 1936 — 1.272. Sikawek ręcznych 
w 1932 r. 12.276, w 1936 r. — 14.044, 
Znacznej redukcji uległa także powierzch 
nia przypadająca na ob:ługę dla jednej 
straży pożarnej. W 1932 r. przypadało 36 
kilometrów kwadratowych / powierzchni, 
w 1936 r. już tylko 31.2 km kw. 

*. W czym tkwi przyczyna tego niepo- 
kojącego stanu rzeczy. Jeśli chodzi 
o wieś, straż ochotnicza na tym terenie 
nie spełnia powierzonych jej zadań. Jest 
nadal prymitywna, niewyszkolona, pozba 
wiona nowoczesnego sprzętu pożami- 
czego. Budownictwo wiejskie (słoma 
| drzewo) łatwo ulega pożarom. 

Pewien kryzys organizacyjny, ze smut 

kiem należy to przyznać, przechodzą w 
Polsce straże ochotnicze, które mimo 

swej poważnej kczebności, nie spełniają 

pokładanych w nich nadziej. Zauważyć 

należy także brak a nawet i zanik istnie- 

jącej dotąd propagandy pożarnictwa 
i służby pożarniczej w kraju, co za gra- 

nicą, np. w Czechosłowacji i w Niem- 

czech, jest stale i intensywnie prowadzo- 

ne. Zniwełowanie klęski pożarów to spra 

wa w Polsce poważna I pilna. Rok rocznie 

idzie z dymem około 30 milionów zło- 

tych (w 1932 r. — 35.2 miln. zł, w 1936 r. 

— 25.7 miln. zł). 

Jak poważne są te straty, niech prze- 

mówi fakt, że rok rocznie gospodarstwu 

społecznemu zabierają pożary 7.243 mie- 

szkania o 14.472 izbach, tyle bowiem za 

sumę 31.228.000 zł wybudowało miesz- 

kań robotniczych w latach 1934 — 37 To- 

warzystwo Osiedli Robotniczych, tzw. po- 

pularnie TOR. 

ŻART NA_ STRONIE 

FLEGMATYK. 

Małżeństwo Durand bawi w górach. Mał 

żonka, p. Durand, zachwyca się krajobra- 

zem. 
— Patrz, jakie to pięknel 
— Hm, nic nadzwyczajnego! Wyobraź so 

bie, że góry znikły — eo wówczas pozosta 

nie? To samo, co ogłądamy codzień z okiem 

naszego mieszkania. 

ŻYWIOŁY! 

— Ewciu, wylicz mi żywioły! 

— Ogień, woda, powietrze, piwo! 

— Piwo nie jest przecież żywiołem! 

— A jednak mamusia mówi zawsze, gdy 

tatuś sobie podpije: „teraz jesteś w swoim 

žywiolel“ 

CHYBA ŽE TAK? 

— Płytka z kości słoniowej, którą mi pau. 

sprzedał, jest z jakiejś namiastki! 

— Wykluczone, panie szanowny, chybi 

łe słoń miał wprawiony sztuczny kieł! 

NIE MA POŚPIECHU. 

— Słyszałem, że wyprowadziliście się już 

t pensjonatu? Czy nie byliści zadowolen'? 

— 0, nie, przeciwnie—bardzo się nam 
podobało, mieszkaliśmy cztery miesiące, ale 

w końcn spostrzegliśmy, że nie ma kąpielo 
wego. I to właśnie było przyczyną naszej 

przeprowadzki. 

PRZYJACIÓŁKI. 
— Tak, moja droga, dyrektor B. prosił 

mnie sześć razy do tańca! 

— Zrozumiałe „przecież to był bal na cel   na 150 mieszkańców. 

  

dobroczynny! 

r EE Li a LS a] 

raj widziałem pana redaktora. Nie znaczy to oczy- 
wiście, że każda filiżanka kawy, wypita w podejrza- 
nej spelunce sprowadza trąd. 

— Kawa to przesada wtrącił sekretarz. Naj- 
bardziej trzeba się wystrzegać kas kolejowych. 
Wczoraj widziałem, jak pan redaktor kupował bi- 
let bez rękawiczek. Jest — to lekkomyślność, która 
może popełnić tylko świeżo upieczony emigrant. W 

Argentynie nikt nie przyjmuje drobnych bez ręka- 
wiczek. 

— Dlaczego? 

— Bo przed panem mógł kupować bilet np. 
Indianin z Chaco. Indianie utrzymują potajemne 
stosunki z trędowatymi. Jeżeli to był pasażer z pro- 
wineji Jujny, to mógł przynieść ze sobą dżumę, sy- 
filis, albo cholerę. 

— Wczoraj gangsterzy znowu porwali repor- 
tera z la Preusy, zauważył od niechcenia szef dru- 
karni. Co za czasy? Polują na 500 złotowiczów mie- 
sięcznie. Przytem nigdy nie zdarzyło się, żeby kogoś 
wypuścili bez okupu. 

*° — Byle nazwisko. 

— Byle nazwisko, chociażby nawet europejskie. 
— Malarii również nie można łekceważyć w 

Argentynie. Nieraz taki niewinny komar, jak ten,   

co w tej chwili rozsiadł się na nosie naszego szefa, 

bywa przyczyną nagłego powrotu do Europy. 

— Wracając jeszcze do sprawy trądu, podjął 
mistrz linotypu, przypominam sobie wypadek zara- 

żenia od marki na liście. Pewien urzędnik pocztowy 

mówił mi, że sam stempel Misiones budzi w nim 

przerażenie. A tyle listów przychodzi stamtąd do 
naszej redakcji. 

— Skandal!! 
— (o się stało. 

— Komar Nr 2-gi, który siedział na nosie, 
ugryzł pana redaktora. : 

— Nic nie szkodzi. W Europie wyleczą. Tam 
wszystko leczą. 

— Przypominam sobie pewnego žydka, który 

lubiał chadzać w nocy. Złapały go te gangstery i za- 
męczyły. Okup z Europy przyszedł na drugi dzień 
po zgonie. 

— Wracając jeszcze do sprawy trądu... 

— Panie kol. Ziarowski, szepnęła ofiara hu- 

moru amerykańskiego, czy są jakie listy do reda- 
kcji? ` 8 ЕНЕ 

— Owszem p. Redaktorze przyszedł list, aż z 
Comodorra Riradavia. 

— Gdzie to leży?   

— Ostatnia osada polska w Patagorii. Dalej jest 
już tylko Biegun, ale bez eskimosów. Czy mam prze- 
czytać list? 

— Prószę bardzo. 

— „Niech będzie pochwalony szanowna redakcy:. 

jo! Pisze do was ubogi tułacz z dalekiego Cowodora, 

pisze i wstydzi się za was choć wy uczone i mądre! 

Wczoraj niemiaszki w swoim klubie muzycznym 

urządziły obchód ku czci naszego wielkiego śpiewa- 

ka Fryderyka Szopena i pytają się co u nas jest. a 

wy nic, bo gazeta nie pisała, słyszelim, że przy- 

jechał nowy redaktor z Europy... jeżeli głupi, ta 

poco go było sprowadzać, aż z tak daleka, a jeżeli 

mondry, to dlaczego nic nam nie napisał o śpiewaku 

Szopenie co 127 lat temu narodzony został?... pre- 

numeratę 87 pesos odsyłamy i przysyłać nadal bę- 

dziem o ile za redakcyję świecić oczami Permit 
wać nie będziema“. 

Jan Puchała = 

| wiertacz naftowy: ̀ 
Skarbnik Związku Polskiego w Gowodortw 

Riradavia. 

(Dokończenie nastąpi)



Świ 
„KURIER“ [4533]. 

eto najstarszego pułku 
piechoty legionów 

W dniu 6 bm najstarszy pułk pie 
choty legionowej Józefa Piłsudskiego 
obchodził swe doroczne święto pułko 
we i jednocześnie 24 rocznicę swego 

isinienia. 2 
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 

6 świąteczną pobudką. O g. 9 na pla- 
cu koszarowym mszę św. odprawił 
ks. kapelan pułku z czasów legiono 
'wych Tyczkowski, po czym wygłosił 
następujące kazanie: 

A pomnijcie na sprawy ojcowskie, które 
czynili za życia swego, a otrzymacie sławę 
wielką i imię wieczne. Księga I Machabejska. 

Kochani Bracia Żołnierze! 
Obchodzimy dziś wielkie święto pułku 

piechoty leg., które jest jednocześnie wiel- 
kim świętem całej Polski. 

24 lata temu Wielki Syn tej ziemi odwaś 
nie stanął do walki o wołność kraju, ałe mu 
siał mieć żołnierzy, którzyby, jak On, zdecy 
dowani byli na wszystko. I tych żołnierzy 
znalazł i długo ich sobie przygotowywał. 

Ci właśnie żołnierze wybrani stworzyli 
ten pułk i rozpoczęli pod komendą swego 
Wielkiego Wodza walkę — przyjęłi na sie 
bie reprezentację całej Polski. 

Wiedzieli, że stając do wałki muszą wy 
kazać wszystkie cnoty polskiego żołnierza 
Е całej przeszłości: bezgraniczną miłość Oj- 
czyzny, hart, wytrwałość, odwagę, wiarę w 
wodza. bezwzględną wierność i przywiąza- nie 1 całe męstwo najpiękniejszych kart Na- 
kz A karty te były piękne. Grzechy rów- pa e było odpowiednio odkupić. 

świadomością i 10 zdecydowali = a 108 as ciem odpowiedzialnošej 

W bojach radowati serce 
Iż ten dla nich był z eałym ais, 
chał ich i zawsze oddawał im najwyższe 

Wodza, 
— ko- 

pochwały, a w końcu sercem Przy nich spo czał. 

Z tego pułku formował inne pułki, a kad 
ry stąd idące zaszczepiały tam enoty dobre 
go żołnierza i ducha Wielkiego Marszałka i swego ukochanego Wodza. 

Potem stali się współtwórcami Komendan ła Ay odbudowie Kraju do potęgi mocarstwo wej. 
Oto w krėikošei wielka trad: 

pułku — oto przykłady i 
kochani żołnierze. 

„ W boju zdecydowani na najwyższą ofla 
rę, nieustępliwi w trudnościach, zdyscyplino 
wani, zwarcei, koleżeńscy, zawsze dążyli do 
jednego celu. 

Dla naszego sztandaru zdebyli najwyższą 
odznakę virtufi militari, Są nie tylko dla 
was, ale 1 dla całego narodu bohaterami wspa niałymi i za nimi pójdziecie i jak oni zwy tiężycie 1 poprowadzicie pułk swój do naj wyższej chwały. 

A gdy wrócicie do życia obywatelskiego 
1 tam będziecie dobrymi obywatelami i tam będziecie mieli jeden cel: potęgę Państwa Polskiego opartą na prawach Bożych - Chry 
stusowych. 

Ale tu w pułku zaprawiajeie się do teza 
— tu dadzą wam dobrą, życzliwą, bo ojcow 
ską szkołę i zostaniecie na zawsze dobrymi 
synami Ojczyzny. 

W tej służbie, w fej zaprawie pułku 
niech wam Bóg dopomoże. A pomnijcie na 
sprawy ojeowskie, które czynili za życia swe 
60, a otrzymacie sławę wielką i imię wiecz 
ne. Amen“, 

ycja naszego 
wzory dla was, 

‚ Ма mszę św. przybyli: wojewoda 
Wileński L. Bociański, gen. Kruszew 
ski, płk. Szafran, wicemin. Piasecki 

żołnierz pułku, płk. Wenda b. do- 
Wódca pułku, delegacje oddziałów 
wojskowych stacjonujących w Wil- nie, przedstawiciele włądz państwo- 
wych, samorządowych, delegacje Zw. Legionistów i Legionistek, poczty 
sztandarowe Federacji PZOO, przed- stawiciele organizacyj społecznych o- raz licznie Rodzina Wojskowa. 

„ Po mszy św. odbył się akt wręcze nia pułkowi ręcznego karabinu maszy nowego przez 14 Batalion Junackich Hufców Pracy. Ręczny karabin maszy nowy wręczył dowódcy pułku mjr. ki ró, komendant Baonu Junac e Hufców Pracy, który swoje prze wienie zakończył słowami: 
talayatarzyści, w pierwszym dniu na powi ha po AAB RY przez junaków 
deklaryz: a ik duchem patriotyzmu za 

ai owity swój żołd na karabin 

S©LANKA 

ZAKŁAD 
A | PIĘKNIE POŁ 

Sezon trwa od 
Informacje: Dyrekcją   zawie o ra RW zwszystkie placówki „Orbisu* w kraju i za granicą 
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DRUSKIENIKI 
mre NAD NIEMNEM 

DO PICIA 

KAPIELE 
ELEKTRO-i WODOLECZNICTWO. 

INHALATORIUM. 
IRYGACJE i PŁUKANIA JELIT. 
LECZNICZEGO STOSOWA 

Ё NIA SŁONCA, CWIETRZĄJ RUCHU. KĄPIELE KASKADOWŚA 
OŻONA STACJA KLIMATYCZNA 
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wisk Polskich w Warg akladų į Komisja Zdrojowa w Druskienikakh, Związek Uzdro-   

Obecny sztandar pułku. 

maszynowy dla pułku piechoty legionów J6 
zefa Piłsudskiego, dowodząc tym naležytegs 
zrozumienia obowiązku wobee Ojczyzny 
spłacając dla Niej swój dług Polaka. Do ma 
turzystów dołączyli się junacy i kadra ofi 
cerska i podoficerska 14 Batalionu JHP jak 
również i JI turnus matarzystów. 

Owoe tych skromnych, lecz z głębi sere | 
płynących składek, skrzętnie odkładanych 2 
żołdu, dziś przypadło mi w udziale przeka 
zać na ręce Twoje, Panie Pulkowniku, w 
dniu święta pułkowego w charakterze RKM-u 
by był wyrazem naszej miłości do żołnierzy 
pułku Imienia Wiełkiego Marszałka. wyra- 
zem wdzięczności dla bohaterów z pod Wil- 
na, Kijowa, Drohiczyna, Lidy, Jabłonki itp. 
którzy krew, trud i życie nieśli w Ojczyzny 
obronie. 

Ten znikomy dar w postaci jednego ka 
rabinu ma dla nas olbrzymią wartość, w 
nim bowiem zawarta jest treść naszych ku 
Tobie i Twoich żołnierzy legionowych u- 
czuć. 

Nieeh więc szezera intencja | te uczucia, 
towarzyszące przy odkładaniu drobnych gro 
Szy na ten karabin, natehną bohaterskim du 
them tych, którym przypadnie w udziałe 
użyć go w obronie Ojczyzny. 

Pozwól więc Panie Pułkowniku, że będę 
wyrazieielem myśli dusz i serce fundatorów 
tego karabinu, składając Ci w dniu święta 
Twego pułka wraz ze szczerymi życzeniami 
powodzenia w pracy nad dźwiganiem sztan 
daru pułkowego ku wyżynom ehwały król 
ki żołnierski meldunek: 

— Panie Pułkowniku! Melduję posłusz- 
nie, że kadra, junacy z cenzusem oraz juna 
cy bez cenzusu 14 Bafalionn JHP, stając na 

apel Naczelnego Wodza, przekazują Ci ufun 
dowany i obficie potem zroszonych junae- 

kich groszy karabin maszynowy oraz zapew 
niają, że gdy Naczełny Wódz wezwie wszyst 
kich do obrony granie ojczystych, okupio- 
nych krwią bohaterów od 1914 — 1920 ro 
ku, zamienią łopaty na karabiny 1 staną 
pierwsi do karnych szeregów Twego pułku 
gotowi oddać życie za Ojczyznę*,   

Dowódca pułku podziękował za 
ten dar i ofiarowany karabin maszy- 
nowy wręczył najlepszemu celowni- 
czemu pułku st. leg, Wagnerowi. : 

Skolei odbyło się wręczenie 
odznak pułkowych, nagród strzelec- 

kich oraz ryngrafów. 
Pułk nadał honorową odznakę 

pułkową wojewodzie Ludwikowi Bo- 
ciańskiemu oraz b. żołnierzom pułku 
— prorektorowi USB prof. Hillerowi, 
prof. Mozołowskiemu. Przy wręcza- 
niu przez dowódcę pułku odznak or 

kiestra odegrała „Pierwszą Brygadę". 

Następnie na stadionie sportowym 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
odbyła się defilada pułku, którą przy 
jał gen. Kruszewski w towarzystwie 
wojewody Bociańskiego, płk. Szafra 
na i przybyłych na uroczystości puł 
kowe gości. 

Po defiladzie korpus oficerski po 
dejmował w kasynie pułku śŚniada- 
niem zaproszonych gości. 

O godz. 12 na stadionie sportowym 
odbył się obiad żołnierski, w czasie 
którego wygłoszone zostały przemó- 
wienia. Dowódca pułku w zakończe- 
niu swego przemówienia wzniósł o- 
krzyk na cześć Najjaśniejszej Rzeczy 
pospolitej, Pana Prezydenta Ignace- 
go Mościckiego oraz Naczelnego Wa- 
12 Marszałka Edwarda Śmigłego Ry 

W godzinach popołudniowych о- 
degrana zostala rewia żołnierska oraz 
odbyły się zabawy taneczne w kąsy- 
nie oficerskim i podoficerskim. | 

Ślub „córki” najstarszego pułku legionowego 
Wczoraj w ramach święta najstar 

szego pułku Legionowego odbyła się 
niecodzienna uroczystość ślub 
„córki pułku". „Córką* pułku jest p. 
Aleksandra Marska - Mariańska, stu- 

dentka 5 roku medycyny na Uniwer 
sytecie Wileńskim. Wstąpiła ona 
wczoraj w związki małżeńskie z b. 
asystentem prof. Rosego d-rem Briih 
lem. 

Ślub odbył się o godz. 17 w koście 
le garnizonowym, rzęsiście ošwietlc 
nym i uroczyście przybranym. Obec 
ny był na uroczystości cały korpus 
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oficerski pułku, przedstawiciele 
władz i wojska z Przybyłem do Wil 
na gen. Kruszewskim na czele, Ślubu 
udzielił i pobłogosławił młodej parze 
stary kapelan pułkowy ks, Tyczkow 
ski. 

Pułk z racji wydania zamąż swej 
„córki* zorganizował zabawę wesel. 
ną w salach kasyna oficerskiego, 
gdzie ną cześć młodej pary vvzniesio 
no wiele toastów. < 

P. Aleksandra Maria - Mariaiską 
w wieku 3 lat utraciła matkę, a wkrót 
ce po tym podczas ofenzywy Marszał 
ka Piłsudskiego z nad Wieprzą na uli 
cach Białegostoku padł bohaterską 
śmiercią jej ojciec, kapitan Marski - 
Mariański, dzielny oficer pułku. Ma 
ła Ola pozostała bez rodziców. Dziec 
kiem bohaterskiego oficera zaopieko 
wał się pułk, który JE Wychowywał i 
kształcił. = 

P. Aleksandra Briihlowa wkrótce 
kończy Uniwersytet. 

Młodej parze szczęść Bože, 

Wiadomości radiowe 
GRA KAPEŁA WIEJSKA. 

Ranek, dnia 7 sierpnia o godz. 8.50 bę- 

dzie rozbrzmiewał melodiami swojskimi w 

wykonaniu zespołu wiejskiego. 

le 

DYREKTOR SZPAKIEWICZ ŻEGNA WILNO 

Dyrektor Mieczysław Szpakiewicz, opusz 
czając Wilno, po 7 latach prowadzenia Te- stru Wileńskiego — pożegna się z publicz 
nością za pośrednictwem mikrofonu w nie 
dziełę o godz. 11.45, 

Piszą do nas 

Wielu z nas uczestniczy w „żywej 
gazetce* w: szkole, czy w organiza- 
cjach młodzieżowych, a już bez wąt 
pienia, mogę twierdzić, każdy z nas 
był twórcą żywej gazetki w domu, 
między sąsiadami, kiedy to opowiadał 
o nowinach usłyszanych, zmyślonych, 
wyczytanych. Wieś prawdziwa, wieś 
zabita deskami, ma jedynie tylko ta 
ką „prasę“. 

Hu z nas, czytających stale dzien 
niki, korzystających z dobrodziejstw 
radia i możliwie orientujących się w 
toku życia państwowego, życia spo- 
łecznego, kulturalnego i gospodarcze 
go, miało możność wysłuchania opo- 
wiadań przedstawicieli deskami zabi 
tej wsi, opowiadań płynących ze szcze 
rego serca, tych którymi żyje wieś? 
tapewno nieliczne jednostki. Najczęś 

ciej nie przywiązujemy żadnej war- 
tości do podobnych zagadnień, idąc 
nie zatrzymujemy się, nie ogłądamy 
się dokoła — to nas nie interesuje. 

A tymczasem ludek więcej mówi, 
niż wie, (a wie bardzo mało). Nie wia 
domo na wsi, co robi Sejm, co robi 
rząd, nie słyszano o najważniejszych 
wydarzeniach w Polsce, a ponieważ 
nie słyszano prawdy „tworzy się fan 
lastyczne baje. Wstydzę się przyznać 
tutaj do tego, co słyszałem od pewne 
go wieśniaka (dobrego obywatela), w 
jakiej redakcji dotarły do niego frag 
menty życiorysu Marszałka Pilsud- 
skiego. Nie zdobyłem się na cierpli- 
dość wysłuchania całości — przerwa 
łem i ku wielkiemu zdziwieniu mego 
słuchacza, sprostowałem niektóre je 
go informacje. 

Ghyba też wszyscy wiemy, jak lud 
wiejski traktuje subsydia i zapomogi 
udzielane przez rząd, czy fundusz pra 
17, albo nawet zwykłe ofiary. To wed 
hug przekonań wsi, daje Ameryka. Ile 
to faktów zostaje przekręconych, zmy 
ślonych, pozbawionych najistotniej- 
szych i to b. ważnych momentów 
prawdy. Wieśniacy, ludzie często wy 
bitnie uczciwi, pracowici, kochający 
mowę polską i pragnący największe 
go szczęścia dla Polski, brednie opo 
wiadają sąsiadom, dzieciom i znaje 

mym o tej Polsce. To o czym piszę, 
nie stanowi fenomenu, takich przy- 
kładów i podobnych mógłbym wyli- 
czyć długi szereg, ale nie o to chodzi 
Bardziej chyba interesuje same źród- 
ła tej fantazji. 

Źródło jest jasne — brak czytelni 
etwa, brak gazet, radia, kontaktu wsi 
„zabitej deskami" z szerszym otocze- 
niem. 

Nie o krokodyle łzy mnie chodzi, 
nie o współczucie dla _ nieszczęśli- 
wych, chodzi o zorganizowaną i zde 
cydowaną pracę. Przez „żywą gazet 
tę* należy zainteresować ludność ży- 
ciem państwa, należy pobudzić wieś 
do pracy pozytywnej. Wysunąć has- 

Żywa gazeta na wsi 
ło — „zbogacajmy się* — niech każ 
dy obywatel będzie przekonany, że 
przez jego zbogacenie się, zbogaea się 
Polska. 

Nie mam tu na myśli ani nakładu 
pieniężnego, ani wysiłku czynników 
rządzących. Myślę tylko o jednym 
człowieku na gminę. Przykład żywy, 
wzięty z praktyki, przykład, który na 
terenie Drui w czasie 5 miesięcy cie 
szył się uznaniem i zdał egzamin pró 
by życia. W Drui dwa razy tygodnio 
wo (we wtorki i piątki) odbywają się 
targi. Każdorazowo © godz. 12 na 
dzwięk syreny zbiegają się rzesze pu 
bliczności na jedno, ustalone miejsce, 
gdzie na podniesieniu stoi wymienio 
ny wyżej „wybraniec losu* i w for 
mie żywej, ogłasza wiadomości, jakie 
zdobył, zanotował z prasy i radia w 
przeciągu trzech dni. Wiadomość za 
wiadomością płynie, każda ujęta rze” 
czowo, krytycznie, jasno. Dowie się 
tu gospodarz, co słychać w jego gmi” 
nie, w powiecie, a eo w Warszawie, 
dowie się o większych przejawach ży 
cia gospodarczego w Polsce, dowie się 
jak kształtują się ceny na towary na 
innych rynkach, dowie się o prądach 
politycznych, o wojnach lub tylko to 
czących się bitwach, dowie się o 
współżyciu naszym z innymi naroda 
mi. Ten szary człowiek jedzie do do 
mu i opowiada, powtarza to, co sły 
szał, czuje łączność z całym narodem, 
czuje się jego małą cząsteczką i choć 
często czytać nie umie, wie, „co stoi 
w gazecie. Zaczyna ustosunkowywać 
się do życia pozytywnie, jest już wię 
cej czynny, rozszerza się jego Świa- 
tek, budzą się zainteresowania. Jesz 
cze na chwilę wyobraźmy sobie plac 
rynkowy, sklepy, targi, kłótnie wieś- 
niaków z żydkami, ważenie, mierze 

nie i ogólny hałas jarmarczny. W tym 
odzywa się przeciągły, już oczekiwa 
ny gwizd syreny. Na ulicach, na pla 
cu, w sklepach zapanował pośpiech 
gorączkowy — następuje przerwa w 
zgiełku. 

Zatrzymują się wagi, metr kładzie 
się na ladzie, w sklepach zostaje pust 

ka, cisza i tylko tupot ciężkich butów 
rozlega się na placu. 

Ludzie wiedzą, że to nie pożar i 
wiedzą, eo będzie, a biegną zaintere 
sawani, podnieceni! 

Tu każdy ma równe szanse. Ten, 
co ma radio i czyta gazetę, ten, który 
tych dobrodziejstw nie ma, jak rów 
nież i ten, co czytać weale nie umie— 
wszyscy rzędem stoją i słuchają. 

Gdy przyglądam się mapie, widzę 
setki miasteczek większych i mniej 
szych, w których można byłoby po 
dobną pracę rozwinąć. Mam też prze 
konanie, że prawie w każdym miaste 
czku znajduje się człowiek chętny do 
tej tak wdzięcznej pracy.   M. Sajkowski. 

  

  

W dniu 5 sierpnia odbyło się zebra- 
nie Kolegium Kuratorów Kościoła Wileń- 
skiego, które uchwaliło zwołać na dzień 
17 września w Wilnie Synod Nadzwyczaj 
ny w celu uprawomocnienia jednogłośnej 
uchwały Kolegium wyboru: ks, proś dr 
Konstantego Kurnatowskiego na opróż-. 
nione po śmierci ks. seniora Michała Ja- 
strzębskiego stanowisko generalnego su- 
perintendenta. 

Instalacja nowego seniora na najwyż- 
szą godność w Kościele Ewangelicko-Re 

anym — generalnego ruperinten- 
denta odbędzie się w najbliższym czasie 

22 į 

RTNDNS IN ITK O TSKNRTIROSA 

ROTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

    

     
    

Telefony w pokojach 

NOWOOTWARTA 

BIBLIOTEKA 
Teresy Xopuszyńskiej 

Wilno, ui. Śniadeckich 3 (róg Mostowej) 
Beletrystyka w języku polskim i francuskim. 

Książki dla dzieci i młodzieży. 

Kolegium kuratorów wiłeńskiegó kościóła | 
ewangelicke-reformowanego powołało | 

na stanowisko generalnego superintendenta 

ks. prof. Konstantego Kurnatowskiego — 
z Litwy 

  
  

    

  

   
Nowości powieściowe. 

     

    

po Synodzie Nadzwyczajnym i dla doke- 
nania tego obrzędu uchwałono zaprosić 
ks. Pawła Jacubenosa z Biż, generalnego 
superintendenta Litewskiego Kościoła Re 
formowanego, utrzymującego braterskie 
stosunki z Wileńską Jednotą. 

Ks. prof. dr Konstanty Kumatowski 
pracuje od kiłku lat na Litwie w Kościele 
Reformowanym, w życiu społecznym, 
i od roku 1925 był profesorem Uniwersy- 
tetu Witolda Wielkiego, wydziatu teolo- 
gii protestanckiej, który czasowo został 
zawieszony. 

Przed wojną į podczas okupacji nie- 
mieckiej ks. Kumatowski pracował w Wil 
nie, gdzie był członkiem Komitetu Pol- 
skiego i pozostawił wielu przyjaciół oraz 
jak najlepsze wspomnienia, 

W Wilnie ks, Konyi, należał do 
seniorów Połonii Dorpackiej. 

Studia uniwersyteckie odbywał w Dor 
x PR + 13 zakończone 

pacie, Berlinie i Lipsku, ое — 
doktoratem w Erlangen; jest ZZ 
filozofem i dobrym hebraisią. 
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„| SIERPIEŃ Dziś: Kajetana, aa 

7 Jutro: Cyriaka i Łazga 

Wschód słońca — g. 3 m. 39 

Niedziela || zachód słońca — g. 7 m. 09 
A 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wi!nie z dn. 6. VIII. 1938 r. 

Ciśnienie 766 
Temperatura średnia -- 20 
Temperatura najwyższa Ą- 26 
Temperatura najniższa +- 11 

Opad — 
Wiatr południowy 
Tend.: lekki spadek 
Uwagi: pogodnie. 

NOWOGRODZKA 
— W dniu 1 wrzešnia nastąpi poświęce- 

nie nowowybudowanego gmachu dla 7-kla- 

sowej szkoły powszechnej w Nowogródku. 

(mach jest dwupiętrowy, skanalizowany, po 

siada 10 sal wykładowych i wszelkie inne 

urządzenia. Kubatura gmach wynosi 8.000 

m sześć. Koszt budynku stanowi zł 200.000. 

Do dnia 1 września nie zostanie jeszcze wy- 

kończona duża sala gimnastyczna. 

— Zarząd Miejski w Nowogródku wykań 

cza budowę rzeźni miejskiej o kubaturze 

9.000 m sześc. Kosztem 320.000 zł. Do koń- 

ca września uruchomiony będzie dział by- 

dlęcy i trzody chlewnej. 

— PIORUNY WZNIECAJĄ POŻARY. W 

ostatnich dniach Nowogródczyznę  nawie- 

dziły liczne burze z piorunami. W jednym 

tylko powiecie nieświeskim pioruny spowo- 

dowały przeszło 20 pożarów, rażąc przy 

lym kilka osób. Również ucierpiały powia- 

ty lidzki, szezuczyński i słonimski jednak 

w nieco mniejszym stopniu niż nieświeski. 

LIDZKR 

— Oflarność godna naśladowania. Za 
rząd miejscowego koła LOPP w Iwiu k. Li 
dy w rozpisanej zbiórce na, budowę sa- 
molotu ziemi lidzkiej zebrał wśród lud- 
ności gminy 326 zł. W tym dr Romecki 
ofiarował 50 zł, mec. Kuprianowicz 50 zł 

Ch. Dworecki 50 zł oraz po 10 zł Włady- 
sław Krym, Jerzy Żytaner, Icko Majtowicz, 
Neach Perczyk j Jankiel Gumnic. Należy 
podkreślić wyjątkową ofiarność rolników, 
którzy składali nawet po 5 zł. 

— Rozwój zw. spółdzielni mleczar- 
skich i jajczarskich. Związek spółdzielni 
prowadząc w Lidzie od czterech lat sklep 
i skład hurtowy artykułów nabiałowych, 
przyczynił się  wznacznym stopniu do 
podniesienia produkcji mleka i ożywienia 
spółdzielni mleczarskich w powięcie. Uru 
chomiony przy składzie lidzkim hurtowy 
skup mleka unormował ceny nabiału na 
rynku lokalnym, podnosząc ceny mleka 
z 7 do 15 gr za litr. Związek spėldz. 
młecz j jajcz. realizując konsekwen'nie 
swój program, sklep detaliczny w Lidzie 
przeniósł do centrum miasta (ul. Suwal- 
ska 52), gdzie oprócz artykułów nabia- 

POKOJE 
TANIE. CZYSTE I CICHE 

W MOTELU ROYAL 
Warszawa Chmielna 31 

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

      
         

łowych uruchomił pijarnię mleka, kefi- 
ru itd. 

Uroczyste poświęcenie nowootwarte- 
go lokalu odbyło się w obecności dyr. 
Stefana Barańskiego z Wilna, przedstawi 

cieli miejscowego ruchu spółdzielczego 
i zaproszonych gości. 

SZCZUCZYŃSKA 
— PIORUN ZABIŁ PASTUSZKĘ. Na 

pastwisku w pobliżu wsi Kobrowce, gm. 
Ostryna, 16-letnia Maria Wróblewska, pa 
sąca bydło, ukryła się przed nadchodzą 
cą burzą w snopy zboża, gdzie w pewnej 
chwili uderzył piorun rażąc śmiertelnie 
nieszczęśliwą. 

BRASŁAWSKA 
— Rozbudowa ośrodków zdrowia, Na 

ostatnim posiedzeniu Rady Powiatowej 
Pow. Zw. Samorządowego w Brasławiu 
uchwalono zwiększyć wydatki na utrzyma 
nie ośrodków zdrowia na wsi o 3,400 zł, 
a to w celu podniesienia stanu organiza- 
cyjnego tych ośrodków, by mogły sku- 
teczniej nieść pomoc lekarską ludności 
wiejskiej. 

— W Opsie i Dryświatach odbyły się 
zebrania członków kół gminnych OZN, na 
których poruszano sprawy organizacyjne 
oraz ©mówiono sprawy gospodarcze 
swych terenów, wysuwając dnośne wn:o- 
ski władzom państwowym i samorządo- 
wym. 

MSZMIAŃSKA 

— Zjazd wójtów i burmistrzów. W 
dniu 4 bm. w Oszmianie w sali konferen 
cyjnej starostwa odbył się pod przewod 
nictwem starosty powiatowego zjazd bur 
mistrzów i wójtów z terenu powiatu sz- 
miańskiego, 

Tematem obrad była m. in. kwestia 
klęski huraganowej, którą zostało dotknię 
tych 115 miejscowości w 1,802 gospo- 
darstwach, pozostawiając 6,466 rodzin w 
obliczu głodu I nędzy. W związku z tym 
postanowiono poczynić starania u czyn- 
ników miarodajnych o przydzielenie bu- 
dulca na odbudowę zniszczonych budyn 
ków przy pomocy Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń Wzajemnych oraz rozpocząć 
w miejscowościach zniszczonych akcję do 

żywiania poszkodowanych z jednoczes- 
nym ustaleniem punktów dożywiania. Po 
za tym były omawiane sprawy uporząd- 
kowania osiedli w powiecie. 

W następnym dniu odbyło się posie 
dzenie Wydziału Powiatowego, na któ- 

rym omawiano szereg żywotnych spraw 
o charakterze gospodarczym i ekono- 
micznym powiatu. 

— Ośrodek zdrowia w Smorgoniach. W 

Smorgoniach, pow. oszmiańskiego, projekto 

wana jest budowa Ośrodka Zdrowia kosz- 

tem około 60 tys. złotych z funduszów Mi- 

nisterstwa Opieki Społecznej. Kosztorys zo 

stał już zatwierdzony przez Wileński Urząd 

Wojewódzki, budowa zaś rozpocznie się z 

chwiłą przyznania kredytów. 

— Dane statystyczne naturalnego ruchu 

ludności na terenie pow. oszmiańskiego za 

ЦП kwartał br. wykazują w cyfrach przy- 

rost ludności o 689 osób. Zanotowano uro- 

dzin 998, zgonów zaś 309. Małżeństw zawar 

to 126. Liczba zgonów wykazuje śmierć 92 

niemowląt. 

  

  

„KURIER“ [4533]. 

(zy powtórne rożwlązanie Ray Miejskiej w Baranowiczach 
Budżeć miasta znowu mie został przyjęty. 

dowscy desmtonstracyjmie opuściłii salę obrad 
Pisaliśmy 4 bm. o pierwszym po- 

siedzeniu nowowybranej Rady Miej. | 
skiej w Baranowiczach, które upły 
nęło naogół spokojnie. Sądzoną, już, 
že kłopoty z samorządem w Barano 
wiczach należą do przeszłości. 

Niestety, na posiedzeniu ponow- 
nym w dniu 4 sierpnia b. r. powtó- 
rzyły się dobrze już nam znane sceny 

z przed kilku miesięcy, które dopro- 
wadziły do rozwiązania poprzedniej 
kadencji Rady Miejskiej. 

Zmieniły się tylko role i siły stron. 
Frakcja chrześcijańska w obecnym 
składzie Rady okazała się w większoś 
ci i Żydzi w żaden sposób nie mogli 
przeprowadzić swoich postulatów   Kością niezgody i w kadencji poprzed 
niej, były pozycje na prywatne szkol 

nietwo żydowskie i żydowskie ochron 
ki. 

Po licznych przemówieniach, wy- 
jaśnieniach, a nawet dramatycznych 
apelach ze strony radnych žydow- 
skich (Izygzon, Tenenbaum, Sawczy 
cki) zabrali głos przedstawiciele frak 
cji chrześcijańskiej, wyjaśniając, że 
Żydzi mają zapewnione możliwości 
posyłanie swych dzieci do publicznej 
szkoły powszechnej Nr 5, gdzie liczba 
uczniów kurczy się z roku na rok i 
są miejsca, gdy tymczasem szkoły 
powsz. polskie są przepełnione i nie 
mogą uczni pomieścić. Żydzi jednak 
wolą kształcić swe dzieci w prywat- 
nych szkołach wyznaniowych 

Rada Miejska nie może więc udzie 
lić Żydom na ten cel daleko idącego 

Pierwsze zbiory tegorocznych jabłek 

  

Na targowiskach stolicy pojawiły się już transporty z pierwszych zbiorów jabłek 
ъ t. zw. „papierówki”. 

800 zł na motocyki, 1000 zł na hulanki 

a chorej żonie zostawił 13 21 
W „kronice lidzkiej”* podaliśmy wczo- 

raj wzmiankę o ujęciu defraudanta z War- 
szawy. Dziś dowladujemy się następują- 
cych szczegółów tej sprawy: 

W  przedsiębiorstwie przewozowym _ 
Polskiego Monopołu Spirytusowego pł. 
Konstantego Ołdaka i Haliny Podoleckiej 
w Warszawie przy ul. Ząbkowskiej 38 pra 
cował kasjer Jan Szymański, przebywają: 
cy obecnie na urlopie. Na ten czas miej- 
sce jego zajął nowozaangażowany pra- 
cownik Roman Szargorocki z Zacjsza. 

W ub. sobotę do kasy wpłynęła więk 
sza gotówka, Szargorocki ulokował ple- 
niądze w kasie pancernej. Nazajutrz czyli 
w niedzielę przyszedł do biura I otwo- 
rzywszy kasę, zabrał z niej 5000 zł, po 
czym kasę zamknął wręczając kłucz do- 
zorcy, celem oddania go właścicielom 
przedsiębiorstwa. 

Po stwierdzeniu defraudacji zawjado- 
miono policję, która rozesłała listy goń-   cze. Na skutek tego defraudanta ujęto 

w Lidzie. Znaleziono przy nim jeszcze 
3100 złotych. Za 800 zł kupił sobie mo- 
tocykl i jeździł po kraju, 100 zł zapłacił 
za pośrednictwo przy kupnie motocykla, 
13 zł zostawił chorej na gruźlicę żonie, 
około 1000 zł Już przepił. 

Szargorockiego odstawiono do War- 
szawy. 
AEK TENS EEE 

\ 

Prochy žolnierzy 
napoleofiskich 

Po ukończeniu dochodzenia w spra- 

wie wykopania 2 szkieletów ludzkich przy 

budowie piwnicy we wsi Pocewicze w 

powiecie oszmiańskim ustalono, że są to 
prochy żołnierzy z armii napoleońskiej. 

Wileński Urząd Wojewódzki zarządził 
ekshumację zwłok i pochowanie ich na 

cmentarzu w Pocewiczach. 

—BRadni żyg- | 
i 

1 

poparcia (Dr Fiuto, Leśniak, Monkie ; 
lewicz). 

Gdy doszlo do glosowania nad 
wniesionymi poprawkami przez Žy- 
dów, wnioski radnych żydowskich u- 
padły. Wobec tego radny inż. Tenen 
baum w imieniu Koła Radnych Zy- 
dów odczytał oświadczenie, iż Żydzi 
na znak protestu opuszczają salę ob 
rad. 

Po demonstracyjnym opuszczegfi” 
posiedzenia przez Żydów, frakcji: 
chrześcijańska okazała się za małą, a 
by prowadzić obrady budżetowe. 
Znów więc budżet miasta nie został 
przyjęty, a nowowybrana Rada Miej 
ska stanęła w obliczu bardzo kłopot 
liwej sytuacji. Sytuacja jest identycz 
na z tą, która poprzedziła rozwiązanie 

poprzedniej kadencji Rady. W. B. 

W Wasiliszkach 
|zaorane główną ulice 

W części pow. lidzkiego, graniczącej z 

powiatem szczuczyńskim, ze wzgłędu na 

brzk kolei, ruch komunikacyjny i tranzyto 

wy odbywa się autobusami. Najodleglejsze 

zakątki wiejskie dzięki sprawnie postawio- 

nej komunikacji autobusowej mają wygod 

re połączenie z każdą większą miejscowoś 

cią. Nie też dziwnego, że nagłe unieruchomie 

nie komunikacji na linii Wasiliszk—Soba- 

kince do Lidy wywołało ogromnie rozgory 

czene wśród okolicznych mieszkańców. Przy 

czyna przerwania komunikacji na omawia- 

nej linii jest wiełce charakterystyczna. Ma- 

nowicie pewnego poranka kierowca autobu 

sowy ze zdziwieniem stwierdził, że główna 

ulica przechodząca przez Wasiliszki została, 

zuorana. Zwyczajnie, zaorana, jak kawał po 

la. 

Co prawda już od połowy lipca na sku 

tek polecenia Zarządu Gminy Wasiliszki 

bruk na tej ulicy został rozebrany przez po , 

szczególnych właścicieli przyległych  pose- 

syj, ale po rozkopanej i na wpół zawalorej 

kamieniami jezdni autobus z trudem mógł 

się przedostać. Z chwilą jednak zaorania — 

przebrnięcie stało się niemożliwością. 

Fakt ten jest tym smutniejszy, że kierow 

nictwo robót drogowych nie wskazało objaz 
Gu, ani też nie powiadomiło spółek autobu 

sowych o konieczności komunikacji na li 

nii, narażając pasażerów na niespodzianki w 

podróży. 

Chaos jest tym jaskrawszy, że zapytany © 

terminie ukończenia robót burkarskich wójt 

Szmigiero nie umiał nic odpowiedzieć. Do.. 

układana nowej nawierzchni jeszcze nie 

przystąpiono. Tego rodzaju „inicjatywa 

stwarzania barykad, paraliżujących spraw- 

ność komunikacyjną, zasługuje bezsprzecz- 

nie na energiczne ukrócenie. W. A. 

  

NA LETNISKA 

książka z 

Biblioteki Nowości 
Wiłno, ul. Św. Jerzego 3, 

OSTATNIE NOWOŚCI — klasyczne 
literatura szkolna -- naukowa. 

Czynna od 11 do 19 godz. 
Abonament miesięczny — 1 zł 50 gr. 

Kaucja 3 zł. 
Wysyłka na prowincję.   

  

Jerzy Mariusz Taylor 28) 

Czciciele Wotana 
Mówił jakby miał przed sobą nie jednego słucha- 

«za, ale całe audytorium, które trzeba było porwać 
ognistością słów, przekonać o słuszności i pięknie po- 
dejmowanych dążeń i celów. Wpadł w stan, w któ- 
rym stało mu się obojętne czy słucha go człowiek po- 
jedyńczy, czy też tłum. Ogarnęła go niepohamowana, 
zaślepiająca namiętność urodzonego przewódcy mas — 
łudowego trybuna, apostoła nowej religii. 

Już nie mówił, ale wykrzykiwał. Oderwane zda- 
mia padały w próżnię ciężkie jak pociski. Niby grad 
zabójczych kuł sypały się słowa, zuchwałe i bluźnier- 
cze, dyszące nienawiścią, grożące zagładą wczystkie- 
inu, co nie było niemieckie. W szale światoburczej 
egzaltacji zapomniał, gdzie się znajduje. Zniknęło mu 
z oczu wszystko. I ten jedyny słuchacz i zawalone 
papierami biurko i przybrudzona, postrzępiona mapa, 
wisząca krzywo na stojącej w rogu tablicy. Surowa 
i uboga kancelaria szkolna przeobraziła się nagle w 
rozległą salę wspaniałej Walhalli, a w ciszy nocnej roziętaił się galop walkiryj, pędzących na podbój sto- 
A Sw”: gdzieś daleko zwycięską fanfarą 
rzmiał r ryda, i j i skarbu Nibeluagom | APS ов 

W tej chwili otrzeźwiał równie nagle, jak nagle 
wpadł w stan fanatycznej ekstazy. Strona praktyczna 
wzięła górę nad romantyzmem. I znowu w kancelarii 
szkolnej zapachniało mocnym aromatem grzanego pi- 
wa. Skarb Nibelungów! Złoto Renu! Czy brat Michels 
wie coś o ich wielkim przedsięwzięciu? Czy brat Mi- 
chels mógłby okazać im w tym jakąś pomoc? 

  

Pytanie zostało zadane tak zręcznie i tak pod- 
chwytliwie, że pastor, gdyby coś wiedział, musiałby 
zdradzić się natychmiast. 

Ale nie. Pastor patrzył na niego, mrugając za- 
czerwienionymi oczami, widocznie oszołomiony tym 
wszystkim, co przed chwilą usłyszał. ; 

— Złoto Renu? — powtórzył w zamyśleniu, tar- 
mosząc swoją wypielęgnowaną brodę. I roześmiał się 
nieoczekiwanie. — Ha! Ha! Tak! To byłaby dobra 
rzecz mieć całe złoto Renu. Wystarczyłoby na pańską 
robotę, panie doktorze. Tylko, że Ren daleko. Ha! Hal 

Już stojąc w drzwiach, ubrany w ciężką barani- 
cę, pastor Michels śmiał się jeszcze. Śmiech ten jed- 
nakże brzmiał dość nieszczerze, a poza tym łatwo by- 
ło zauważyć, że pastor Michels każdym swym ru- 
chem zdradza oznaki żywego zaniepokojenia i chęci 
opuszczenia jak najszybciej kancelarii szkolnej. Na- 
uczyciel więc mógł nie wątpić o rzeczywistym wyniku 
swego płomiennego przemówienia. Pastor Michels był 
po prostu wystraszony. „SRyi STY 

— Pewnie nie zgłosi się już więcej. Tym lepiej — 
mruknął ze złośliwym uśmiechem dr Johnke zamyka- 
jąc za nim drzwi. z 

Był z siebie zadowolony zupełnie. Jeżeli zbyt po- 
chopnie zgodził się przyjąć pastora do Związku, to 
przecież nie zaryzykował niczym. Nie wyjawił mu żad. 
nej z rzeczywiście ważkich tajemnic organizacji. A 
ostatnie posunięcie w rozmowie przyniosło mu tylko 
namacalny dowód, że stangret księżny nie wygadał 
wszystkiego. Uspokoiło go to zupełnie i złagodziło 
gniew. Oskar Knopf. nie był zdrajcą. Pastor nic nie 
wiedział o „złocie Renu". 

Dr Johnke machnął ręką i zabrał się do pisania 
przerwanego raportu. 

— Oto jest starsze pokolenie — myślał starając 
się pochwycić znowu wątek treści meldunku. — Z ni- 
mi zrobić nie można nic, bo żaden z tych starszych   

groszorobów nie może zrozumieć naszych celów. 
Pomimo wszystko nie czuł żadnej niechęci do 

poczciwego pastora. Bawiło go wspomnienie o pociesz- 
nym strachu, jaki wyjrzał z jego zaczerwienionych 
oczu w chwili, gdy mowa zeszła na służbę wojskową, 
jaką chłopcy z kolonii mają przejść w Niemczech. 

— To są głupie i bezmyślne stare gąbki, przy- 
rośnięte do żerowiska i obawiające się każdego ruchu, 
który mógłby pozbawić je strawy —- myślał uśmie- 
chając się pogardliwie. 

Tak! Któż z tych starych chłopów, ogłupiałych 
w codziennej pracy nad wydobywaniem z ziemi po- 
żywienia dla siebie i własnej rodziny, zdolny byłby do 
tak wspaniałego przejęcia się sprawą zgernmanizowa- 
nia kołonii Na Grobli jak trzej chłopcy Wilhelma Er- 
nina i ich siostra Hilda. Ba! Hilda! Dr Johnke z 
prawdziwym rozrzewnieniem myślał niekiedy o tej 
grubej, białawej blondynce, która odzywała się rzadko 

słuchając rozkazów zwierzchnika bez zastrzeżeń i od- 
dając organizacji duże usługi. To ona przecież przy- 
niosła wiadomość, że po Teresinku kręci się jakiś 
człowiek z podejrzaną skrzynką. 

Było ta w wieczór, kiedy kazał młodym Erni- 
nom iść na zwiady do książęcego parku, aby przeko- 
nali się, czy dość łatwo będzie z tej strony dostać się 
do pałacowych podziemi. Rozszalała się wtedy wichu- 
ra Śnieżna, jakiej ludzie w okolicy nie pamiętali od lat, 
ale ta zamieć sprzyjała właśnie zwiadom. Któż mógł 
wypatrzyć ich w parku przy takiej pogodzie. Mogli 
podkraść się do wzgórza nie zwracając niczyjej uwa- 
gi. Chłopcy szli ochoczo. Dr Johnke dał im tylko in- 
strukcje, aby unikali tego człowieka, który mógł być 
szpiegiem. 

› (D. c. n.).  



      

Wicemin. Piasecki 
w Wilnie 

Do Wilna przybył wice - minister 
komunikacji inż. Piasecki. Min. Pia- 
secki wziął udział w uroczystościach 
najstarszego pułku legionowego, w 
szeregach którego ongiś służył. 

Qdzaaczenia niepodiogłościowe 
nadava wiłnianom w Italii 
AW m 177 „Monitora Polskiego" 

z dnia 5 sierpnia br. została ogłoszona 
lista osób odznaczonych krzyżem niepod- 
ległości z mieczami, krzyżem niepodleg- 
łości i medałem niepodległości. 
Niyrządzenie o nadaniu odznaczeń żo- 

stAf6" podpisane przez Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w  Lauranie 
w dniu 27 czerwca 1938 r. 

Lista odznaczonych zawiera parę ty- 
sięcy nazwisk. Samo przeczytanie ich 
zajęłoby kilka godzin. Przypadkowo zu- 
pełnie zauważyliśmy następujące nazwis- 
ka odznaczonych wilnian: Józef Ciesjel- 
ski, Wiktor Patrycy, Władysław Zimnicki. 

Bilans 
Targów Futszarskich 
Zakończone 3 sierpnia 4 Międzynaro- 

dowe Targi futrzarskie wykazały swą ce- 
lowość gospodarczą. Pomimo dużego 
spadku cen na futra, dochodzącego prze- 
ciętnie do 30/9 — obroty towarami wy- 

prawionymi w kraju wzrosły blisko o pół- 
tora miliona i osiągnęły cyfrę 5.800.000 zł. 

Autebusy 
nad Ztiełene Jeziora 
Od dziś uruchomiona zostanie stała 

komunikacja autobusowa między Wilnem 

a Zielonymi Jeziorami, W dni świąłecz- 
ne autobusy odchodzić będą . z Wilna 
z placu Orzeszkowej o godz. 9 io 17.30, 
Z, Ziełomych Jezior odchodzić będą 
o godz. 10 min. 30 i o godz. 19. 

Z dogodnej tej komunikacji korzystać 
niewątpliwie będą liczni turyści. Zielone 
Jeziora zaliczene są do najpiękniejszych 
miejscowości, połeżonych му^ pobliżu 

Wilna. RL 
Cena biletu w jedną sironę wynie- 

vie 1 zł 

* < 

Lein'cy 7 Niemna. 
urfexaią 

„Nowo „uruchomiona fabryka dykty w 
Niemnie, 

Kunda i S-wie stała się bezpośrednią 
przyczyną 'ucieczki wielu letników z Siel 

ca. Fabryka wybudowana w odległości 
kilkuset metrów od stacji kolejowej Nie- 
men, używając świeżej krwd bydlęcej do 
klejenia dykty, zanieczyściła powietrze w 
całej okolicy. Mieszkańcy osady zaczęli 

zamykać okna, mimo to jednak przykra 
woń, płynąca od strony łabryki dostaje 
się do mieszkań i wygania łetników. Inne 
fabryki dykty, jak «w Mostach lub Szczu- 

czynie Nowogródzkim używają do kleje- 
nia kazainy, albo krwi spreparowanej w 
kostki, to też nie tyłko okoliczni miesz- 
kańcy, ale nawet sami roboinicy zatrud- 
Nieni przy klejeniu nie znają tej specy- 

ficznej woni, jaką obecnie zalany został 
Niemen. Podróżni, przejeżdżając przez 
iemen, podczas postoju pociągu na 

stacji też zmuszeni są do oddychania ty- 
mi zapachami. + 
pm 

Murjer Sportow 

Dzisiejsze imprezy sportowe 
Zdaje się, że minął już bezpowrotnie fa 

talny okres zastoju w sporcie wileńskim. Nie 
Mal rok rocznie tak bywa, że w czasie lipca 
1 pierwszych dni sierpnia nie mamy w Wil 
NiE ciekawszych imprez sportowych. Tak 
ZWahy sezon ogórkowy wpływa katastrofał 
Lie ną poziom i formę poszczególnych za- 
wodników. || 

Powiedzieliśmy, że okres ten powoli za 
czyna mijać. Oto dziś mieć będziemy dwie 
imprezy sportowe zasługujące na uwagę. 
Przede wszystkim słów kilka powiedzieć 
trzeba o meczu piłki wodnej między mi- 
strzem Wilna Robotniczym Kl. Sportowym, 
a mistrzem Łodzi „BURUTĄ”. Spotkanie od 
Łędzie się w basenie Ośrodka WF na Wilii. 
Będzie to pierwszy poważny mecz rozegra 
ny w Wilnie, Dotychczas piłka wodna poza mislrzostwem okręgu Wileńskiego mie budzi 
2 większego zaciekawienia, Wilno w tym 
Aż uczyniło znaczne postępy. Trudno 
nz. jednak coś mówić o. poziomie i tałnych A poziomie i o ewen 
Tzy. Nie miwca ch naszych wodnych piłka- 
cia żadnych poj tęośchprzeprowadze- my do walki i DORI Dopiero teraz stanie 
jak ostatecznie przedsta wyg! Przekonać zę, „3 która niewątpliwą pogtąz 3572 dzuży 
bitnie i ofiarnie. 

Dukas Abiam | ' Młodzieży wyasygńował na sierpień do-   
„umieszczenie artykułu, zawierającego nie 

  

aaa oj KURIER” [4533]. 

Ulica Mickiewicza zmienia szatę 
Kilka uwag pod adresem Magistratu 

Z ulgą przyjęli wilnianie wiadomość 
o rozpoczęciu robót przy budowie no- 
woczesnej jezdni na reprezentacyjnym 
odcinku ul. Mickiewicza, 

Jak już wzmiankowaliśmy wczoraj 
ruch kołowy na tym odcinku został 
zamknięty. Kilkunastu robotników rozpo 

częło pracę. Roboty trwają już dwa dni, 
a... efekt jest więcej nikły. Rozkopano 
tylko nieznaczną część ulicy. 

Jeżeli roboty i nadal będą prowadzo 

ne w tym tempie, a ilość robotników 
WETEZOZRZTA " 

KRONIKA 
WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują 
apteki: 

Sapożnikowa (Zawalna 41); Rodowi- 
cza (Ostrobramska 4); Augusłowskiego 
(Mickiewcza 10); Narbuta (Św. Jańska 2); 
Zasławskiego (Nowogródzka 89). 

Ponadto stałe dyżurują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionowa 10) 
i Zajączkowskiego (Witoldowa 22), 

następujące 

— Przewidywany przebieg pogody 
na dzień 7 sierpnia rb.: 

W. dalszym ciągu pogoda słoneczna 
i ciepła o zachmurzeniu umiarkowanym 
Na zachodzie i południu skłonność do 
burz. Słabe wiatry południowe i połud- 
niowo-wschodnie, 

MIEJSKA. 

— Rewizja szyłdów I reklam. Magist- 
rat rozpoczął w mieście kontrolę przed- 
siębiorstw handlowych, - przemysłowych 
i rzemieślniczych / pod: kątem „widzenia 
szyłdów i reklam. Chodzi tu 6 sprawdze- 
nie, сту wszyscy właściciele pižedsię- 
biorstw zastosowalį sie do nowych prze- 
pisėw o szyldačh, ero 25 

— Lustracja plaż. Z. połęcenia władz 
administracyjnych organa policyjne wczo- raj dokonały lustracji plaż. Lustracja prze- 
prowadzona była › 
porządku j higieny. 

— Subwencja na dožywianie najbied- 
niejszej dzłałwy w ochronach. Magistrat 
m. Wiląa otrzymał powiadomienie; ;* że 
Wojewódzki Komitet Pómocy Dzietiom 

tację w wysokości 2,500 zł. | 
Suma ta została przeznaczona całkó.” 

wicie na dožywianie najbiedniejszych 
dzieci w ochronkach dziennych. Е 

— 60.000 t na Instytuoje dobroczyn- 
ne. Zarząd Miasta wyasygnował na sier- 
pień subwencję w wysokości przeszło 
50.000 zł na rzecz instytucyj dobroczyn- 
nych. 

PRASOWA. 

— Konfiskaty nowe i stare. Decyzją 

władz administracyjnych skonfiskowany 
został wczorajszy nakład czasopisma ro- 
syjskiego „Ruskoje Słowo” ji „Nasze 
Wremie“ za umieszczenie artykułu pt. 
„Poczynania czechosłowackie z punkiu 
widzenia lojalnej mniejszości”. 

Zajęty został również nakład czaso- 
pisma białoruskiego „Front Białoruski” za 

słać będzie pod znakiem zdobycia dwóch 
cennych punktów w meczach o wejście do 
ligi Polsk. Zw. Pływackiego. 

Początek spotkania punktualnie o godz. 
17. 

Ci, którzy będą na meczu piłki wodnej nie 
będą mogli oglądać meczu piłki nożnej. Spot 
kanie towarzyskie między WKS Śmigły a Ma 
kabi rozegrane zostanie na boisku przy ul. 
Wiwulskiego o godz. 17 min. 30. Piłkarze 
WKS Śmigły'po dłuższej przerwie ukażą się 
ponownie na boisku. Dobrze się stało, że 
przy najmniej z Makabi zaczął trenować 
WRS Śmigły. Trzeba pamiętać o nadchodzą 
cych szybkimi krokami meczach o mistrzo 
stwo Ligi i o wielkim zadaniu ligowców wi 
leńskch sktórym trudno będzie mimo wszyst ko utrzymać się w Lidze. WKS Śmigły powi 
nien teraz grać jak najczęściej. Nie udało 
się wyjechać za granicę. Nie nie wyszło ż 
meczami, które miały być zakontraktowane 
z drużynami Łotwy, trzeba więc zapełniać 
kalendarzyk sportowy imprezami z kłubami 
m'ejscowymi, Po niedzielnym meczu z Maka 

bi można, a nawet } trzeba zorganizować spot 
kanie, powiedzmy z reprezentacją pozosta- 
łych klubów. Może da się sprowadzić którąś 
z drużyn warszawskich, Słowem, trzeba tre 
nować i grać, bo inaczej będzie bardzo żle. 
Jakoby WKS Śmigły posiada jeszcze kilku 
uowych graczy, lecz czy będą oni mogli wy- 
stąpić w meczach o mistrzostwo Ligi, zoba 
czymy dopiero 21 sierpnia na meczu z Po 
lcnią, która grać będzie w Wilnie, względ- 
nie w czasie meczu z Wisłą w Krakowie 28" 

pod kątem widzenia | 

_7 sierpnia o g. 7   sierpnia. 

nie zostanie zwiększona, trudno spodzie- 

wać się rychłego ich zakończenia. Ulica 

będzie rozkopana, ruch kołowy zamknię- 
ty, a roboty będą wciąż... trwały. 

Taki stan rzeczy jest nie do pomyśle- 
nia, Magistrat musi, o ile nie chce nara- 
zić się na powszechne sarkania zmienić 

„taktykę”, przyśpieszyć tempo robót, 
pchnąć na nie większą iHość. robotników, 
by pryncypalna ulica miasta, gdzie kon- 
centruje się największy ruch nie stała 
miesiącami rozkopana, 

  

prawdziwe wiadomości, mogące wzbu- 
dzić niepokój publiczny, 

Sąd Okręgowy na sesji gospodarczej 
rozpoznawał onegdaj kiłka spraw praso- 
wych. Wyrokiem sądu zatwierdzona zo- 
stała konfiskała pisma białoruskiego 
„Ślach Moładzi” z dnia 30 czerwca rb. 

ra umieszczenie artykułu zawierającego 
szereg tendencyj ujętych wiadomości pł. 
„Polscy studenci na kresach wschodnich”. 

Poza tym zatwierdzona została kon- 
fiskata czasopisma liteyyskiego „Aidas“ 
nr 18 z dnia 1 lipca rb, i białoruskiego 
„Front Białoruski” nr 7. 

ARADEMICKA 
— Aby umożliwić nowowstępującym 

maturzystom gruntowne przygotowanie 
się do konkursowych egzaminów (Poli- 
technika, Akademia Stomałogiczna. Wy- 
działy: Lekarski, Farmaceutyczny, Huma- 
nistyczny i in.) zostały zorganizowane 
wzorem lat ubiegłych Kursy -Przygoto” 
wawcze, program kt. obejmuje całkowity 
zakres wymagań stawianych przy egza- 

minach konkursowych. i 
, Początek: wykładów 10 sierpnia. 
Informacje: Wilno, Św. Jacka 5. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Pryw. Gimn. Koedukacyjne im. KS. 

P. Skargi z prawami gimnazjum państwo- 
wych — Wilno, ul. Ludwisarska 4, tel. 
23-08, przyjmuje . wpisy uczniów (nic) w 
wieku szkolnym do kl. |, JI I-III, oraz do 
kl. IV za zezwoleniem Kuraforium. Egza- 
min wstępny 1 września br. 

— Dwuletnie Żeńskie Liceum Gospo- 
darcze przygotowuje absolwentki do pro 
wadzenia | organizowania gospodarstw 
zbiorowych i rodzinnych, Egzamin wstęp- 
ny „1.5X rb. Informacji udziela sekretariat 
liceum «w: Wilnie,  Bazyliańska .2—19, 
godz.. 10—12. = 

{ - pi EŃ r 
ŻE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEN 

— Wyniki finansowe I Tygodnia TOM-u. 
W dzień od 29 maja do 6 czerwca b. r. na 
terenie wojew. wileńskiego odbył się I Ty- 
dzień TOM-u podczas którego została prze 
prowadzona zbiórka pieniężna na rzecz Fun., 
daszu „Stypendialnego TOM*u, która dała na 
stępujące rezultaty: > 

1) z terenn wojew. wileńskiego za wy 
jątkiem m. Wilna wpłynęło 876 zł 52 gr. 

2) zbiórka pieniężna na terenie m. Wil 
na dała 1020,87 zł. czyli razem dochody brut 
to wyniosły 1897 zł 39 gr. 

Wydatki związane z Przeprowądzeniem 
I Tygodnia TOM-u wyniosły 691,62 zł, w 

związku z tym czysty dochód z q Tygodnia 
TOM-u na terenie woj. wileńskiego wynosi 

1205,77 zł. 

Następnie w dniach od 11 do jg czerwca 
b. r. na terenie niektórych powiątów woje 
wództwa nowogródzkiego odbył sie Į Ty- 
dzień TOM-u z którego wpłynęło 287 zł 10 | 
gr brutto dochodu. Wydatki związane z zor 
ganizowaniem i przeprowadzeniem I Tygod- 
nia TOM-n na terenie woj. nowogródzkiego 
wyniosły zł 134,80, czyli czysty dochód wy 
raża się kwotą 152 zł 30 gr. Razem czysty do 
chód z I Tygodnia TOM-t z tereny opydwu 
wcjewództw wynosi zł 1358,07, 

, RÓŻNE. 
wa. 
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WYCIECZKA NA TARGI KRÓLE- 
WIECKIE ze zwiedzaniem Kowna w dniach 
20—24 sierpnia 1938 r. Cena udziału zł 148. 
Zapisy 1 Informacje w P- B. P. „Orbis*, Mi. 
kiewicza 16-a i Wielka 49. Zapisy do dnia | 
15 sierpnia. Ilość miejsc ograniczona, 

— Wycieczka dla tadiostuchaczy. 
Uczestni otykają Się _w niedziel 
ONA obok wieży kościoła 

Św. Jana, ażeby © 7.50 pojechać na ca- 
łodzienną wycieczkę do Ponar. Koszt 
przejazdu w obie strony zł 1 od osoby. 
Zwiedzanie, Kąpiel. Powrót dowolny. 

Peża: w fabryce 
„Raiopsl“ 

zoraj wybuchł większy pożar w tab 

a kia Iniarskich  „Ralopol“, 
Ogień powstał od iskry motoru, która 
natrafiła na zapasy suszonego lnu i błys- 
kawicznie wznieciła płomienie. W gasze- 
niu ognia wziął udział cały tabor straży 
ogniowej w Wilnie. 

Pożar ugaszono. Straly są dość duże, 
lecz dokładnie ich wysokości na razie nie 
określono. (c) 

aa ; 12 

Urzędnicy Banku Rolnego w Wilnie 
ulegli ciężkiej katastrofie 

samochodowej 
Jedna osoba zmarła. 3 rannych. Szofer auta aresztowany . 

Onegdaj około godziny 9 wiecz. na 
szosie Wilno—Święciany wydarzyła się 
ciężka katastrofa samochodowa, której 

ofiarą padli czterej urzędnicy Banku Rol- 
nego w Winie: R. Czepłukowski, Stani- 
sław Klernowicz (ojciec tragicznie zmar- 

łego pilota, który zginął w czasie pa- 
ciętnej katastrofy samolotowej przy ul. 
Dąbrowskiego) oraz panie Elwira Wit- 
kowska I Maria Skiwzgielówna. 

Katastrofa nastąpiła tuż za rogatką 
Niemenczyna. Mknące z wielką szybkoś- 
cią auto, prawdopodobnie wskutek nieu- 
dolności szofera, nagle wywróciło się do 
rowu. Szofer pierwszy wypadł z auta, do- 
znając bardzo nieznacznych uszkodzeń. 
Nafomiast wszyscy pasażerowie  zostałł 
ranni, zaś R. Czepłukowski — ciężko. 
O wypadku niezwłocznie zaalarmowano 

posterunek policji w Niemenczynie, Na 
miejsce wypadku sprowadzono lekarza, 
który udzielił poszkodowanym pierwszej 

pomocy. Ponieważ stan rannego R. Czep- 
łukowskiego był bardzo ciężki (lekarz 
stwierdził u niego złamanie podstawy 
czaszki i wstrząs mózgu) przewiezłono go 
do szpitala Św. Jakuba, gdzie ś. p. Cze- 
płukowski wczoraj zmarł. : 

Stan zdrowia pozostałych ofiar katas 
strofy nie jest groźny i życiu ich żadnó 
niebezpieczeństwo nie zagraża, 

Szofer prowadzący samochód został 
aresztowany | przekazany do dyspozycji 
władz sądowo-śledczych. 

Wiadomość o katastrofie wywołała w 
mieście, a szczególnie w sferach banko. 
wych przygnębiające wrażenie. (<) 

  

Przyrost wkładów 
oszczędnościowych wP.K.0. 

w lipcu b. r. 
W lipeu rb. przyrost wkładów osz- 

czędnościowych P. K. O. wyniósł 
15,3 milionów złotych. 

Liczba książeczek oszezędnościo- 
wych zwiększyła się w lipcu o 53.748 
i na koniec miesiąca wynosiła ogó- 
łem 3.240.871, a więc obecnie już co 
dziesiąty mieszkaniec Polski posiada 
książeczkę P. K. O. 

Place zabaw dla dzieci 
Ogromny procent dzieci nie ma w 

Wilnie odpowiedniego miejsca do za- 

baw, tuła się po ulicach, narażając się na 

różne niebezpieczeństwa. Dlatego też 
z uznaniem należy Das nową z: 

miasta w tej sprawie. Mianowici as 

gistrat w porozumieniu z Wojewódzkim 

Komitetem Pomocy Dzieciom i Młodzie- 

ży ma w najbliższym czasie dostarczyć 

kilka placów zabaw dla dzieci. 

Oczywiście nie rozwiązuje to całko- 

wicie sprawy. W pierwszym rzędzie ko- 

nieczne jest wybudowanie w Wilnie tzw. 

„Ogródków. Jordanowskich”. 

Okazja dla dzieci 
W dniach od 8 do 18 sierpnia Polskie 

Koleje Państwowe ponawiają okres ulgo- 

wych przejazdów dla dzieci w wieku do Jat 

14. W pierwszym okresie, który trwał od 

11 do 21 lipca br., odbyło się ponad 200.000 
nigowych przejzdów dzieci, co najlepiej 
świadczy © popularności imprezy, która od 
była się pod hasłem „P. K. P. — najmil- 
szym turystom. e 

Warunki ulgowego przewozu dzieci w 

dniach od 8 do 18 sierpnia będą takie same, 

jak i poprzednio, a więc każda osoba do- 

rosła, jadąca za biłetem normalnym lub ul- 

gowym, ma prawo zabrać ze sobą 5 dzie 

ci w wieku do fat 14. Ulga dla dzieci jest 
bardzo znaczna, wynosi bowiem 87 i półłj 

cd taryfy normalnej. Przed nabyciem biletu 
dła siebie, opiekun powinien się zaopatrzyć 
w karty uczestnictwa dla dzieci, wydane na 

barwnych pocztówkach przez Łigę Popiera 
nia Turystyki. Karty te w cenie 30 gr za 
sztukę sprzedają wszystkie biletowe kasy ko 

lejowe oraz biura podróży. Po wypełnieniu 

ł podpisaniu kart uczestnictwa opiekun 
przedkłada je w kasie biletowej, która na 

podstawie tych kart wyda bilety ulgowe dla 

dżięci ze zniżką 75% ma przejazd w pierw- 

szą stronę. Bilety te służą następnie do bez 

płatnego powrotu do stacji pierwotnego wy 

jazdu. W tym celu przed rozpoczęciem pod 

róży z powrotem opiekun powinien ostem- 
płować w kasie biletowej tak karty uczest- 

atctwa, jak i bilety ulgowe dła dzieci, wy. 

korzystane na przejazd pierwotny, bowiem 

bez ostemplowania kart i biletów dzieci nie 

miałyby prawa do bezpłatnego powrotu. 

Ulga może być stosowana w 1, 2 i8 

klasie pociągów osobowych lub pośpiesz. 

nych. Podróż z powrotem musi być rozpoczę 
ta najpóźniej w dn. 18 sierpnia 1938 r. 
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Niezwykła kariera 
Żyda z Wilna 

Przed laty w dzielnicy żydowskiej znany 
był dobrze biedny zegarmistrz A, Wajnrajch. 
Podobno był dobrym majstrem, lecz powo 
dziło mu się źle. Ledwo zarabiał na chleb, 
Przed laty Wajnra jch wyemigrował do Ame 
tyki, gdzie, jak się obecnie dowiedziała je 
йо rodzina, zrobił karierę, zdobył fortunę i 
sławę, co prawda niezwykłą. 

Zasłynął mianowicie w Stanach jako czło 
wiek — pocisk. Już od trzech lat prawie 
każdego wieczora w cyrkach pozwala się wy 
strzelić ze specjalnie skonstruowanej arma 
ty. Atrakcja ta przyniosła mu pieniądze i , Kabińskiego i innych.   „sławę”, (e) 

  
RADIO 

NIEDZIELA, dnia 7 sierpnia 1938 r. 
7.15 Pieśń por. 7.20 Koncert. 8.00 Dzien 

aik por. 8.15 Audycja dla wsi: Gazetka rol 

ni.cza. 8.35 Program na dzisiaj. 8.40 Wiad, 
rcln. Transmisja do Baranowicz. 8.50 Gra 

kapela wiejska. Transm. do Baranowicz. 9.15 

Regicnalna transmisja ze Słomnik. 11.45 „7 
lst w służbie sceny wileūskiej“ — wygłosi 

dyr Mieczysław Szpakiewicz. 11.57 Sygnał 

czasu i hejnał. 12.03 Apel do strzelców. 12.06 
Poranek muz. 13.00 „Książki mojego dzieciń 

stwa" — szkic literacki. 13.15 Muzyka obia 

dowa w wyk. Orkiestry Rozgłośni Wileńskiej 
pod dyr. W. Szczepańskiego, Orkiestry man 

dolinistów „Kaskada* i chóru mieszanego 

„Hasło”, 15.00 Audycja dla wsi. 16.00 Pow 
szechny Teatr Wyobraźni: „Gałęzka rozma 

rynu*. 17.30 Koncert rozrywkowy. 19.00 W 

przerwie: Chwila Biura Studiów. 19.30 Tygod © 

mik dźwiękowy. 20.00 „Dobrze czasem potań 
cowač“ — wieczorynka. 20.35 Wil. wiad. 
sportowe. 20.40 Przegląd polityczny. 20.50 
Dziennik wiecz. 21.00 „Cyrk zajechał" — 
Wesoła Syrena. 21.35 Rezerwa. 21.40 Wiado * 

> 

mości sport. 22.00 Z cykłu „W letni wieć ** 
czór* — Koncert. 23.00 Ostatnie wiad. 23.05 

Zakończenie, 

PONIEDZIĄŁEK, dnia 8 sierpnia 1938 r. | 

6.42 Pieśń. 6.45 Gimnastyka. 7.00 Dzien- 

nik por. 7.15 Koncert por. 8.00 Muzyka wa 

kacyjna. 8.55 Program. 9.00 Przerwa. 11.57 

Sygnał czasu i hejnał. 12.08 Audycja połud- 
niowa. 13.00 Koncert rozrywkowy. 14.00 Mu 

tyka popularna. 14.15 Przerwa. 15.15 „Moje 

wakacje” — powieść Starego Doktora dla 
dzieci. 15.30 Fragment książki „Gog* Gio- 
vanni Papini'ego. 15.45 Wiadomości gospodar 
cze. 16.00 Muzyka lekka. 16.45 Nowa Zelan 
dia — felieton. 17.00 Gawęda regionalna Ciot - 
ki Albinowej. 17.15 Recital śpiewaczy Luby 
Lewiekiej. 17.45 Skrzynka ogólna — prowa 
dzi Т. Łopalewski. 17.55 Program nia wtorek. 
18.00 Pogadanka sportowa. 18.10 Recitat for 
tepianowy Zygmunta Dygata. 18.50 Audycja 
strzelecka. 19.20 Pogadanka, 19.30 Kalejdo- 
skop — koncert rozrywkowy. 20.30 Transmi 
sja z mety marszu szlakiem kadrówki. 20.45 
Dziennik wiecz. 20.55 Pogadanka. 21.00 Au 
dycja dla wsi, 21.10 Trio salonowe. 21.35 
Transmisja fragmentów meczu łekkoatlety 
cznego w Oslo Polska - Norwegia. 21.55 Wil. 
wiadomości sportowe. 22.00 Z”operetek Of. 
fenbacha. 23.00 Ostatnie wiad. 23.05 Zakoń 

czenie. 3 
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Pierwszorzędny Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

       
  

  

TEATR | MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA PORULANGE. 

I EUROPEJSKI |.    

  

  & 
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— Dziś, w niedzielę, dnia 7 sierpnia. rb... 
o godz. 8.30 wiecz, Teatr Miejski na Pohu- 
lance gra w dalszym ciągu cieszący się wieł- 
kim powodzeniem dramat w 3 aktach Woj- 
ciecha Bąka p. t. „Protest* z gościnnym wy- 
stępem pp. T. Koronkiewiczówny i J. Wasi- 
lewskiego. Reżyseria M. Szpakiewicza. De- 
koracja K. i J. Golusów. 

TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA*. 

— 1 Dowmunt i L. Woiłejko — wystą- 

pią w op. „Colombina* i „Pieśń Tyrolu". We 
czwartek 11 bm. odbędzie się premiera 

dwóch utworów muzycznych z repertuaru b. | 

Teatru Nowoczesnego w Warszawie. Będą 
* “ 10 kameralnė operetki: „COLOMBINA w. 

Rapackiego i „PIEŚŃ TYROLU" Koschała. 
W czołowych rołach wystąpią a zwa : 

bliczności wileńskiej M. Dowmant i L. Wi   niu Piaseckiej, Cezarewicza, 
) w ołoczeniu Pias Ъ or WZT 

ao , Ceny letnie. Bilety już 

są na do nabycia w kasie Teatru.  



Dziś ostatni. dzień. Początek o godz. 2.ej 

e Nadwyczajny program. Dwa wspaniałe filmy w: jednym programie: 
" 1) Rewelacyjna urocza gwiażda, czarująca „złośnica* Bonita Granville w sukcesie 

Ai „PIETNASTOLATKA“ 
2) Burzliwe dzieje byłego przestępcy, który postanowił być uczciwym .. 

 NAWRÓCONY GRZESZNIK 
Połączenie napięcia, e nocji | żywiołowego humoru. W roli gł. Ed. G. Robinson 

Następny program: Rewełacja — DANIELLE DARRIEUX jako „Moja panna mama“ 
  

JUŻ w następnym programie.  Wszechświatowej sławy ulubienica, urocza 

Danielle Darrieux 
rozbawiona. roześmiana, zakochana w jej najnowszym wspraniałym przeboju 

P 
A 

„MOJA PANNA MAMA“ 
  

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID | „, MŁODY LAS" 
е Potężna epopea miłości. bohatęrstwa i poświęcenia 

Dziś, Frcydzieło polskiej W rolach głównych: Bogda. Brodzisz, Samborski, Stępow- 
produkcji filmowej ski, Znicz, Cybulski i inni 

Początki seansów o godz. 5—7—9, w niedzie i święta od 3-ej, 

INDYJSKI GROROWIEĆ 
Nowe opracowanie, Nowa obsada — Nadprogram: DODATKI. Początek o godz. 2:ej 

Ki MARS 

2) Potężny film 

sensacyj 4 

Król śpiewaków Richard Tauber w wielkim arcydziele film. 

26 BKP! Wieden-Londyn 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

  

  

Niezapomn. arcydzieło 

  

Dziś wielki podwójny program: 1) Najnowszy film prod. japońskiej 

„Córka Samuraja" s: tam 
»FRegcerze pouuSćujmii 

  

  

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

  

Wykształcenie zawodowe — 
daje jach już po 4-ch latach nauki. 

Męskie i żeńskie 

AZJA KUPIECKIE 

  

  P> 

GIMN 
-Ks. Ks. Pijarów w Lidzie 
Ё ul. Suwalska 68, tel. 20 

do dnia 25 sierpnia b. r. przyjmują zapisy do klasy 1-ej. 
Egzaminy wstępne — 1 września b. r. 

Wpisy przyjmuje kancelaria gimnazjów od godz. 18—12 codziennie. 

Dyrekcja   

    

pod firmą 

» Е к @ Р @) па # <я ( 
Baranowicze, Szeptyckiego 50, tel. 97. 

Poleca: Artykuly sportowe, dužy wvbėr broni palnej, krėtkiej i my- 

šliwskiej, amunicję myśliwską, rewolwerową i flowerową, rakiety te- 
nisowe, piłki do siatkówki i przybory do rybołówstwa. 

    

Prywatne Gimnazjum i Liceum żeńskie 
im. Marii z Bilewiczów Piłsudskiej 

w Baranowiczach 8 

Przyjmuje zapisy uczenic w wieku szkolnym na rok szk. 1938/39 

Egzaminy wstępne odbędą się 1 września 1938 r. 

      

Zarząd Okr. Polskiej Macierzy Szkolnej 
w Baranowiczach — ul. Senatorska 121 

ogłasza dodatkowe zapisy na wolne miejsce na rok 1938/39 — do: 

Prywatnego Męsk. | Koedukacyjnego 
Gimnaz. Drogowego | Gimn. Kupieckiego 

WARUNKI PRZYJĘCIA 1 
6 —7 oddziałów szkoły powszechnej, 6 — 7 oddziałów szkoły powszechne- 
wiek od 13 do 17 lat. Egzamin z pol- Wiek od 13 do 17 lat. Egzamin z poil 
skiego, arytmetyki, geometrii, geografii skiego, historii, arytmetyki, geometri- 
irysunków. Egzamina odbedą się dn. geografii i przyrody. Egzamina odbę 

30 i 31 sierpnia 1938 r. dą się dn. 1 i 2 września 1938 r. 

Podania o przyjęcie należy składać do dnia 28 sierpnia 1938 roku. 
Opłata za egzamin wynosi zł 20, czesne zł 25 miesięcznie. 

  

  

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O. 700.312. Konto rozrach. 1, Wilno 1 
Lida, ul. Zamkowa 4/7, 

Centrala: Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

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

Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.80 

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

Pińsk, Dominikańska 40. 

Wołkowysk — Brzeska 9/1. 

    

   

    

  
  

Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyliańska 35, tel. 169; 
tel. 73; 

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

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

"(eeSv] „UaruNnA” _ 

    

  

— Jak ci się podobają moje nowepantofelki, kochanie? 

  

Przetarg 
Zarząd Miejski w Wilnie ogłasza nieo- 

graniczony pisemny przetarg na dostawę pie 

czywa do szpitali miejskich na przeciąg 3 
miesięcy poczynając od września 1938 r. 

Oferty w zalakowanych kopertach, ze 
wskazaniem cen na pieczywo, należy skła- 

dać do godz.. 9 m. 30 dnia 18 sierpnia 1938 
roku. - 

Dopuszczalne jest składanie częściowych 
ofert. й 8 

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w 
tymże dniu o godz. 10 w Wydżiale Zdrowia 
i Opieki Społecznej Zarządu Miejskiego w 
Wilnie (pokój Nr 104). 

Do oferty winna być załączona kaucja w 
wysokości zł 150,—, znaczek kancełaryjny 
Zarządu Miejskiego na zł 2, oraz zaświad 
czenie o wywiązaniu się oferenta z obywa 
telskiego obowiązku w akcji niesienia po 

mocy bezrobotnym w okresie zimowym. 
Przyjmowanie ofert i udzielanie bliższych 

informacji uskutecznia się w Wydziale Zdro 
wia i Opieki Społecznej Zarządu Miejskiego 

w Wilnie (ul. Dominikańska 2, oficyna IIF 
pokój Nr 103), gdzie są również do przejrze 
nia szczegółowe warunki przetargowe. 

Zarząd Miejski w Wilnie. 

BEZ BÓLU 
SKUTECZNIE 
USU wsA. 

  

  

    
      

  

Prywatne Dokształcające 
KURSY 

„WIEDZA“ 
Kraków, ul. Pierackiego: 14 

przyjmują wpisy na nowy rok szkolny 
1938/39 . Kursy przygotowują na lekcjach 
zbiorowych w Krakowie oraz w drodze 
korespondencji, za pomocą zupełnie nowo 
opracowanych skryptów, programów i m'e- 
sięcznych tematów do: ae 

1) egzaminu doprzałości gimnazjum sta- 
rego typu (roczny kurs maturyczny 

do czerwca 1939 r. oraz półroczny kurs 
mataryczny repetytoryjny do marca 
1939 r.); + 3 

2) egzaminu ukończenia gimnazjum ogól- 

nokształcącego; z 
3) z zakresu I i II klasy gimn. nowego 

ustroju; 
4) egzaminu z 7 klas szkoły powszechnej. 

Uwaga: Uczniowie kursów koresponden- 

cyjnych otrzymują co miesiąc oprócz całko- 
witego materiału naukoweg0; tematy z sześ- 

ciu głównych przedmiotów do opracowania. 

Nadto obowiązkowe egzaminy badają 3 razy 
w ciągu roku szkolnego postępy Uczniów, - 

Wykładają tylko< wybitne siły fachowe, 
nnn E Ę ĘZ7Z—.:.) 

„Arnold KFibigerss 
niech każdy pamięta. Przez 
lat 60 w służbie klienta — 

Kalisz, Szopena 9, 
Jedyna polska fabryka forte- 
pianów i pianin dopuszczo- 

Е na do udzialu w Swlatowej 
s Wystawie w Nowym— Yorku 

Przedstawiciel N. KREMER, 
Wilno, ul. Niemiecka 19 

Baranowicze, 

  
CENA PRENUMERATY miesięcznie: 
z odnoszeniem do domu w kraju — 

3 zł., za granicą 6 zł., z odbiorem w 

administracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 
scowościach, gdzie niema urzędu po- 

cztowego ani agencji zł. 2.50. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAA AAS, 

LEKARZE 
DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

        

DOKTOR MED. 

Zygmuni Kudrewicz 
choroby wenery-zne, skėrne ' moczoplciowe 
ul. Zamkowa 15, tel. 19-60. Przyjmuje w godz. 

od 8—1 i od 3—". 

DOKTOR MEL. 

J. Anforowicz-Szczepanowa 
chóroby skórne, weneryczne, kobiece. 
Przyjmuje w go.-. 8—9, 12—1 i 4—7. 

Zamkowa 3 m. 9. 

  

, DOKTOR ' 
Blumowicz 

choroby „weneryczne: skórne i moczopłciowe 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz. 

9—1 i 3—7, w niedziele od 10—1. 

  

DOKTÓR MEDYCYNY 
Cymbier 

Choroby weneryczne, syfil s, skórne į mo- 
czopłciowe ul. Mickiewicza 12 (róg Tatar- 
skiej. tel. 15-64. Przyjmuje od 8—2 1 5—8. 

  

Dr medycyny, | . 
Stefan Bagiński 
Piłsudskiego 1—2, tel. 83—81. 

powrócił 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA AAA AAA AAA 

AKUSZERKI 
TYYYYYYYVYYYYYYTYYYYYYYVYVVVYVYVYVVYVVYVYY 

AKUSZERKA 

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

38-gv Maja obok Sądu. 

  

AKUSZERKA 

M. Brzezima 
masaż leczniczy i elektryzacja Ul. Grodz- 

BADADAAAAAAAAAAAAKAAADAAAA 

PRACA 
TYYYYYYYYYYYYVYY PYV"""TTYYTYYYYYTYWYYYYW" 

AGENTÓW(KI) zdolnych, wymownych 
na najlepszych warunkach poszukuje Polski 

Zakład Portretowy „PATRIA* Kielce, skrz. 
pocztowa 291. 

    

, POTRZEBNE TANCERKI lub uczenice do 
baletu. Zgłosić się: Biskupa Bandurskiego 4 
m. 13 Hotel Ermitaż, pokój 9 od 16 do 21. 

LOKALE 
3 POKOJOWE mieszkania z wygodami 

od zaraz do wynajęcia. Krakowska 51. 

      

MIESZKANIE do wynajęcia 4 pckoje na 
I piętrze ze wszelkiemi wygodami, gruntow 

nie odremontowane. Wielka Pohulanka 19— 
23. 

3 POKOJOWE mieszkanie w podwórku 
ze wszystkimi wygodami do wynajęcia 
Ofiarna 2. 
ui CEED да 

MIESZKANIE 5—6 pokojowe do wynaję- 

cia, luksusowe, system korytarzowy, Siera- 
kowskiego 24 (drugi dom od ul. Mickiewi- 

cza). 

  

_ MIESZKANIE do wynajęcia 3 pokojowe, 
kuchnia, łazienka, wszelkie wygody, wolne 
od podatku ul. Tartaki 34a (dozorca wska- 
że). 

  

POSZUKUJE SIĘ mieszkania z 3 lub 4 

pokoi, z pokojem dla służącej, ze wszystki- 

mi wygodami w okolicy Królewskiej, Św. An 

ny, Zarzecznej, do Rynku, Mickiewiczowsk'ej 

do Tatarskiej, Garbarskiej, Mostowej, Arse- 

nalskiej. Wiadomość w Redakcji dla S. H. 

„za wiersz jednoszp. Do 

TEOWF TWO AEZTASOTY OPZZ O DEDOPCZETECA 

Wydawnictwo „Kurier Wileński* Sp. z 0. a Druk. „Znicz*, Wilno, ul, Bisk, B;     rskiego 4, tel, 3-40 tocz, u E. Kotlatewskiego, Wileńska 11 

  
ne 50%/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, а : 

treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 

zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze- 

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

AAMAAAAAAAAAA, AAAAMAAAAAS 

upmo i sprzedaż 
Ez 

DOM DREWNIANY na własnej ziem: z 

ogródkiem owocowym i studnią,z powodu 

wyjazdu sprzedam bez pośrednika z wolnym 

mieszkaniem — ul. Chełmska 25.. 

  

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Nauka i Wychowanie 
wvvv"v 

CELINA SANDLER prowadzi zajęcia ko 

„smetyczne metodą Rawis tyłko na. Kursach 
Kosmetycznych D-ra H. Łomżyńskiego, War 
szawa, PI. 3 Krzyży 11 m. 4 ,teł. 9-56-33. Po. 
czątek kursu 20 września. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAS 

TVVVYVYYVYYYYYYY 

LETNISKO. Dwór wiejski przyjmie kij- 
ka osób z. całodziennym utrzymaniem 2& 
2 zł 70 gr dziennie. Stół b. obfity, moc ja- 
gód. Rzeka tuż przy dworze, jest radio, kro- 
kiet, piłka. Poczta codziennie, kościół o 3 
klm. Bardzo miły jest tutaj i niekrępujący 
wypoczynek. Szczegóły osobiście od godz. 
10 do 11 rano. Adres: Mickiewicza 5 m. 8. 

RÓŻ 

  

i NE 
NATRYSKIWACZE do szlachetnych za- 

praw fasadowych ze szczotkami metalowy- 

mi albo gumowymi wyrabia Inż. Józef Wein 
griin, Kraków, Groble 19. 

UIEKETD ET EEE TED INS 

BARANOWICKIE 
RADIOODBIORNIKI detektorowe na gło- 

śnik, przystosowane do miejscowej radiosta- 

cji poleca: Zakład Radio-Techniczny N. i F. 
Kudzielskich. Baranowicze, ul. Szeptyckiego 

Nr 34b (w podwórzu). Tamże montaż no- 

wych i przeróbka starych odbiorników lam- 

powych na nowoczesne. r 

  

NOWOCZESNE radioodbiorniki - detefony 

na glošnik, przystosowane do miejscowej 

rozgłośni w Baranowiczach, poleca firma 

Rożnowski i Karaś Baranowicze, Nowogró- 

dzka 2, tel. 141. 

* \МАШ…ЩМ…МА“Щ“…
 

"Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

Wielki dramat o niebywałym napięciu 

ORIENT EXPRESS Ę 
W rol głównych: Kathe de Nagy, - 

Michał Simon i in. | 

Film zdziwi I wzruszy każdego4 Ё 

ŚAAŁAA. AAAAAAAŁAA EK 

ino-Teatr „PAN“ 
w Baranowiczach 

  

Dziś, Poężny przebój sezonu 1938/39 

Kpt MOLLENARD 
W ról. g!.. Harry Baur i Prejean 

Dramat ludzi morza i handlarzy broni 

YYYYYYYYTYYYYYVYCYWY! 

  

Kupujemy każdą ilość tegoroczne o 
MIODU, dojrzałych SEROW 
litewskich i GRZYBÓW suszon 

Płacimy najwyższe ceny 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA“ 
Baranowicze, ul. Szeptyckiego 50 

telefon 97 

  

Chrześcijański sklep skėr 1 obuwia 

CIEŠLAK B., Kleck — Rynek 

Wykonuje solidnie, szybko i tanio wszelkie 

obstalunki. 

  

— 

POWIATOWA SPÓŁDZIELNIA ROLNI- 

CZO-HANDLOWA, z odpowiedzialnością ©< 
działami, w Nieświeżu, podaje Rolnikom do 

wiadomości, że przystąpiła do skupu bydła. 

Pcsiada na składach: nawozy sztuczne, ma« 

szyny i narzędzia rolnicze. Skupuje: zboża 

4 nasiona. 

KLUB POLSKI „OGNISKO* — Nieśwież 
ol. Piłsudskiego 19. Lokal gruntownie odre- 

słaurowany. Krajowe napoje wyskokowe i 

orzeźwiające oraz różne zakąski. Śniadanie, 

obiady i kolacje. Na warunkach przystęp* 

rych całodzienne utrzymanie. 

Chrześcijański Bank Ludowy w Nieświe 

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

slarsza instytucja kredytowa w powiecie, u- 

dziela pożyczek członkon., przyjmuje wkła- 

dy na dogodnych warunkach, od 1 zł. 

Komunalna Kasa Oszezędności pow. nie* 

kwieskiego w Nieświeżu, przyjmuje wkłady 

cd 1 złotego. 
S i i a ii 

Jan  Giedroyė-Juraha — „Warszawian+ 

ka". Nieśwież, ul. Wileńska 34. Sprzedaž 0+ 

woców południowych i delikatesów. 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g r. 

za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc. i komunikaty 60 gr 

tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz= 
za tekstem 10-lamowy. Za 

Redaktor odp. Józet Onusajtis


