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$. p. kapral Stanisław Serafin 
złożył z życia ofiarę dla zgody PolskizLitwą 
P. premier gen. Sławoj-Składkowski przemawia na odsłonięciu pomnika Serafina w Dzikowcu 

DZIKOWIEC (Pat). Wczoraj od- 
była się w Dzikowcu (k. Mielca) uro 
czystość odsłonięcia pomnika kaprala 
KOP &. p. St. Serafina, który poległ 

podczas pełnienia służby na pograni- 
czu polsko - litewskim dnia 11 mar 
ca r. b. na odcinku Marcinkańce. Na 
uroczystości był obecny gen. Sławoj 
Składkowski. 

O godz. 9.30 p. Premier przybył 
do Dzikowca. Po powitaniu się przed 
sławicielami władz, delegacja ludnoś 
ci wręczyła mu tradycyjny chleb i 
sol, grupa zaś dzieci wiązanki kwia- 
tów. Z kolei ubrany w białą siermię 
gę Józef Serafin, ojciec Zmarłego, za 
prosił p. Premiera do swego udekoro 
wanego kwiatami wozu, celem uda- 
nia się do wsi. Pan Premier w towa 
rzystwie wojewody lwowskiego przy   był na plac obok kościoła i po ode 
braniu raportu od kompanii honoro | 

„Pan 

  

Hodža 

  

   E ROT 

staje się nerwowy 

wej dokonał przeglądu ustawionych 
formacyj, a następnie udał się do koś 
cioła na mszę św. - In -- 

Z kościoła p. Premier udał się 
przy niemilknących owacjach przed 
pomnik, ustawiony na wzniesieniu po 
środku placu między kościołem i do 
mem Zarz. Gminnego, w otoczeniu 
brzóz. Po zagajeniu przez starostę 
Scherffa, zabrał głos p. gen. Sławoj 
Składkowski, wygłaszając następują 
ce przemówienie. 

Szanowni Państwo! 

Za chwilę odsłonić mam pomnik kap- 
rała Stanisława Serafina, syna chłopskiego 
tej ziemi, poległego w obronie granie 
Polski. Opatrzność Boża sprawiła, Н 
śmierć ofiarna młodego żołnierza Korpu- 
su Ochrony Pogranicza nie poszła na 
marne, lecz przyczyniła się do pogodze- 
nia dwóch sąsiednich krain, Polski i Lit- 

    

  

Generalny atak prasy niemieckiej na Czechosłowację 
BERLIN (Pat). Rozmowa, jaką am 

basador niemiecki w Londynie von 
Dircksen odbył przed swym wyjaz- 
dem na urlop z premierem Chamber 
lainem oraz dwukrotna wizyta przed 
sławiciela W. Brytanii w Pradze u 
premiera Hodży, dają powód prasie 
ciemieckiej do wznowienia ataków 
na rząd czeski. 

Zdaniem „Lokal Anzeiger* „Wy- 
krętna i oszukańcza* taktyka Pragi 
wobec mocarstw zachodnich zmusi- 
ła Anglię do wyraźnego oświadczenia, 
iż życzy ona sobie ujrzeć bardziej 
konkretne rezultaty prac nad legen 
darnym statutem. 

Bliski sfer oficjalnych, „National 
Ztg* w artykule p. t. „Pan Hodża sta   je się nerwowym* zwraca uwagę na 

charakterystyczny objaw, że tym ra- 
zem dermarche rządu brytyjskiego 
nie była wsparta odpowiednimi kro- 
kami Francji, pomimo iż poseł fran- 
cuski Delacroix wrócł już do Pragi. 
Raz jeszcze trzeba podkreślić, że za 
dalszy rozwój wypadków  odpowie- 
dzialna jest jedynie i wyłącznie Pra- 
ga. 

W komentarzu redakcyjnym „Ber 
liner Tageblatt* stwierdza, že. ostat- 
nie kroki Anglii wobee Czechosłowa 
cji odbierają pewnej - części. prasy 
światowej prawo twierdzenia. eż Cze 
chosłowacja może robić eo jj się 
żywnie podoba, gdyż w każdym wy- 
padku ma poparcie obu mocarstw za 
chodnich. 

Anglia w roli przyszłego mediatora? 
LONDYN. (Pat) W kompetentnych 

sferach brytyjskich panuje przekonanie, 
że rokowania rządu praskiego z przed- 
stawicielami Niemców sudeckich nie 45- 
prowadzą do porozumienia. Różnice mię 
dzy żądaniami wysuniętymi przez Henlei. 
na a koncesjami, do których udzielenia 
skłonny jest rząd czeski są tak wielkia, że 
możliwość kompromisu wydaje się popro 
stu nieprawdopodobna. W tych warun- 
kach, zdaniem politycznych ster brytyj- 
skich, trzeba się liczyć z ewentualnošcią 

załamania się rokowań, 

Wydaje się, że rozmowy prowadzone 
ostatnio między W. Brytanią a Niemcami 

dowiodły gotowości kanclerza Hitlera 
przyjęcia mediacji W. Brytanii na wypa- 
światowej prawo twierdzenia, że Cze- 
pośrednich. 

O ile by do mediacji tej doszło, to 
niewątpliwie główne rokowania media- 
cyjne odbywałyby się w Londynie pod 
przeodnictwem lorda Halifaxa.   

wy. Wieść o przełanej krwi Stanisława 
Serafina wstrząsnęła całym światem. Lit- 
wa i Polska, dotąd zwaśnione, podały so- 
bie ręce na zgodę sąsiedzką. Krew chłop- 
ska kaprała Serafina, która cud ten spra- 

wiła, piękna była i szłachetna. Już przed 
10 lafy, gdy mały Staś chodził do tutej- 
szej szkoły w Dzikowcu, zadziwiał nau- 
czyciela j księdza katechetę swą praco- 
witością, zdolnościami i pragnieniem wie 
dzy. Po ukończeniu szkoły pomaga ojcu 
w pracy przy gospodarstwie, jednocześ- 
nie szykując się do żołnierskiego rzemio- 
sła w miejscowym Strzełcu, W wojsku wy 
różniał się zamiłowaniem do służby, od- 
wagą i koleżeństwem. W najtrudniejszych 
chwilach życia żołnierskiego umiał pod- 
trzymywać dobry nastrój wśród kołegów. 
Te wszystkie szlachetne į piękne cechy 
charakteru odziedziczył Stanisław Serafin 
po ojcu Józefie, wójcje i radnym gmin- 
nym w Dzikowcu oraz po matce Wiktorii, 
która życie swoje poświęciła wychowaniu 
dzieci. Słuszną jest więc rzeczą, że pom- 
nik kaprala Serafina staje tu w Dzikowcu, 
nieopodal zagrody chłopskiej, w której 

ujrzał światło” dzienne. Tu w tej wiósce 
krzepło ciało j kształciła się dusza przy- 
szłego żołnierza KOP.u. Pomnik ien 
wzniesicny na cześć bohaterskiego syna 
chłopskiego, odznaczenia nadane rodzi- 
nie i tym, którzy wznosili jego ducha do 
gotowości ofiary życia dla Połski, niech 
będą świadectwem wysokich cnót chłopa 
polskiego. Kaprał Stanisław Serafin zgi- 
nął chwalebnie za Polskę, to też w chwili 
odsłonięcia jego pomnika wznoszę ok- 
rzyk „Niech žyje Polska“! 

(Dalszy ciąg na str. 2), 
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Parlamentarzyści 
lanońscy powrócą 
TOKIO (Pat). Według wiadomoś 

ci z Hsinkingu, mandżurskie mini. 
sterstwo spr. zagr. złożyło energiczny 
protest na ręce generalnego konsu!a 
sowieckiego w Charbinie przeciw o- 
strzeliwaniu obywateli mandżurskich 
na rzece Usśuri w dn. 21 lipca. 

Władze sowieckie we Władywo- 
stoku zawiadomiły japońskiego przed 
stawiciela dyplomatycznego, że prze 
trzymywani od 18 lipca japońscy par 
lamentarzyści zostaną niebawem wy 
dani. 

Wielki rabin Brooklynu 
międzynarod. przemytnikiem narkotyków 
$ensacyjne odkrycie policji paryskiej. — Magiczne ko 

PARYŻ. (Pat.) Policja paryska dokonała 
sensacyjnego aresztowania, osadzając w 
więzieniu wielkiego rabina głównej dziel 
nicy Nowego Jorku, Brooklynu, Izaaka 
Leifera, pod zarzutem przemyfu narkoty- 

ków z Francji do Ameryki i Palestyny. 
Już w pierwszych dniach czerwca (ran 

cuskie władze śledcze, nadzorujące spe- 
cjanie nielegalny handel narkotykami, o- 
trzymały informacje, że jakiś obywatel 
amerykański, piastujący wybitne stanowi. 
sko, uczestniczy 

w międzynarodowym handlu narkotykami, 
mając za główny punkt swych operacyj 
Paryż. Policja delegowała jednego komi- 
sarza i kilku inspskiorów dla dyskretnych 
obserwacyj. 

Po wywiadach obserwatorzy przyszli 
do wniosku, iż podejrzanym osobnikiem 
jest bawiący w Europie od kilku tygodni 

wielki rabin Brooklynu.   W sobotę policjanci śledzący rabina 

z Jerozolimy 
stwierdzili, że jadąc taksówką zatrzymał 
się przed sklepem introligatorskim w oko- 
licach bulwaru Saint Germain i zabrał 
stamtąd kilkadziesiąt paczek, które od. 
wiózł następnie do biura pocztowego na 
placu Giełdy. Policja zarzymała auto, a 
następnie otworzyła kilka paczek, spo- 
czywających na dnie taksówki. Jak się 
okazało, paczki te zawierały kosztownie 
oprawione książki do nabożeństwa w języ 
ku hebrajskim. Po bliższym zbadaniu tych 
książek, okazało się, że oprawa była po- 
dwójna i wewnątrz niej ukryte były 

koperty, zawierające heroinę, 
w ilości mniej więcej po 160 gramów. 

„Rabin Izaak Leifer, jak twierdzi prasa 
paryska, urodził się w r. 1893 w Polsce, 
w Peczeniżynie, uzyskał jednak już od 
dawna obywatelstwo amerykańskie. 

Jednocześnie z rabinam i jego towa- 
rzyszem aresztowany został introligator, 
który 

  

perty z heroiną. — „Święty piasek" 

wyrabiał dla rabina oprawy książek 
do nabożeństwa, 

Introligator ten został jednak po dłuż. 
szym przesłuchaniu wypuszczony na wol. 
ną stopę. Rabin Leifer miał mu oświad- 
czyć, że w książkach przesyła swym współ 
wyznawcom, ofiarom prześladowań poli. 
tycznych za granicą, Święty piasek z Je. 
rozolimy. : 1 

Cywilna organizacja я ja lotniczz w Anglii 
LONDYN (Pat). Wezoraj wieczo 

rem zawiadomił brytyjski 
lotnictwa przedstawicieli prasy o pow 
słaniu nowej organizacji narodowej, 
której zadaniem będzie wciągnięcie 
na wypadek wojny do lotnictwa wej 
skowego ochotników pochodzących 

; spośród ludności cywilnej. ] + 

minister: 

  

  

  

2 pobytu dyplomatów węgierskich we Włoszech 

  

Na zdjęciu — chwila powitania premiera Im redy przez Mussoliniego i hr. Ciano na 
8 dworcu w Rzymie, 

  

Pogrzeb Królowej- Matki rrmi 
BUKARESZT (Pat). Wczoraj rano 

oabyła się w niezwykle podnióstym 
nastroju pogrzeb Królowej — Matki, 
Marii. 

Trumna ze zwłokami zmarłej prze 
niesiona została w ciągu nocy z pała 
cu CGotroceni do pałacu królewskie- 
go. O godzinie 9 wkroczyły na salę 
tronową najważniejsze delegacje, po 
czym wśród pieni religijnych przystą 
pili oficerowie huzarów pułku Kró- 
lowej Marii do znoszenia z katafalku 
trumny. 

Przy dźwiękach marsza żałobne- 
80 złożono trumnę na lawecie armat 
niej. Na czele pochodu żałobnego kro 
czył kler. Za trumną prowadzońo ko 
ria królowej, dalej postępował samot 
rie król Karol, delegacje zagr., kor 
pus dypl i wielu dygnitarzy. 

Orszak przybył przed dwunastą 
na królewski dworzec, skąd specjal. 
ny pociąg zawiózł trumnę do królew 
skich grobów w Curten de Argesie. 

Zgodnie z życzeniem Zmarlej, ser 
ce Jej złożone zostało w złotej urnie. 

Do Curtea de Arges pociąg żałob 
ny przybył o godz. 16, witany sałwą 
armatnią. е PW 

"IW drodze z dworca do klasztoru 
z grobami królewskimi uformował 

„się orszak pogrzebowy w: tym samym   

idle 

porządku, jak w Bukareszcie. 
Przy strzałach armatnich i dźwię 

kąch hymnu narodowego złożono 
trumnę w grobowcu obok trumńy 
małżonka królowej Marii, zmarłego 
w r. 1927 króla Ferdynanda. 

* * * 

NABOŽENSTWO ŽALOBNE W 
WARSZAWIE. 

WARSZAWA (Pat). W dniu 24 lip 
ca w cerkwi Metropolitarnej na Pra- 
dze J. E. Metrop. Dyonizy odprawił 
uroczyste nabożeństwo za duszę Ś. p. 
J. K. M. Królowej Marii rumuńskiej. 

W zastępstwie nieobecnego Pana 
Prezydenta R. P. wziął udział w nabo 
żeństwie P.- Marszałek Śmigły Rydz w 
Gtoczeniu członków domu cyw. i woj 
skowego P. Prezydenta oraz Rządu, 
wicemarszałków Sejmu i Senatu i ge 
neralicja: : 

IW MOSKWIE. 
MOSKWA (Pat). /W: dniu pogrze- 

bu Królowej Marii. rumuńskiej odby 
ło się o godz. 11 w cerkwi Objawie- 
nia Pańskiego "nabożeństwo żałobne, 

| w którym wzięli, udział, członkowie. 
korpusu -dypłoihatycżnego. Rząd -so-. 

« wiećki: reprezentował: szef protokółu | 
dyplomatycznego, Barkow. 

Wielka oiensywa gen. Franco 
nu granice pirenejskeą 

Władze francuskie cczekują 300.000 uchodźców - 
PARYŻ (Pat). „Le Matin* donosi: 

znad pogranicza francusko - hiszpań 
skiego, że wojska powstańcze przygo 
towują obecnie wielką ofensywę 
wzdłuż graniey pirenejskiej, która ma 
być skierowana na Seo d'Urgel i Pui 
gcerde i ma na celu opanowanie dal 
szego odcinka granicy francuska - 
hiszpańskiej. Od kilku tygodni mają 
hyć koncentrowane w okręgu Bena- 

bere silne kontyngenty wojska pow- 
stańczego oraz znaczne ilości materia 
łu wojennego, m. in. nowe, lekkie i 
Szybkie czołgi, które dotychczas nie 
były używane w wałkach na froncie 
hiszpańskim. Dowództwo nad przygo 
towywaną ofensywą ma objąć gen. 
Solchaga. 

Władze francuskie miały poczynić 
przygotowania mające na celu obro- 
nę terytoruim francuskiego przed e“ 
wentualnymi atakami lotniczymi, jąk 
również uregulowanie ewentualnej 
ewakuacji oczekiwanych uchodźców. 
Prefekt departamentu Pirenejów 
wschonich w rozmowie z przedstawi 

  
! 

cielami „Matin“ oświadczył, że trud : 
no jest ustalić liczbę uchodźców, na 
których władze francuskie musżą się 

przygotować. Cyfra ta może się wa- 

hać od 100 tysięcy do 300 tysięcy. 
SALAMANKA. : (Pat.) Komunikat ofi- 

cjalny powstańczej kwatery głównej: 

Wojska powstańcze poczyniły dalsze po. 
stępy na froncie Estramadury, zajmując 
nieprzyjacielskie pozycje w pobliżu Orel. 
lama de Vieja. Przednie straże powstań- 
cze dotarły do miejscowości Zujar. 

* Lotnicy powstańczy stoczyli wczoraj 
walkę powietrzną, w której strącili rzy 
nieprzyjacielskie samoloty myśiwskie i j 
den wislki samlot bombowy. 

Następny statek poszedł 
na dno +? 

PARYŻ. (Pał.) Agencja Havasa donosi: 
Norweski statek „Tirana“  zawiadomil 
wczoraj rano, że został zaatakowany i ob- 

rzucony bombami przez nieznanego ро- 

chodzenia somolof. Zaatakowanie nastą- 
piło pod 36,35 stopniem szerokości pół- 

nocnej i 0,20 długości zachodniej.



2 
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samolotrunął prostopadie 
| +, Z Wysokości 1000 m 
Nowe szczegóły katastrofy polskiego samolotu komunikacylnego 
Korespondent Pat. dowiaduje się bliż 

szych szczegółów  kałasirofy polskiego 
samolotu. Katastrofa nastąpiła ab 

| w pobliżu wsi Gaineti pó 
_w odległości 100 metrów ed dawnej gra- 
nicy austriacko-rumuńskiej w lesie zwa. 
nym Dorotea Latonica. Samolot nie jest 
spalony, tylko doszczętnie rozbity skut- 
kiem upadku ze znacznej wysokości. 
Zwłoki wszystkich / pasażerów znajdują 
się w rozbitym samolocie. 

Zegar przy sterze samolotu wskazuje 
godzinę 17.52, 

czyli jest to dokładny czas katastrofy. 
(Ostatnia wiadomość jaką otrzymała stacja 
rdiotelegraficzna na lotnisku w Czern'ow 

cach została podana z samoto o godz. 
17.38. Załoga donosiła wówczas, że apa- 
rat znajduje się w gęstych chmurach. 

W dniu 23 lipca przybył na miejsce 
katastrofy konul polski w Czerniowcech 
p. Uzdowski i zabezpieczył przy pomocy 
oddziału żandarmerii zniszczony samolot 
do czasu przybycia polskiej i rumuńskiej 
komisji. 
Świadkiem katastrofy polskiego samolotu 
był rumuński oficer por. Jonstantny Pitu, 
który oświadczył, że widział samolot w 
chwili, gdy wyłonił się nagle z chmur i 
zachwiał się w powietrzu. Jednocześnie 
dał się słyszeć nieregulamy dźwięk pra- 
cy motoru, Samolot powrócił jednak do 

TT ESTETINIO В 

Niedobitki „ochotnikėw“ walenckich 
Ostateczna likwidacja poleskie 

wił się, 
Wczoraj w niedzielę powrócił do 

Pińska oddział miejscowej policji na 
czele z komendantem powiatowym, 
komisarzem Janickim, który po sto 
czeniu zaciętej walki z bandytami 
pod Derewnią brał udział w ostatecz 
nej likwidacji tej bandy, zaś ostatnio 
OSACZAŁ I ŚCIGAŁ BANDYTÓW 
POD MOROCZNEM, TUŻ PRZY GRA 

NICY SOWIECKIEJ. 
Jak się okazało wiadomość o dru 

giej bandzie, która posuwając się 
przez powiat stoliński dostała się na 
teren gminy Moroczno, skąd miała 
przejść na teren sowiecki, nie po- 
twierdziła się. Informacje otrzymane 
przez policję nie odpowiadały rzeczy 
wistości. Jak się okazało 
BYŁY TO JEDYNIE  NIEDOBITKI 

PIERWSZEJ BANDY. 
rozgromionej po krwawej utarczce 
pod. Derewnią, o czym już donositiś 
my obszernie wczoraj. 

Wielki, genialny, 

  

za kratami 

| 
| 

  zosłaną przewiezione do Polski. 

normalnej pozycji, po czym chwiejnie 

opadł. niemał prostopadle z wysokości 

ok. 1000 metrów. 

Zwłoki amerykańskiego  lotnika-ama- 
tora dra Caro, mają być przewiezione do 
Bukaresztu, gdzie zostaną pochowane na 
miejscowym cmentarzu. Zwłoki obywate- 
la bułgarskiego, inż. Radewa, zosłały prze 
wiezione do Czemiowiec. Zwłoki japoń- 

skiego płk, sztabu generalnego  Wako 
mają pozostać na miejscu katastrofy do 
czsu przybycia delegata poselstwa japoń- 
skiego w Bukareszcie. Zwłoki obywateli 
polskich, którzy padli ofiarą katastrofy 

  

| bandy komunistycznej. — Stan zdrowia asp. Krąžia popra- 
— Policja pińska powróciła z wyprawy 

Policja w wyniku akcji, prowadzo 
nej na terenie powiatu stolińskiego i 
gminy Moroczno, 

OSTATECZNIE ZLIKWIDOWAŁA 
CAŁĄ BANDĘ. 

Wszyscy aresztowani zostaną prze- 
wiezieni pod silną eskortą ze Stolina 
do Pińska „gdzie toczyć się będzie dal 
sze dochodzenie. 

Ranni bandyci na czele z hersz- 
tem przebywają madal w szpitalu. 
Wczoraj jednak lekarze zezwolili już 
na ich 

PRZESŁUCHANIE. 

Zeznania te trzymane są ze względu 
na dobro dalszego Śledztwa w ścis 
łej tajemnicy. 

W Pińsku wywołuje wielkie zain 
teresowanie stan zdrowia kierownika 
Wydziału śledczego aspiranta Krąż- 
la, który przebywa w miejscowym 
szpitalu. W niedzielę wieczorem,   

  

ERY 

STAN CHOREGO ULEGŁ DALSZEJ 
    

mądry, kochany 
„Wybraniec narodu" i „nasze słońce” 

STALIN 
Obzhód dorocznego święta sportowego w Moskwie 

Grożby pod adresem Japonii. Jeżow i Dymitro w wniełasce? 

MOSKWA. (Pat.) W dniu wczoraj- 
szym na Czerwonym Placu odbyło się do- 
roczne święto sportowe, w którym ws- 
dług oficjalnych danych z 9 milionów zor 
ganizowanych sportowców wzięło udział 
35 tysięcy. Defilada trwała prawie 6 go- 

dzin. < 
Tegoroczne święto sportowe odbyło 

się pod znakiem gloryfikacji Stalina. Co 
kilka minut specjalny speaker wznosił 
okrzyki na cześć wielkiego, genialnego, 
mądrego, kochanego Stalina, geniusza 
ludzkości, wodza rewolucji komunistycz- 
nej w całym świecie. Na transparentach 
widniały napisy: „Stalin, wybraniec całe- 
go nardu”, „Dzięki Stalinowi za szczęś- 
liwą młodość”, „Stalin — naszcze słoń- 

CO 
Na „trybunie mauzoleum byli obscni 

członkowie rządu i Politbiura ze Stalinem 
na czele. Poza tym obecni byli Dymitrow, 
szef Kominternu, Litwinów, lotnicy Gro- 

mow i Kokkinaki oraz Papanin. Zaznaczyć 
należy, jż na cześć Jeżowa prawie że nie 

wiwałowano. W ciągu 2 godzin dał się 
słyszeć tylko jeden okrzyk na jego cześć. 
Nie wznoszono również okrzyków na 
cześć Dymitrowa. 

Mówcy wzywali młodzież do opano- 
wania sztuki wojennej, oświadczając za- 
razem, ił młodzież ta prosi rząd, by po- 
zolił jej dać nauczkę wrogowi. Poza 
groźbami Japonii, innym państwom nie 
grożono. 

RBC ODPO S i a] 

Odsłonięcie 
(Dalszy ciąg 

Okrzyk ten trzykrotnie powtórzy 
li zebrani, a orkiestra odegrała hymn 
narodowy. Bezpośrednio potem Pre- 
mier dokonał aktu odsłonięcia pom- 
nika. Oczom zebranych ukazał się du 
żych rozmiarów monolit z czerwone 
go trembowelskiego piaskowca z pły 
tą z czerwonego granitu szwedzkiego, 
na której widnieje napis następują- 
cej treści: 

„Kaprałowi ochrony pograni- 
cza, urodzonemu w Dzikowceu 5 li- 
stopada 1914 r. połegłemu w obro 
nie granie Rzeczypospolitej Pol- 
skiej dnia 11 marca 1938 r.*. 

г Przedstawiciel KOP mjr. Zgrzeb 
nieki wręczył ojcu $. p. Serafina nada 
ny Zmarłemu kapralowi przez Prezy 
denta R. P. złoty krzyż zasługi, a z 
kolei pan Premier osobiście dekoro 
wał złotymi krzyżami zasługi rodzi- 
sów Ś. p. Serafina, ks. dz. Parysza, 
ks. prob. Wojtyłę, a srebrnymi i brą 
zowymi wybitniejszych przedstawi- 
cieli miejscowej ludności wiejskiej, 
Wójt zawiadomił przy tej sposobnoś 
ci pana Premiera o uchwale gminy na 
dania panu Premierowi obywatelst- 
wa honorowego, prosząc o przyjęcie 
tego tytułu. 

pomnika Ś. p. Serafina 
ze str. 1). 

Uroczystość zakończyła się wznie 
sieniem okrzyku na cześć Pana Pre 
zydenta R. P., Marszałka Śmigłego 
Rydza, premiera gen. Składkowskie- 
go. poczym orkiestra odegrała hyma 
narodowy i pieśń legionową „Pierw- 
sza Brygada*, Następnie pan Premier 
w otoczeniu przedstawicieli władz cy 
wilnych i wojskowych odebrał defila 
dę. W czasie drogi do Dzikowca pan 
Premier zatrzymał się przy budującej 
się szkole w Dobryminie gminy Prze 
cław pow. mieleckiego i ofiarował na 
dokończenie budowy szkoły zł 500. 
Na przedmieściu Kolbuszowej pan 
Premier wręczył właścicielom zagród 
po 50 złotych jako nagrodę za wzo 
rowy porządek obejścia. 

Podczas pobytu w Dzikowcu pan 
Premier wręczył tysiąc złotych wójto 
wi gminy na potrzeby gminy, a poza 
tym 200 zł księdzu na kościół. 

Premier zawiadomił Józefa Sera- 
fina, że otrzyma od niego w darze 
mocnego, zdrowego konia oraz młóc 
karnię. 

Wracając z Mielca po drodze p. 
Premier odwiedził we wsi Czezie za   grodę rolnika Pawła Bryka, któremu 
udzielił zapomogi w sumie złotych 50. 

  

  

POPRAWIE, 
tak że obecnie wszelkie niebezpieczeń 
stwo dla jego życia, o ile nie nastąpią 
nieprzewidziane komplikacje zosta- 
ło całkowicie wyeliminowane. 

Kilku zatrzymanych na terenie 
gminy Moroczno przesłano również 
na razie do Stolina. lai a 

W ten sposób akcja likwidacji 
bamdy pińskiej została ostatecznie za 
kończona. Obecnie toczy się dochodze 
nie prokuratorskie. 

Z proc OOZN 

Zjazd ZMP w Lidzie 
Wezoraj odbył się w Lidzie powia 

towy zjazd Zw. Młodej Polski OZN, 
z udziałem władz wojskowych i cy- 
wilnych. 

Na zjazd, który wypadł niezwyk 
le efektownie, przybyło 2000 osób. 
„E w jutrzejszym nume- 

rze). 

  

W -SZCZUCZYNIE. 

W Szczuczynie odbyło się w nie 
dzielę wczorajszą zebranie gminne 
OZN, z udziałem około 100 osób. 

Zebrani prowadzili bardzo ożywio 
ną dyskusję. й 

Bezrchocie zmniejsza 
się 

Bieżący sezon inwestycyjny jest u 
nas wyjątkowo udany dzięki stosun- 
kowo dużym kredytom, jakie w roku 
bieżącym centrala Funduszu Pracy 
wyasygnowała Wilnu i Wileńszczyź 
nie na prowadzenie robót publicz- 
nych. 

Na skutek tego stanu rzeczy liczba 
bezrobotnych uległa nienotowanemu 

od lat zmniejszeniu się. Tak nprz. o- 
gólna liczba bezrobotnych grawituje 
obeenie w granicach 700.0s6b, wyka 
zując w dalszym ciągu tendencję zniż 
kową. 

Kronika telegraficzną 
Zniszezona została skutkiem wybuchu fa 

bryka pirotechniczna w miejscowości Novsli 
w pobliżu Lecce we Włoszech. Trzy osoby 
zostałe zabite. 

Książe i księżna Windsor opuścili Nea- 
Pol, udając się do Cannes. = 

Głosowanie ludowe w Paragwaju nad u- 
kładem zawartym z Boliwią w sprawie cha 
co odbędzie się 10 sierpnia br. 

Niezwykle gwałtowny pożar, który spu- 
stoszył port w Gravelines zniszczył doszczęt 

nie fabrykę konserw oraz magazyny zawiera 
jące towary. Wyrządzone przez pożar stra 
ly obliczane są na przeszło 20 milionów 
franków. 

W niedzielę wykoleił się przy wjeździe na 
stację Saint Fruiden pociąg osokowy. Pięć 
csób zostało zabitych, a liczne odniosły cięż 

kie i lżejsze obrażenia. Przyczyny wykoleje 
nia się pociągu są dotychczas nieznane. 

Wezoraj rano złożyło 200 kombatantów 
niemieckich, pochodzących z pułku, w któ 
rym w czasie wojny światowej walczył kan 

cierz Hitler, wieniec u stóp pomnika boha 
terów wojennych w Lilie. 

Wczoraj w południe nastąpiło w pobliżu 

Therwil w dolinie Birsio w Szwajcarii zde 

rzenie między autokarem a motorowym po 
ciągiem. 15 pasażerów autokaru odniosło 

rany. 
Wczoraj powrócił do Gdyni z Nowego 

Jerku M/S „Piłsudski* przywożąc około 250 

pasażerów, ładunek i pocztę M/S „Piłsud- 
ski” dnia 26 lipca wyruszy na 5 dniową wy 
cieczkę do Sztokholmu. 

W dniu dzisiejszym 25 lipca, w 
rocznicę bitwy pod Janowem, pułk 
ułanów wileńskich obchodzi swe 
święto pułkowe. 

W tym roku przypada równocześ 
nie 20 rocznica powstania pułku, któ 
rego historia tak ściśle jest z Wilnem 
związana, zwłaszcza jego pierwsze bo 
je. 

Pułk ułanów wileńskich sformo- 
wał Ś. p. mjr. Władysław Dąbrowski, 
pierwszy dowódca pułku, z oddziałów 
Konnych Samoobrony Ziemi Wileń- 
skiej. Pułk formował się i kwatero- 
wał w maj. Pośpieszka pod Wilnem. 
Wówczas nosił nazwę „Pierwszy pułk 
ułanów wileńskich”. 

W grudniu 1918 r. pułk rozpoczy 
na walkę z bolszewikami na kierun- 
kach Wilno - Niemenczyn i Wilno - 
Kiena. . 

3 stycznia 1919 r. pułk pod do- 
wództwem rtm. Dąbrowskiego wyma 
szerował dla powstrzymania wojsk 
czerwonych, zbliżających się od stro 
ny Nowej Wilejki. 

e 

Dzielny Baon Saperów  Wileń- 
skich obchodzi w dniu dzisiejszym 
swe święto pułkowe. 

_ Wczoraj, w przeddzień święta, o 
godz. 19 Baón udał się na Rossę, gdzie 
złożył hołd i przemaszerował przed 
Sercem Wielkiego Marszałka.. O go- 
dzinie 20 odbył się Apel Poległych. 

Do oo os) 

W sobotę wieczorem przy zbiegu ulic 
Jagiellońskiej i Portowej wydarzyła się 
katastrofa samochodowa, 

Autobus „Arbonu” drugiej linii zde- 

rzył się z mknącą w przeciwięgłą sironę 
taksówką. Taksówka została poważnie u- 
szkodzona, zaś jeden z pasażerów, znaj- 
dujących się w taksówce poważnie ranny. 
Wezwane pogotowie ratunkowe przewio   

Wczoraj późno w nocy na Sołta- 
niskiej rozległy się nagle dwa strzały 
rewolwerowe a wślad za nimi krzyki 
„Trzymajcie! Bandyci!*. 
Wyrwani ze snu mieszkańcy ulicy 

spostrzegli, bojaźliwie wyglądająe 
przez szpary okien, 

SYLWETKI DWÓCH UCIEKAJĄ. 
CYCH OSOBNIKÓW, 

pędzącego na nimi mężczyznę a po 
chwili kilku policjantów zaalarmowa 
nych strzałami. 

W wyniku pościgu uciekających 
osobników zatrzymano. Sprowadzo- 
no ich do komisariatu, gdzie wyjaśni 
ło się eo następuje: 

UI. Sołtaniską wracał do domu 

Kwas siarczany jest niebezpieczną 
bronią w ręku zawiedzionej w swych na- 
dziejach niewiasty. O prawdzie tej prze- 
konał się dwudziestokiłkoletni robotnik 
fryzjerski, Dawid Sachar, zam. przy ul. 
Św. Mikołaja 1, zatrudniony w jednym 
z zakładów fryzjerskich przy ul. Rudni 
kiej. . 

10&…5‹1 miał narzeczoną, manicurzystkę 
z zawodu, Genię Poczterównę (Subocz 5). 
Przynajmniej ta uważała Sachara za ną- 
rzeczonego I spodziewała się, ufając jego 

Świat przestępczy potrafi dosko 
nale dyskontować udogodnienia poli 
tyczne. 

Z chwilą normalizacji stosunków 
polsko - litewskich, przed złodzieja- 
mi i włamywaczami obu krajów otwo 

rzyły się „nowe perspektywy. 

Przed kilku dniami policja wilcńs 
ka otrzymała informacje o aresztowa 

którzy potrafili już dokonać kilku kra 
dzieży. Włamywacze kowieńscy zre- 
wanżowali się swoim „kolegom po fa   |chu* z Wilna i onegdaj, jak się do- 

  
  

| 

  
mieszkaniec tejže ulicy, Jan Bielski f Ęszcie centralnym. 

Chemia i miłość 
Zemsta zawiedzionej manicurzystki 

niu w Kownie 2 złodziei wileńskich, | 

20. rocznica powstania 
pułku ułanów wileńskich 

W walkach roku 1920 pułk zosta 
je przerzucony z frontu litewskiego i 
działa na korzyść 8 i 10 dywizji pie 
chcty pod Lužkami, Hermanowicza- 
mi i w odwrocie nad Wilią, Niem- 
nem i Narwią. 

W dniu 25 lipca pułk pod dowództ 
wem płk. Mścisława Butkiewicza sta 
cza bój pod Janowem z dywizją ka- 
walerii korpusu Gaja. Bierze udział w 
bitwie pod Myszyńcem w likwidacji 
tegoż korpusu Gaja. Przydzielony do 
giupy pościgowej, atakuje Mińsk i 
stacza bardzo ciężką walkę z brygadą 
piechoty bolszewickiej pod wsią Zasu 
lie i Kojdanowem. 

Dnia 18 października pułk przecho 
dzi pod rozkazy gen. Żeligowskiego 1 
rozpoczyna działania w kampanii na 
Litwie Środkowej. 

Za zasługi bojowe w wojnie bol- 
szewickiej oficerowie i szeregowi puł 
ku otrzymują 50 orderów virtuti mili 
tavi i 180 krzyżów walecznych. 

Święto pułkowe saperów 
Program dnia dzisiejszego jest na - 

stępujący: 
Godz. 8 — nabożeństwo na placu 

koszarowym (w razie niepogody w 
kościele garnizonowym). 

Godz. 9.20 — defilada na ul. Koś 
ciuszki. 

Godz. 11.30 wspólny obiaq żołnier 
ski. 

  

Znany bokser wileński ranny 
w wypadku samechedowym 

zło go do. szpitala. 
Jest nim znany nie tylko w Wilnie 

bokser wagi półciężkiej, Jerzy Wojtkie- 
wicz, zam. przy ul. Dąbrowskiego 5. Zda- 
niem lekarzy życiu Wojikiewicza żadne 
bezpośrednie niebezpłeczeństwo nie za- 
graża. 

* Przeciwko szoferom zarówno taksówki 
jak i autobusu spisano profokółu. te 

Złoty na wódkę albo życie! 
Nocna strzelanina na ul. Sołtaniskiej 

gdy nagle zastąpiło mu drogę dwóch 
osobników, którzy 

POD GROŹBĄ ZABICIA ZAŻĄDALI 
QD NIEGO ZŁOTÓWKI NA WÓDKĘ 

Napastowany nie przeląkł się wy 

musicieli i odmėwil, a gdy tamci rzu 
„ili się na niego z zamiarem wykona 
na swej groźby, Bielski wydobył re 
wolwer i 

ZACZĄŁ STRZELAĆ NA 
POSTRACH, 

zonuszając napastników do salwowa 
nia się ucieczką. z 

Strzały zaalarmowały poliejantėw,. 
kiórzy po krótkim pościgu ujęli obu 
nspastników. Okazali się nimi Józef 
i Bronisław Gilniewieze, zam. przy 
ul. Zubrowej 9. Obu osadzono w are 

pa (e) 

słodkim przyrzeczeniom, że wkrófce ją. 
poślubi. Stało się jednak inaczej, Sachar 
zaczął stopniowo odsuwać się į pewnego 
dnia oświadczył jej wyaźnie, że nie ma 
się po co łudzić nadziejami. 

Onegdaj wieczorem zawiedziona w 
swych nadzjejach niewiasta napadła na 
eksnarzeczonego przy wejściu do zakładu 

w którym pracuje i lunęła mu z butelecz-. 
ki żrący płyn w twarz.  * 

Sacharem zajęło się pogotowie ratun- 
kowe, manicurzystką zaś policja (c) 

„Stosunki polsko-litewskie" 
w świecie... złodziejsikkima 

wiadujemy został aresztowany w Wił 
nie niebezpieczny włamywacz i zło-' 
dziej mieszkaniowy z Kowna, obywa 
tel litewski, Grużewski, przybyły do 
Wilna na „gościnne występy”. 

Włamywacz kowieński nawiązał: 
już kontakt z miejscowymi złodzieja 
mi, znalazł nawet sobie „przyjaciółkę* 
ze Świata przestępczego i szykował 
dokonanie większego włamania. 

Grużewskiego osadzono na razie w 
areszcie centralnym w Wilnie. Po od, 
byciu kary w więzieniu polskim, zo 
stanie wydany władzom kowieńskim. 
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„KURIER“ (4520) 

Wyniki mistrzostw plywackich Wilna 
Wczoraj zakończone zostały mistrzo- 

stwa pływackie Wilna. Wyniki przedsta. 
wiają się następująco: 

100 mtr stylem dowolnym pań klasa II: 
1) Alukówna (Ognisko KPW 1.43,8; 2) Mi- 
chalczynkówna AZS 1,49,6; 3) Michałow- 
ska RKS 1.54,3, 

100 mir stylem dowolnym pań klasa 
Ill: 1) Mincsrówna AZS 1.55,7; 2) Gasztow 
tówna RKS 2.01,5; 3) Szydłowska RKS 
2.07,8. 

200 mtr stylem klasycznym pań klasa 
li: 1) Michałowska RKS 4,07,9; 2) Horska 
AZS 4.15,8; 3) Lichtmanówna Makabi — 
4.20,8. 

200 mir siylem kasycznym pań klasa 
lil: 1) Joffa Makabi 4,14; 2) Kwaśnicka 
PKS 4.26; 3) Pups Makabi 4.40, 

400 mir stylem dowolnym pań klasa 
Il: 1) Michalczynkówna AZS 8.25; 2) Hor- 
ska AZS 8.44,3; 3) Pakulłinisówna AZS 
9.34,8. 

400 mir stylem dowolnym pań klasa 
Ill: t) Mincerówna AZS 9.46,8; 2) Gasz- 
łowtówna RKS 9.53,4; 3) Szklarewiczów- 
na RKS 10,40,6. 2 

100 mtr stylem grzbietowym pań kla- 
sa Il: 1) Michałowska RKS 2.00; 2) Horska 
AZS 2.15,3; 3) Michalczynkówna AZS — 
2.18,2. 

100 mtr stylem grzbietowym pań klasa 
Ill: 1) Pups Makabi 2.23,2; 2) Bohdanowi- 
czówna AZS 3.15,5. 

100 mtr stylem klasycznym pań klasa 
I: 1) Cieńska AZS 1.56,6; 2) Horska AZS 
1.57; 3) Michałowska RKS 1.58,3. 

100 mtr stylem klasycznym pań klasa 
Il: 1) Joffe Makabį 1.56,2; 2) Kwaśn'cka 
PKS 2.03,8; 3) Pups Makabi 2.07,4. 

Sztafeta 3X100 mir stylem zmiennym 
klasa I: 1) AZS 6.127. 

Sztafeta 3X 100 stylem zmiennym pań 
klasa ll: 1) AZS 6.29,6; 1) RKS 6.34; 3) 
Makabi 6.41,5, 

100 mir stylem klasycznym panėw kla- 
sa I: 1) Gūnther RKS 1.24; 2) Maszelnik 
Makabi 1.29; 3) Pimpicki AZS 1.30, 

100 mir stylem klasycznym panów klasa 
Il: 1) Żongołowicz AZS 1.30,8; 2) Kurocz- 
kin AZS 1.31,7; 3) Gwiaździński AZS — 
1.33,4. į 

100 mir stylem klasycznym panów 

klasa III: 1) Bielawski RKS 1.42,6; 2) Żyłuk 
AZS 1.45,7; 3) Topolski RKS 1.45,9, 

200 mtr stylem klasycznym panów 
klasa 1: 1) Giinther RKS 3.11,4; 2) Pimp'c- 
ki AZS 3.17; 3) Naborowski AZS 3257. 

200 mtr stylem klasycznym panów 
klasa I: t) Żongołojcz AZS 3.25; 2) Nie- 
wiadomski Ognisko KPW 3.27; 3) Bohda- 
nowicz RKS 3.27,6. 

200 mtr stylem klasycznym panów 
klasa Ill: 1) Bielawski RKS 3.34; 2) Żeb- 
rowski Ognisko KPW 3.37,3; 3) Topolski 
RKS 3.52,7, 
, 

Żywy posą” 

  

To nie jest mistrzyni w pływaniu, lecz mo- 
delka firmy reklamowej wyrobów kostiu- 

mów kąpielowych.   

100 mir stylem dowolnym panów 
klasa l: 1) Elzner RKS 1.8,4; 2) Stankie- 
wicz Ognisko KPW. 1.9,5; 3) Gūnther 
RKS 1.18,4, : 

100 mir stylem dowolnym panów 
klasa Il: 1) Wornicki AZS 1.17,8; 2) Szczer 
buła AZS 1.18; 2) Wróblewski RKS — 
1.21,8. 

100 mir stylem dowolnym panów 
klasa Ill: 1) Matwiejczyk RKS 1.22,8; 2) 
Dębowski Ognisko KPW 1.26,6; 3) Ku- 
roczkin RKS 1.28,7. 

200 mtr stylem dowolnym panów 
klasa |: Elzner RKS 2.46,5; 2) Stankiewicz 
Ognisko KPW 2.49,3; 3) Giinther RKS 
3.00,4. 

200 mir stylem dowolnym panów 
klasa Il: 1) Szczerbuła AZS 3.02,5; 2) Ste- 
fanowicz Ognisko KPW 3.07,6; 3) Wrób- 
lewski RKS 3.09,4. 

200 mtr słylem dowolnym panów 
klasa III: 1) Matwiejczyk RKS 3.12; 2) Ku- 
roczkin RKS 3.14,6; 3) Hinc RKS 3.39,4. 

400 mir stylem dowolnym panów 
klasa I: 1) Elzner RKS 6.11; 2) Stankie- 
wicz Ogniko KPW 6.24; 3) Martynenko 
RKS 6.41,8. 

400 mir stylem dowolnym panów 
klasa Il: Szczerbuła AZS 6.39; 2) Wrób- 
lewski RKS 6.44,2; .3) Stefanowicz Ogni- 
sko KPW 6.48,2, 

400 mir stylem dowolnym panów 
klasa Ill: 1) Kuroczkin RKS 7.00,2; 2) Mat- 
wiejczyk RKS 7.27,8; 3) Jagintowicz RKS 
7.31,6. 

100 mir stylem grzebietowym panów 
klasa l: 1) Elzner RKS 1.23,4; 2) Betko 
RKS 1.35,6; 3) Piotrowicz AZS 1.423. 

100 mtr stylem grzebietowym panów 
klasa Il: 1) Chmielewski PKS 1.43,1; 2) 
Gwiaździński AZS 1.44; 3) Nelkin Makabi 
1.46,6. › 

100 mir stylem grzebietowym panów 
klasa Ill: 1) Borko AZS 1.42,3; 2) Pośnik 
Ognisko KPW 1.43,6; 3) Bielawski RKS 
1.46,4. 

Sztafeta 3100 stylem zmienavm 
panów klasa I: 1) RKS 417,3) 2) AZS 
426,6; 3) Ognisko KPW 4.28,6. 

Sztafeta 3X100 słylem zmiennym 

Na zawodach ustanowisno 

Zakończony został w Warszawie mię- 
dzypaństwowy mecz pływacki Polska — 
Finlandia. Zwyciężyła Polska w stosunku 
91:82 pkt. 

Wyniki drugiego dnia zawodów są 
następujące: 2 

Na 160 m stylem dowolnym panów 
zwycięstwo odniósł Fin Hietanen w cza- 
sie 1:03 przed Jędryskiem (Polska). 1:04,9, 
Luhtinenem (Finlandia) 1:05 i Marchlew- 
skim (Polska) 1:08,6. Punktacja ogó!na 
43:39 dla Polski. 

Na 160 m stylem dowolnym pań pierw 
szym i drugim miejscem podzieliły się 
Dawidowiczówna I Krotochowilówna i w 
identycznym czasie 1:15,4 (nowy rekord 
Polski). 3) livanainen (Finlandia) 1:21,4; 

4) Silvennoinen (F.) 1:22,2, W punktacji 

ogólnej prowadzi Polska 51:42. 

W skokich z trampoliny znów zwy- 
ciężył Maerz (Polska) 103,70; 2) Bredl:ch 
(P.) 97,42; 3) Laesvirta (F.) 92,44; 4) Kirk- 
komaski (F.) 89,88. Punktacja — 59:45 
dla Polski. 

Na 100 m nawznak zwyciężył Fin Tij- 
finen w czasie 1:18,7; 2) Kaija (F.) 1:19,2; 
3) Kumant Polska 1:19,8; 4) Kowalski (P.). 
Punktacja 62:53 dla Polski. 

W sztafecie 3X100 stylem zmiennym 
pań zwyciężyła Polska (Banaszewska, Во!- 
lówna i Dawidowiczówna) 4:26,4 (nowy 
rekord Polski); 2) Finlandia (livanainen, 
Raninea i Nikilae) 4:55,2, Punktacja 72:59 
dla Polski. 
Skoki wieżowe pań wygrała Graesten (F.) 
29.05; 2) dr Pietrzykowska (P.) 26,24; 3) 
Szczepańska (P.) 25,52. Druga zawodnicz- 
ka fińska livainen wycofała się z powodu 

  

panów klasa Il: 1) AZS 4.45,4; 
5.06,4. . 

Sztafeta 4)<200 mtr stylem dowolnym 
panów klasa I: 1) RKS 12,39,3; 2) Ognisko 
KPW 12.43,6; 3) AZS 13,14,1. 

Sztafeta 45200 mtr stylem dowolnym 
panów kłasa Il: 1) AZS 14.44,4; 2) RKS 
14.59,7. 

Sztafeta 4100 mir stylem dowolnym 
panów klasa 1: 1) AZS 7.49,6. 

Sztafeta 4>X100 mir stylem dowolnym 
panów klasa Il: 1) Makabi 8.32,6; 2) RKS 
8.45,3; 3) AZS 9.24, 

W. tegorocznych mistrzostwach udział 
brało przeszło 100 zawodników. Organi- 
zacja dobra. Publiczności sporo. 

Punktacja ogólna mistrzostw obliczona 
zostanie dopiero po zakończonych roz- 
grywkach w piłce wodnej klasy B i C. 

Najlepszy wynik uzyskał Elzner z Ło- 
dzi na 100 mir. RKS przez pozyskanych 
zawodników z Łodzi zapawnił sobie zdo 
bycie szeregu pierwszych miejsc. Jeżeli 
jednak chodzi wyłącznie o pływaków wi- 
leńskich, to AZS górował niemal we 
wszystkich konkurencjach. 

Najlepszym pływakiem Wilna pozostał 
nadal Stankiewicz z KPW Ogniska. 

Szczegółowe omówienie mistrzostw 
zamieścimy w jednym z najbliższych nu- 
merów. 

2) RKS 

Drugi dzień lekkoatletycznych mistrzostw 
Połski przyniósł kilka dobrych wyników, 
świadczących o systematycznej poprawie po 
złomu tej gałęzi sportu. Kulminacyjnym 
punktem programu byt pojedynek pomię- 
dzy Kosocińskim i Nojim na 5 tys. m. Po 
jedynek zakończył się ciężko wywalczonym 
zwycięstwem Nojego, Obaj uzyskali czasy po 
niżej 15 minut. 

Podkreślić należy. świetną formę Zasło-   my, który wyrównał rekord Polski na 200 m 

młą Fitlandię Of 
znowu trzy rekordy Polski 

niedyspozycji. Punktacja 77:64 dła Pol. 
ski. 

W sztafecie 4>(200 m stylem dowol- 
nym panów pierwsze miejsce zajęła Fin- 
landia (Hietanen, Nurmi, Luhfinen i Tiili- 
kainen) 10:06; 2) Polska (Marchlewski, 
Priebe, Zubowicz i Bojowy) 10:55,8. Pun. 
kłacja 83:74 dla Polski. 

W meczu piłki wodnej Finladia nie 
rozstrzygnęła z Polską 2:2 (0:2), Do przer 
wy zaznaczyła się przewaga drużyny pol- 
skiej, dla której bramki zdobyli Jędrysek 
i Halor. Po zmianie stron Finnowie prza- 
ważają i wyrównywują przez Salmi | Tii. 
ikainena. 

W ogólnej punktacji Polska zatem wy 
grała mecz różnicą 9 punktów 91:82. 

  

Wczorajszy mecz piłkarski o wejście 
do Ligi zakończył się nieznacznym zwy- 
cięstwem WKS Grodno nad Makabi 1:0 
(1:0). 

Bramkę zwycięską zdobył Adamczyk 
Ш м 27 min. 

Grodnianie wystąpili z 3 rezerwowymi. 
Po przerwie grali w. dziesiątkę. Najlep- 
szym w drużynie był Adamczyk 

W drużynie wileńskiej na wyróżnienie 
zasłużyli: Kotłowski i Prużan, 

Zawiódł natomiast atak, który kom- 
promitował się brakiem dyspozycji strza- 
łowej. 

Finlandia — kraj sportu 
kraj mastępnej © irm о Ё еп ай ау 
Depesze już doniosły, że Międzynarodowy | dziwego sportu w atmosferze czystego ana 

Komitet Olimpijski powierzył organizację na 

stępnej, dwunastej Olimpiady — Finlandii. 

Tą samą drogą dowiedzieliśmy się, że Fin. 
landia podjęła się organizacji igrzysk. Stało 
się słusznie, gdyż tradycją olimpijską z cza- 
sów greckich było, że igrzyska są zaprzecze 
niem wojny, a wielką manifestacją zbrata- 
nia młodzieży całego świata. Tym bardziej 
więc nie może organizować olimpiady Japo 
nia, państwo, które samo wojnę prowadzi 
I choć w ten sposób staje się wielka krzyw 
da sportowi japońskiemu, który w przeciągu 
kilkunastu lat stał się z kopciuszka potęgą 
międzynarodową, sport polski raczej cieszy 
się z tej zmiany. Finlandia — to kraj-praw 

łorstwa, to kraj z którym mamy kontakty 
sportowe i, co najważniejsze, kraj o wiele 
mniej odległy od zamorskiej Japonii. 

Finlandię możnaby naprawdę nazwać kra 
jem sportu. Na ogół byliśmy skłonni tak na 
zywać Anglię, w której usportowienie jest 
jednak dosyć powierzchowne a sport zawod 
niczy szybko przechodzi na zawodowstwo. 
Również Ameryka nie jest krajem sportu. 
Tam sport uprawiany jest prawie wyłącznie 
przez młodzież uniwersytecką. W Finlandii 

sporty uprawiają wszyscy. Ten wiełki kraj, 
o powierzchni równej Polsce, zamieszkały 
przez zaledwie 3,6 miln. ludności, kraj nizin 
ny, o ostrym klimacie — jest jakby stworzo 

| ny dla rozwoju sportu. Klimat, wielkie prze 
strzenie między poszczególnymi miejscowo 
ciami „kraju tysiąca jezior” i szereg innych 
czynników, składa się na to pospołu. Z na- 
tury rzeczy też wynikło, że Finnowie przo- 

dują w sportach, wymagających rzetelnej 

zaprawy i długiego, jednostajnego wysiłku, 
pozostawiają zaś innym narodom, szczegól- 
die zaś Murzynom te dziedziny, w której 
trzeba wielkiej wybuchowości wysiłków. 

«Sławę fińskiego sportu gruniują lekkoat- 
łeci. Jeszcze przed wojną, na czele długody- 
stansowców świata stał niezapomniany Koh- 

lemainen. Tradycję podjął Paavo Nurmi, 
symbol sportu fińskiego, największy długo- 

dystansowiec świata wszystkich czasów. 

Dzielnie sekundował mu wiełki drwał Bito- 

la, autor fantastycznego rekordu świata w 

biegu na 5 km w hali krytej. Wymieńmy da 

lej znanych z bojów toczonych z Kusocińs- 
kim — Lehtinena, Isohollo, Virtanena... —   Finn, Matti Jaervinen byt długie lata najlep 

  

  
(Pat.) 

Grodno—Makabi 1:0 

  

Sprawność policji angielskiej 

  

dak już nie raz obserwowaliśmy na zdjęcia ch — policja angielska przechodzi najroz- 
maitsze ćwiczenia udoskonalając jej sprawno ść fizyczną. Tym razem widzimy fragment 
walki na koniach. Jeden z zawodników sku lccznym chwytem ściąga przeciwnika na 

ziemię . - : 

uzyskując czas 22 sekundy. 
Rewełacją mistrzostw był debiutujący ze 

spół Orląt z Dęblina, który zdobył mistrze 
stwo Polski w sztafecie 4X100 m. W szta 
fecie 4XŁ400 m. AZS warszawski ustanowił 
rekord Polski winikiem 3:25,8. Zespół mło- 
dych wojskowych z Dęblina, w którym na 
ostatniej zmianie biegł Gąssowski uzyskał 
również czas lepszy od kłubowego rekordu 
Polski. 

Warto jeszeze zaznaczyć, że zapowiedzia 
ny pojedynek Kusocińskiego z Nojim wywo 
łał ogromne zainteresowanie gromadząc na 
stadionie przeszło 5000 widzów, co jest re- 
kordem frekwencji na krajowych zawodach 
lekkoatletycznych. 

Wyniki drugiego dnia zawodów są na- 

stępujące: у 

200 m. 1 Zastona (Sparta Bialystok) 22, 
2) Duneeki (KPW pomorzanin) 22,5, 3) Da- 
nowski (AZS Lwów) 22,6, 4) Poliński (Boru 
ta Zgierz) 23, 5) Trojanowski (AZS Warsza 
wa) 23,1. 5 

1500 m 1) Staniszewski“ (Syrena) 4:03,4, 
2) Kurpessa (ŁKS) 4:04, 3) Świnarski (HCP 
4:07,4, 4] Korzeniowski (Pogoń) 4:10,3, 5) 
Winecki (Polonia). Dužą niespodzianką by 
ło zajęcia przez Kurpessę drugiego miejsca. 

5.000 m 1) Noji (Syrena) 14:52,6, 2) Ku- 
sociński (Warszawianka) 14:56.2, 3] Soldan 

(Ciieovia) 15:01,8, 4) Marynowski (Warsza 
wianka) 15:21,8 5) Karwowski (WRS Grad- 
no) o 20 m za 4-ym, 6) Herman (Polonia) 
15.29 (rekord życiowy), 7) Płotkowiak (War 
ta Poznań), 8) Fiałka (Cracovia), 9) Flis 
(ZS Lublin). Początkowo w czołówce biegła 
sześciu zawodników: Noji, Kusociński, Sol 

  

Sędziował Hebbor. Publiczności ok. 
800 widzów. - 

O WEJCIE DO LIGI. 

Dalsze mecze © wejście do Ligi 
przedstawiają się następująco: 

Legia Warszawa — Union Tou- 
ring 1:4. 

Garbarnia — Czarni 5:1. 

Legia Poznań — Gryf 3:3. 
Rewera Stanisławów — Dąb Śląsk 

9.! m2. 

PKS Łuck — Pogoń Brześć 3:1. | 

szym oszczepnikiem świata, dziś jest nim 

również Finn, Nikkanen. Aki Jaervinen był 

przez pewien czas najwszechstronniejszym 

iekkoatletą świała, jako rekordzista w dzie- 

sięcioboju. 

Pozycję Nurmiego w łyżwiarstwie zajmo 

wał długie lata znakomity Claas Thunberg, 

rekordzista wszystkich dystansów. Finn, Va 
lonen zdobył ostatnio mistrzostwo FIS w nar 
ciarskiej kombinacji alpejskiej. Biegacze 
Jalkanen i Nurmela znani są wszystkim mi. 
łośnikom narciarstwa. 

W Finlandii sport uprawiają masy. Kwit- 
nie tam sport robotniczy, nie ma zaś szans 
sport arystokratyczny, jak tenis „automobi- 
lizm itp. Finnowie są znakomitymi strzełca- 
m* i przodują w walkach zapaśniczych. Pol- 
ska utrzymywała z Finnami liczne kontakty 
sportowe, głównie w lekkoalletyce, a za kił 
ka dni gościć będziemy w Warszawie repre 
zentację pływacką tego kraju.   Xi 

  

Noji pokonał Kusocińskiego 
° Rewelacyjny pojedymek 

dan, Herman, Karwowski i Wirkus. Po 
trzech kiłometrach Wirkus nie wytrzymał 

tempa i opuścił bieżnię. Po czwartym km na 
€zele znajdowała się trójka w składzie Noji, 
Kusociński i Sołdan. Prowadzili na zmianę 

Q zwycięstwie zadecydowało ostatnie 0- 
krążenie, kiedy Noji długim zrywem uzyskał 
15 m. przewagi nad przeciwnikiem. Na ostał 
niej prostej Kusociński zmniejszył nieco od 
ległość dzielącą go od Nojego. Dobry czas 
uzyskany przez Kusocińskiego świadczy 0 od 
zyskaniu przez tego zawodnika swej dobrej 
fermy. Druga niespodzianka w tym biegu 
to dohry czas Sołdana. 
4X400 m. 1 Orlęta Dęblin 44,1 2) AZS Poa 

nań 44,8, 3) AZS Lwów 44,8, 4) AZS War 
szawa (fatalna zmiana pałeczki), 5) Warsza 
wianka. 

4X490 m. 1) AZS Warszawa 3:25,8, (re- 
kord polski), 2) Orlęta Dęblin 3:26,4, 3) Po- 
goń Lwów 3:27,8, 4) Pogoń Katowice 3:29,2, 
5) Stadica Chorzów 3:38,2. 

400 pł. 1) Maszewski (Polonia) 56,1, 2) 
Jurkowski (Polonia) 58,3, 3) Kaszta (Pogoń 
Katowice) 61, 4] Hałas (KPW Gdynia) 62,6, 
5) Pruszkowski (AZS Warszawa) 65,1. 

Wzwyż 1) Hoffman 1-szy (AZS Poznań) 
185, 2) Kalinowski (WKS Grudziądz) 185, 
3) Reisko (Stadion Chorzow) 175, 4) Gierntto 
(Warszawianka) 175, 5) Prusak (Żagiewj 
170. 

Tyczka 1) Sznajder (Pogoń Katowice) 4 
mtr., 2) Mueha (Sokół Czeladź) 3,90, 3] Klem 
czzk (AZS Poznań) 3.80, 4] Bankowiak (Pa 
goń Katowice) 3,50, 5) Kluezewski (Craeo- 
via] 3,40, 6) Roman (AZS Poznań) 3,40. 

3-skok 1) Hoffman 1-szy (AZS Poznań) 
1129, 2) Hoffman 2-gi (AZS Poznańj 14,27, 
3) Luekhaus (Polonia) 14,22, 4] Kujawski 
(KPW Orzeł) 13,26, 5j Górzyński (AZS Poz 
nań) 13,20. 

Oszezep 1) Gierutto (Warszawiankaj 57,12, 
2) Mikrut F. (Sokół Bydgoszcz) 56,93, 3) 
Ghurczyk (Warszawnaka) 55,13, 4) Chmiel 

! (Pogoń Katowicej 53,26, 5) Kalinowski (W. 
K. S. Grudziądz) 52,90. A 

1) Węgłarczyk (Sokół. Krywałd) 
44,31, 2) Kordas (Sokół Bydgoszcz) 43,30, 3) 
Gierutto (Warszawianka) 41,15, 4) Kocot (So 
kół Krywałd) 41,09, 5) Więckowski (Sokół 
Bydgoszez) 39,58, 6) Kiełpikowski (Sokół 
Bydgoszcz) 37,36. 

a a 

Hrydzewicz z Wilna 
wyrównał rekord Polski 
W 10 dniu 13 międzynarodowych za. 

wodów strzeleckich w strzelaniu z kara- 
binka sportowego dowolnego z posławy 
leżącej p. Hrydzewicz Mieczysław z Wil-. 
na uzyskał 398 pkt. na 400 możliwych, 
bijąc regord Polski i wyrównywując re- 
kord światowy. 

Zwycięstwa Francuzów 
w meczu © puchar Davisa 
BERLIN (Pat.) W ostatnim dniu meczu 

tenisowego Francja — Niemcy o puchar 
Davisa Francuzi odnieśli dwa zwycięstwa. 
Petra poknał Metaxę 9:7, 8:6, 6:4, a De- 
seremau wygrał z Redlem (występujązym 
zamiast Henkla) 6:8, 6:4, 6:4, 6:2. W ogól 
nej punktacji zwyciężyły Niemcy 3:2 i 
walczyć będą w finale z Jugosławią. 

Resja pokonała Czechosłowację 3:0. 
W Leningradzie rozegrany został pierw 

szy międzypaństwowy mecz tenisowy pomię 

dzy Czechosłowacją a Związkiem Sowiec- 

kim. Mecz odbył się na wypełnionym do 0- 
statniego miejsca stadionie leningradzkim. 
Niespodziewane zwycięstwa odnieśli z 

scy tenisiści w stosunku 3:0. Е 
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|“ Gipigc || Dziš: lakuba Apostoła 

Jutro: Anny Matki NMP 

| 25 
Wschód słońca — g. 3 m. 18 

|= Niedziela 

  

Zachód słońca — g. 7 m. 32 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie z dn. 24. VII. 1938 r. 

Cišnienie 757 

Temperatura średnia -- 20 

Temperatura najwyższa -- 23 

Temperatura najniższa +- 16 

"Opad: ślad 

Wiatr: południowo - wschodni 

Tendencja: bez zmian 

Uwagi: chmurno, w południe przelotny 
opad 

POGODA NA DZIŚ, 

W całym kraju pogodnie j ciepło. 
Jedynis w godzinach popołudniowych 
wystąpi skłonność do burz i przelotnych 
deszczów, zwłaszcza w dzielnicach za- 
chodnich. 

Temperatura w ciągu dnia około 25 
stopni. 

Słabe wiatry zachodnie. 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące apie- 
Jundziła (Mickiewicza 33) S-ów Mańko- 

w-cza (Piłsudskiego 30); Chróścickiego i Cza 
plińskiego (Ostrobramska 25); Filemonowi 
©га i Maciejewicza (Wielka 29); Pietkiewi- 
©za i Janusz (Zarzecze 20) 

Ponadto stale dyżurują następujące ap 
teki: Paka (Antokolska 42); Szantyra (Legio 
mów 10) i Zajączkowskiego (Witoldowa 22) 

  

  

MIEJSKA. 
— Budowa osiedli robotniczo-rze- 

mieślniczych. W Polsce istnieje Towarzy- 
stwo Osiedli Robotniczych które na te 
cele uzyskuje kredyty państwowe. Dla 
Wilna budownictwo tego typu posiada 
szczególne znaczenie ze względu na pry- 
mitywne warunki mieszkaniowe sfer ro- 
botniczych i drobnych rzemieślników 
gnieżdżących się w wilgotnych  sutere- 
nach lub w starych ruderach podmiej- 
skich. Ostatnio Magistrat na budowę do. 
mów rob.-rzemieśln. przeznaczył terony 
na ul. Grochowo-Zbożowaj — lecz włas- 
nym funduszem nie jest w stanie rozpo- 
tząć budowy. Miasto zamierza na ten cel 
<aciągnąć pożyczkę w wysokości 300.000 
złotych. 

— lle samorząd wydaje na komorne za 

lokale szkolne? Samorząd wileński czyni sta 

rania o pożyczkę w wysokości 400.000 zł na 

budowę nowego gmachu szkoły powszeck- 

nej 

Budowa nowej szkoły rozpoczęta zosta- 

nie w roku przyszłym. r 

Przy okazji nie od rzeczy będzie podać 

kilka cyfr bardzo charakterystycznych i uza 

sadniających  jaknajrychlejszą konieczność 

budowy przez samorząd własnych gmachów 

szkołnych. Miasto odnajmuje od osób pry- 

watnych 32 pomiesźczenia szkolne, z których 

jedynie 9 jest odpowiednich, reszta są to 

lokale mieszkalne nie dostosowane do po- 

trzeb szkolnych. Tytułem czynszu za wyna 

jęte pomieszczenia miasto płaci ok. 154 000 

zł rocznie. W ciągu ostatnich 15 lat Zarząd 

Miejski wydał na ten cel około 4.000.000 zło 

tych. 

Nie trzeba dodawać, że sumy te uzasadnia 

ją w zupełności konieczność jak najintensyw 

niejszej budowy własnych gmachów szkol- 

rych, biorąc już tylko pod uwagę stronę bu 

dżetową zagadnienia. * 

— Zabrakło kostki na ul. Kwiatową? Ma 

gistrat w roku bieżącym wziął się z wielkim 

zapałem do regulacji zaniedbanych u nas 
jezdni. Opracowano plany i kosztorysy. W 

pierwszą kolejkę poszły ulice stanowiące 
dojazd do dworca. Niestety tempo robót nie 
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JESZCZE KILKA 0©SÓB 
Mały koszt — dużo przyjemności. 

„KURIER“ (4520) 

  

i nasz pociąg popularny 
WILNO — GDYNIĄ — HEL 
będzie ZAPEŁNIONY. 

Przejazd w czystym, prezestreom= 
maajmma pociągu, morskie przejażdźki po porcie i na Hel, wygodne kwatery turystyczne, 
to wszystko tylko zł 29.50. Qkazja niebywała. W drodze — dancing 
z muzyką i przystępna restauracja Towarzystwa Wagonów Międzynarodowych. 

Pozostałe karty uczestnictwa wydaje „KURJER WILEŃSKI", ul. Biskupa Bandurskiego 4. 

KRONIKA 
zawsze było szybkie. Prace jednak posuwa 
ły się naprzód i część ulic, jak nprz. Szope 
na i Sadowa otrzymały piękną kostkę ka- 
mienną. Pianem robót objęta była również 
i ul. Kwiatowa, którą rozkopano, wyrzuco- 
no „kocie łby” jezdnię przygotowano do uło 
żenia kostki. Kostki jednak nie ułożono, na 
tomiast zasypano jezdnię piaskiem. Podobno 
zabrakło budulca. 

Z tego powodu wśród mieszkańców ul. 
Kwiatowej panuje wielkie rozgoryczenie. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

RADIO 
HONIEDZIALEK, dnia 25 lipca 1938 r. 

6.42 Pieśń poranna. 6.45 Gimnastyka 

7.00 Dziennik poranny. 7.15 Muzyka poran- 

na. 8.00 Muzyka wakacyjna. 8.55 Program 

na dzisiaj. 9.00 Przerwa. 11.57 Sygnał czasu 

i hejnał. 12.03 Audycja południowa. 13.00 

Muzyka lekka. 14.00 Muzyka popularna. 

14.15 Przerwa. 15.15 „Moje wakacje* — po- 

wieść Starego Doktora dla dzieci. 15.30 Re- 

cytacje prozy: „Czarna wieś" — nowela 

Haliny Lenczewskiej. 15.45 Wiadomości go- 

spodarcze. 16.00 Koncert solistów. 16.45 Pro- 

wancja — kraj śpiewającego świerzszcza — 

felieton. 17.00 Gawęda regionalna Leona 

Wołłejki. 17.15 Duety wokalne w wyk. Olgi 

Olginy i Miry Sobolewskiej. 17.35 Muzyka 

kameralna. 17.45 Skrzynka ogólna — pro- 

wadzi Tadeusz Łopalewski. 17.55 Program 

na wtorek. 18.00 Pogadanka sportowa. 18.10 

Wileńskie wiadomości sportowe. 18.15. Ut- 

wory Gabriela Faura. 18.30 Audycja Legii 

Akademickiej. 19.00 „Żołnierz w piosence* 

— piosenki w wyk. chóru męskiego „Echo* 

w Grudziądzu. 19.20 Pogadanka aktualna. 

19.30 „Uśmiech Albionu' — koncert rozryw 

kowy. W przerwie „Przedostatnia przygoda 

Sherloka Holmesa" — skecz. 20.45 Dziennik 
wieczorny. 20.55 Pogadanka aktualna. 21.00 

Audycja dla wsi. 21.10 Koncert w wykona- 

niu zespołu jugosłowiańskiego, instrumen- 

tów ludowych „Tamburica". 21.50 Wiado- 

mieści sportowe. 21.57 Przerwa. 22.00 Tran- 

smisja koncertu kameralnego z Kopenhagi. 

  

WTOREK, dnia 26 lipca 1938 r. 

6.42 Pieśń poranna. 6.45 Gimnastyka. 

7.00 Dziennik poranny. 7,15 Koncert poran- 

ny. 8.00 Muzyka wakacyjna. 8.55 Program 

na dzisiaj. 9.00 Przerwa. 11.57 Sygnał czasu 

i hejnał. 12.03 Audycja południowa. 13.00 

Suity orkiestrowe. 14.00 Muzyka popularma. 

14.15 Przerwa. 15.15 Zagadka geograficzna 

— audycja -dla dzieci starszych. 15.35 Prze- 

gląd aktualności finansowo - gospodarczych. 

15:45 Wiadomości gospodarcze. 16.00 Kon- 

cert rozrywkowy. 16.45 Motocyklem po Pots- 

ce — opowiadanie. 17.00 Pogadanka aktu- 

alna Wacława Śledzińskiego. 17.10 Koncert 
symfoniczny z udz. Henryka Merckla. 17.50 

Wileńskie wiadomości sportowe. 17.55 Pro- 

gram na środę. 18.00 Małpka wśród żab — 

pogadanka. 18.10 Koncert kameralny z Krze 

mieńca. 19.10 „Pan mandatariusz urzędu- 

je' — fragment I z „Zaklętego dworu* — 

Walerego Łozińskiego. 19.25 Pogadanka ak- 

tualna. 19.35 „Gulasz z papryką* — kon- 

cert.. W przerwie „Tokaj“ — skecz. 20.45 

Dziennik wieczorny. 20.55. Pogadanka aktu- 

alna. 21.00 Audycja dla wsi. „Konkursy 

przysposobienia rolniczego* — pogadanka. 

21.10 Walce w wykonaniu Janiny Szymul- 

skiej — sopran. 21.25 Nadanie szefostwa im. 

gen. dyw. Gustawa Orlicz '- Dreszera puł- 

kowi ułanów wielkopolskich. 21.55 Wiado- 

mości sportowe. 22.00 Muzyka operowa w 

Ostatnie wiadomości i komunikaty. 23.05 

Zakończenie programu. 

            
  

ek, ul, Ba Oddziały: Nowogród 
Lida, ul. Górniańska 8, 

     

Pińsk, Dominikańska 40. 

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

  

  
zyliańs 

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

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

Równe — 3-go Maja 13, 

Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Bisk, 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— Dziś, w poniedziałek dnia 25 lipca — 

przedstawienie wieczorowe o godz. 8.30 — 

wypełni doskonała, ciesząca się dużym po 

wodzeniem, komedia w 3 aktach „Szóste 

piętro. Obsada premierowa. Reżyseria Z. Ko 

czanowicza. Oprawa dekoracyjna — K. i J. 

Golusów. 

— Ostatnia premiera w Teatrze na Pohu- 

lance! Najbliższą premierą Teatru Miejskie- 

go na Pohulance będzie sztuka wybitnego po 

ety Wojciecha Bąka „Protest*. W roli Bar 

bary wystąpi znana Wilnu aktorka Teatru 

Poznańskiego — T. Koronkiewiczówna, w 

rcli Jerzego — J, Wasilewski, pozatem I. Ла 

siūska - Detkowska i I. Wiedeńska. Sztuką* 

tą obecna Dyrekcja zakończy siedmioletni 

okres swej pracy. 

Z teki policyjnej 
Do mieszkania Heleny Alchimowicz 

(Arsanalska 4) wtargnęli Stanisław Wiś- 
niewski i Bronisław Kuleszo, nieustalo- 
nego miejsca zamieszkania i dotkliwie ją 
pobli, usiłując zniszczyć meble j urzą- 
dzenie mieszkania. 

Powiadomiona o najściu policja za- 
rządziła poszukiwanie za sprawcami. (c) 

„„REKORDY“ MOTOCYKLOWE. 

Na ul. Wielkiej pod pędzący moło- 
cykl, prowadzony przez Zakrzewskiego 
Jana (Żelazna Chatka 7) wpadł przez w!as 
па nieostožnošė D. Kowarski (J. Klaczki 
6), który padając na jezdnię doznał po- 
kaleczenia głowy. (c) 

GDY SPRYTNY SYNALEK MA 
ZAMIŁOWANIE DO HANDLU... 

Na "niezwykły pomysł wpadł 19-letni 
Zygmunt Kuszłyk, mieszkaniec osady Mi- 
ronowszczyzna, gm. derawnickiej, który 
w. czasie nieobecności swej matki, Słe- | 
fanii, usiłował rzekomo w jej imieniu 
sprzedać dom i grunta. Sprytny Kuszłyk 
podjął już zaliczkę w wysokości 100 zł, 
lecz w porę matka przyjechała z Wilna 
i cała afera wyszła na jaw. (c) 

ZA NADMIERNĄ GORLIWOŚĆ 

KUPIECKĄ. 
Organa policyjne sporządziły w ciągu 

dnia wczorajszego 6 prołokółów za upra- 
wianie połajemnego handlu w niedzielę. 

Nieuczsiwi kupcy zostaną ukarani 
grzywną lub aresztem. 
ERETEWESETZE: 

CASINO | 
w najnowszym 

  
Początek o godz. 4-ej. 

1 Liliana HARVEY 

  

Wiadomošci radiowe 
DWUGLOS ŽENSKI. 

Duty wokalne eŻleńskiego, Glinki i Mo- 

riuszki znajdą utalentowane wykonawczynie 

w osobach Olgi Olginy i Miry Sobolewskiej 

w audycji dnia 26 lipca, o godz. 17.15. Mię 
dzy innymi artystki odśpiewają piękną sce 

nę i duet z op. „Straszny Dwód* Moniusz- 

ki. 

KONKURSY PRZYSPOSOBIENIA 

ROLNICZEGO. 

Konkursy takie są już dziś powszechne. 

Młode pokolenie wiejskie, garnąc się do 

nich, zdradza coraz większe zrozumienie zna 

czenia wiedzy gospodarczej. Trzeba umieć 

wydobyć z zagonu jaknajwięcej zboża, ziem 

niaków, buraków, kapusty itp. Udoskonale 

nie produkcji — oto cel, jaki zarysowuje się 

przed wsią polską. ‹ 

Rozglošnia Wileńska „doceniając znacze 

nie tych zagadnień nadaje dziś 26 lipca, w 

ramach audycyj dla wsi pogadankę młode- 

go rolnika Eugeniusza Łastowskiego: „Kon 

kursy P. R. na wsi”. Godzina 21.00. 

JUGOSŁOWIAŃSKI ZESPÓŁ LUDOWY 

gra dla polskich radiosłuchaczy. 
W poniedziałek, dnia 25 lipca o godz. 21 

min. 10 zawitają do studio Rozgłośni Kato- 
wickiej zagraniczni goście z Południa, a mia 
nowicie jugosłowiański zespół ludowych in 

strumentów „Tamburica* z Knurowa. Ze- 
spół ten pod dyr. Józefa Kwiotka zaznajomi 
polskich słuchaczy z narodowymi pieśniami 
jugosłowiańskimi, oraz twórczością artystycz 
ną:tego kraju. Walory audycji podnosi fakt, 
że utwory te wykonane będą na oryginalnych 
instrumentach  jugosłowiańskich. Koncert 
transmitowany będzie na ws”vstkie nalskie 
rozgłośnie. 

Hotel EUROPEJSKI | 
Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

SOREWIEZEZACE   

Na co chorują ma Wiloissoryžalo 
Wedle wykazu zachorowań i zgonów na 

choroby zakaźne i inne występujące nagmin 

nie w woj. wileńskim, zanotowano w cza- 
sie od 10 do 16 bm 60*wypadków jaglicy, 
47 krztuśca, 34 (w tym 2 zgony) gruźlicy, 
13 płonicy, 9 (w tym 1 zgon) duru brzuszne 
go, 8 odry, 8 róży, 4 błonicy, 4 (w tym 1 
zgon) nagm. zapalenia opon mózg.-rdzen., 2 
8rypy, l zakażenia połogowego, 1 ospówki. 

Podwóiny program: 

aka „„7 policzkėw — 7 calusėw“ 
2SCHHREEY МЕМЕ Е 
w największym « (Ceny na wszystkie seanse swoim filmie „Pasażerka na gapę I 25 gr, Parter od 54 s 

HELIOS | Wznowienie reprezantycyinego fimu poiskiego 

„Kościuszko pod Racławicami" 
Piękna karta z bohaterskiej przeszłości narodu! 

Barszewska, Zacharewicz, Samborski, innt Węgrzyn i 
Nadprogram : AKTUALNOŚCI 

DJ OMALJCZ0A ŻONA” oi ausa T * 9 | 

W rolach gł. Kenda, Cwlkiińska, Żejichowska, Grossówna, Zabczyński, Znicz i in 
kiesy Początki seansów: 5, 7 i 9, W niedziele i święta od 3-ej 

OGNISKO | Dziś, Szampańska komedia produkcji austriackiej p. t. 

Muszę być młody 
W rolach głównych: Liemea kfaid i Hermnaam Wfhaicmie 

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

           
  

   ka 85, tel. 169; 
Baranowicze, 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: 
z odnoszeniem do domu w kraju — 
3 zł, 2а 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, 

   

Pocz. seansów 0 6-ej, w niedz. i św, o 4-ej 

  

  
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz nii 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc. i komunikaty 60 gr 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz- 
ne 50%/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, "ża tekstem 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzez. 
żeń miejsca, Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 

Inauguracja sali polskiej 
na uniw. w Pittsbucgu | 
W Uniwersytecie Pittsburskim odbyła się 

inauguracja Sali Polskiej, poświęconej stu-. 

drum polskiej literatury i sztuki. Przy tej 

sposobności ambasador R. P. Jerzy Potocki 

wygłosił przemówienie, w którym wyraził 

nadzieję, że Polska Sala stanie się żywą pa- 

miątką polskich tradycyj w Pittsburgu. „Stu 
lecia przyjaźni — mówił ambasador — złą 

czyły Polskę z Ameryką. We wszystkich dzie 
dz'nach pracy ludzkiej spotykały się nasze 

dwa kraje we wspólnych wysiłkach. Były cza 
sy, w których walczyliśmy razem -na wspól- 

nych polach bitew. Miło mi zauważyć, że w 

sałach, poświęconych nauce, tradycja naszej 
obopólnej przyjaźni jest utrzymywana z tym 
stmym zapałem i poświęceniem. Mam nadzie 
ję, że ci; którzy po ńas znajdą się w tej Pol 

skiej Sali, będą zawsze pamiętali nie tylko 

o ułatwieniach, które tu znajdą w swych 

"studiach, ale tąkże o tradycjach polsko-ame 

  

rykańskiej przyjaźni, którą ta sala reprezen 

tuje”, 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AS AJAAAAAAAAAAA 

LEKARZE 
VYVYVYYYYVYTI 

DR MED. JANINA 

Pietrowicz Jurczenkowa 
° / ordynator szpitala Sawicz. 

Choroby skórne, weneryczne i kobiece 

przeprowadziła się ! 
na ul. Jagiellońską 16 m. 6, tel. 18 66. 

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. A 
——— — 

DOKTÓR MEDYCYNY 

Cymbier 
Ctioroby weńeryczne, syfil's, skórne į mos 
czopłciowe ul. Miekiewieza 12 (róg Tatar- 
skiej, tel. 15-64. Przyjmuje od 8—2 i 5—8, NANA 

  

DOKTÓR 

Zeidowicz 
Choroby skórne, weneryczne, syfilis, narzą- 

  

dów moczowych, od godz. 0--1 i 5—8 w. 

: DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, narzą- 
dów moczowych od godz. 12—2 j 4—7, uł. 

„ Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 277. 

WAAAA AAA AAAA AAA AAAA DD AAAA AAA AAAAAAAAAA AAA 

je AKUSZERKA 

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

3-gu Maja obok Sądu. 

  

Ё 
1 + «$ : 

Kupno i sprzedaż 
SPRZEDAM bardzo tanio. sklep spożyw- 

czy z towarem i urządzeniem Ludwisarska 

Nr 9 m. 8. 

    

DOG TYGRYS (szczenię — suka) b. ład- 

na do sprzedania. Tomasza Zana 7—3. Godz. 
17—19. 

BARANOWICKIE 
NOWOCZESNE radioodbiorniki - detefony 
na głośnik, przystosowane do miejscowej 
rozgłośni w Baranowiczach, poleca firma 
Rożnowski i Karaś Baranowicze, Nowogró- 
dzka 2, tel. 141. 

  

ZGUBIONY dowód osobisty wydany przez 
Starostwo baranowickie na imię Filomeny 
Berezowik, zam. w Baranowiczach, ul. Żwir 
ki 10 unieważnia się. 

POD 

Kupujemy každą ilošė tegorocznego 
Pu, dojrzałych SERÓW 

litewskich i GRZYBÓW suszon. 

Płacimy najwyższe ceny 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA“ 
Baranowicze, ul. Szeptyckiego 50 

telefon 97 

  

Chrześcijański sklep skór 1 obuwia 
CIEŚLAK B., Kleck — Rynek 

Wykonuje solidnie, szybko i tanio wszelkie 

obstalunki. 

ZEE 
BIURO OGŁOSZEŃ 

J.KARLIN 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 605 

OGLOSZENIA 
DO WSZYSTKICH PISM 
DOGODNE WARUNKI 

  

             
imetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g r, 

Redaktor odp. Józet Onusajtis


