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Burza wisi nad Azją 
Pierwsze uderzemia 

sze cjreeamiciyj mmaamdżurskiej 

Zażarta bitwa © Czang-Ku-Feng. Japończycy odebrali zajęte tereny. 
200 czerwoncarmiejców padło na polu walki. Japonia grozi i go- 

tuje się do rozgrywki. Moskwa milczy 
TOKIO. (PAT) AGENCIA DOMEI 
SEKCIA PRASOWA ARMII KOREAŃSKIEJ 

NA POŁUDNIE OD SZATSAOPING, ORAZ WYNIOSŁOŚCI 
LEGALNIE ZAJĘTE PRZEZ ŻOŁNIERZY 
W NIEDZIELĘ RANO PRZEZ GARNIŻON 
$OWIECKIE, 

‚ % 

3 ataki sowieckie 
Žolnierze sowieccy, jak wiadomo 

w sobotę w nocy pod ochroną artyle- 

rii zaatakowali japońską straż grani- 
czną, która wobec odprężenia sytua- 

cji w okręgu Czangkufeng, była mniej 
liczna. 

Już w piątek żołnierze sowieccy 
rozpoczęli budować umocnienia w po 
bliżu Szatsaoping na terytorj. mand- 

żurskim, przekroczywszy nielegalnie 
granicę. Straż graniczna japońska od 
parła oddziały sowieckie, poczem po 
wróciła na swoje pierwotne pozycje, 
by uniknąć dalszego starcia. 

Q godz. 16 po południu w piątek |. 
oddziały sowieckie ponownie zaatako 
wały Japończyków, którzy je odparli. 

Wreszcie w sobotę w nocy wojska 
sowieckie; korzystając z gęstej mgły, 
pod ochroną artylerii, wspomagane 
przez czołgi, zaatakowały Japończy- 

ków. 

DONOSI: 
DONOSI, IŻ CZANG-KU-FENG 

KTÓRE BYŁY NIE 
SOWIECKICH, ZOSTAŁY ODZYSKANE 
JAPOŃSKI, KTÓRY ODPARŁ ODDZIAŁY 

a 

Odpowiedź japońska 
Oddziały Japońskie odzyskały 

Czangkufeng i Szatsaoping w niedzie 
lę rano, wypierając całkowicie od- 
działy sowieckie z terytorium mand- 
žuiskiego. © godz. 7 rano w niedzie- 
lę artyleria sowiecka bombardowała 
jeszcze wioskę Kojo, położoną w pół 
nocnej Korei. 

Bilans 

Straty wojsk sowieckich wynoszą 
około 200 zabitych i rannych. Na po- 
lu walki pozostały zwłoki 30 żołnie- 
rzy sowieckich. 

Japończycy zdobyli 11 tanków, 2 
armaty górskie, 2 karabiny maszyno- 
we oraz wiele amunicji. 

Japonia ostrzega 
Przedstawiciel armii japońskiej w 

rozmowie z dziennikarzami na temat 
  

Bułgaria równouprawn:ona w zbrojeniach 
Wspólna deklaracja Porozumienia Bałk. i Bułgarii 

ATENY (Pat). Wczoraj w Saloni- 
Kach został podpisany przez pre- 
miera greckiego Metaxasa i minist- 
rów, reprezentujących porozumienie 
bałkańskie z jednej strony a premie, 
ra bułgarskiego Kiosseiwanowa — z 
drugiej strony — wspólna deklaracja, 
anulująca klauzule wojskowe mors- 
kie i lotnicze układu w Neuilly, tzn. 

przyznająca Bułgarii równouprawnie 
nie w sprawie zbrojeń. 

Wielkie mocarstwa głównie zain 
teersowane w tej sprawie — W. Bry 

tania, Francja i Włochy, były infor- 

| mowane o rokowaniach, które obec- 
| nie zostały ukończone i nie zgłosiły 

sprzeciwu. 
* 

SOFIA (Pat). Wiadomošė o podpi- 
saniu układu pomiędzy Bułgarią a 
państwami porozumienia bałkańskie 
go odbiła się radosnym echem w ca- 
łym kraju. Ludność stolicy dowiedzia 
ła się o tym fakcie późno wieczorem. 
Nad miastem ukazały się samoloty, 
rzucające ulotki. Ulice miasta wypeł- 
niły wkrótce tłamy ludności, radoś- 
nie manifestujące. 

Walki religijne w Indiach 
67 zabitych, 

Е z. (Pat). W miejscowości 
2ndalay, Qdległej o 65 km na pół- 

noc od Rangunu wydarzyły się powa- 
źne zajścią na tle antagonizmów reli 
©'Jnych. W walkach ulicznych zginę- 

420 rannych 
ło 67 osób a 420 odniosło rany. Szko- 
dy, wyrządzone przez motłoch, który 
podpalał i rabował sklepy oceniają na 
kilka milionów funtów. 

Z wiedeńskiego bruku 
ZJAZD EPISKOPATU AUSTR.? 
W tutejszych kołach katolickich 

wskazuje się na możliwość zwołania 
zjadu episkopatu austriackiego do 
Salzburga w miesiącu sierpniu. Jak 
wiadomo episkopat austriacki nie był 
zaproszony na zjazd biskupów niemie 
tkich do Fuldy. 

NA FRONCIE MAŁŻEŃSKIM. 
2 „Zarząd m. Wiednia ogłosił, że w 
iu 1 sierpnia wszystkie małżeńst- 22 zawierane być mogą tylko w urzę ach stanu cywilnego. Dla Żydów do siępny będzie tylko jeden urząd, mie szczący się w 2. dzielnicy miasta. 

ODŻYDZANIE SKLEPÓW. 
Powtarzające się akcje oznacza- 

nia w porze nocnej szyb į żaluzyj 
skiepów żydowskich napisami wska- 

zującymi ludności żydowskie pocho- 
dzenie właścicieli sklepów, potępił o- 
stro gauleiter Globocnik. Oświadczył 
on, że wszyscy członkowie partii mo gą być spokojni — przy odżydzaniu 
nie zapomnimy o żadn ie ży- 
dosiada y ym sklepie ży 

NIEMKOM NIE WOLNO SŁU: 
U ŻYDÓW. e 

Zagadnienie powstało na skutek 
usunięcia z dniem 1 sierpnia służą- 
cych za służby u Żydów, rozwiązane 
zostało rozporządzenie gauleitera Glo 
bocnika w ten sposób, że wszystkie te 
służące, które przybyły do miast au- 
striackich 1 sierpnia 1936 r., zmuszo 
ne są powrócić na wieś do swoich 
nijejse rodzinnych i poświęcić się pra 
cy na roli. Pozostałą częścią służą. 
cych zajmie się niemiecki Frent Pra 
cy. kc   ,   

ostatniego incydentu na granicy So- 
wiecko-mandżurskiej oświadczył: 

Sprawa ta dla nas jest zakoń- 
czona. Odzyskaliśmy siłą teryto- 
rium mandżurskie. Niczego więcej 
nie pragniemy. Nie wiemy, jakle 
są zamiary sowieckie, ałe jeżeli 
Sowiety będą usiłowały odebrać 
nam te pozycje, muszą być przy- 
gotowane na jeszcze bardziej zde- 
cydowaną odprawę. 

W kołach zbliżonych do ministers 
twa wojny bardzo poważnie traktują 
fakt bombardowania wiosek koreań 
skich przez artylerię sowiecką. Odpo 
wiedzialnošė za incydent zrzucają cał 
kowicie na Sowiety. 

Ostry protest u Litwinowa 

TOKIO (Pat). Ministerstwa spr. za 
granicznych postanowiło polecić am- 
hasadorowi japońskiemu w Moskwie 
Szigemitsu, złożyć wobee komisarza 

„Litwinowa jak najostrzejszy protest 
z powodu wczorajszych incydentów 
na granicy mandżursko-sowieckiej. 

Konferencja w ministerstwie 
wojny : 

Incydent pod Szatsaoping był 
przedmiotem ożywionych konferen- 
cyj członków rządu z premierem Ko- 
noye, ministrem Spr. zagran. Ugaki i 
ministrem wojny Itagaki na czele. 

Minister wojny Itagaki zwołał kon 
ferencję wyższych urzędników minis 
terstwa spraw wojskowych, w której 
in. in. wzięli udział gen, Nakamura 
i płk. Inada ze sztabu generalnego. 
Omawiano sytuację powstałą po incy 
dencie pod Szatsaoóping, па podsta- 

wie ostatnich informacyj, 

A Moskwa udaje Greka 
MOSKWA (Pat). Według źródeł 

japońskich na odcinku granicznym w 
rejonie jeziora Hassan toczyły się w 
ciągu nocy w dniu wczorajszym i to 
czą się podobno w dalszym ciągu u 
porczywe walki » oddziałów japońs- 
kich z sowieckimi przy użyciu czoł- 
gów i samolotów. 

W tutejszych kołach oficjalnych 
oświadczają, że żadnych poważniej- 
szych walk na granicy nie było i że 
na wspomnianym odcinku doszło je- 
dynie do strzelaniny karabinowej po- 
między oddziałami sowieckimi a ja- 
pońskimi. ž 

Agencja Tass žadnych informacyj 
w tej sprawie nie posiada, 

123 zabitych! 
3-tygodniowe żniwo 

w Pałestynie 

JEROZOLIMA (Pat. W ciągu 
trzech tygodni zabite zostały w Pales 
tynie 123 osoby, w tym 75 Arabów, 30 
Żydów i 2 żołnierzy angielskich. Ran 
nych w tym okresie było 195 Arabów 
i 124 Żydów. 

* * * 

W pobližu stacji Kalkilie uzbrojo 
na grupa terrorystów zaatakował ro- 
botników, pracujących przy torze ko 

lejowym. W tej same jokolicy znale- 

ziono zniekształcone zwłoki zamor- 

dowanego Araba. 
Władze policyjne dokonały. licz- 

nych aresztowań w Napluzie.   
  

Przyjaźń polsko-włoska 
jest nierozerwalna | 

Pan Prezydent R.P. udzielił wywiadu 
największemu dziennikowi włoskiemu | 

RZYM. (Pat.] Największy dziennik 
włoski „Il Corriere Della Sera” zamieszcza 
na pierwszej stronie wywiad swego spe- 
cjalnego wysłannika, red Alceo Wałcini, 
z Panem Prezydentem R. P., Prof. Igna- 

cym Mościckim, 

Wywiad odbył się w Lauranie. 

W. rozmowie z red, Walcini, prowadzo 
nej w języku polskim, Pan Prezydent oś- 
wiadczył, że wybrał Lauranę za miejsce 
swych wywczasów, wiedziony sympatią 
do Italii oraz ze względu na piękno tej 
miejscowości. 

Mówiąc o Polscę I o Włoszech Pan 
Prezydent wyraził przede wszystkim 
swe 

najgłębsze uznanie dla Mussoliniego, 
którego siła woli i charakter niezłomny 
muszą budzić powszechny podziw. 

Przyjaźń  polsko-włóska, powiedział 
Pan Prezydent, opiera się na wielowieko- 
wej tradycji kulturalnej j uczuciowej, łą-. 
czącej oba narody, a 

więzy przyjaźni są nierozerywalne. * 
Stosunki polsko-włoskie nacechowane są 
największym wzajemnym zaufaniem. 

W. dalszym ciągu Pan Prezydent R. P. 
zaznaczył, że między Polską a Italią nie 
ma Żadnych interesów sprzecznych I 
stwierdził możliwość jeszcze 

szerszego rozwoju współpracy — › 

między obu państwami. w 
Ostatnim tematem poruszonym w wy- 

wiadzie była kwestia dynamiki młodych 
narodów. Pan Prezydent — jak zaznacza 
dziennikarz — uznaje w pełni znaczenie, 
jakie dla konsolidacji wewnętrznej naro- 
du posiadają 

wiełkie manifestacje patriotyczne 
w rodzaju włoskich Adunat, które przy:, 
równać można pod pewnymi względami 
do polskich świąt: Dnła Morza I Dnia Ko- 
lonii. 

Wywiad z Panem Prezydentem zamy 
ka redaktor Walcini podając barwny opis 
wywczasów Dostojnego Gościa w Lau- 
ranie. : 

Min, Beck w drodze do Norwegii 
GOETEBORG (Pat). — Minister 

spraw zagranicznych, Józef Beck, w 
towarzystwie małżonki przybył wczo   raj na pokładzie statku „Holland“ da 

Goeteborgu, pe czym udał się w dal- 
szą drogę do Oslo. - 

Sanktuarium Marszałka i pomnik Pierwszej 
Kadrowej stanie w Kielcach | 

KIELCE (Pat). W Kielcach ukoń- | 
czono już prace około budowy Pom- 
nika Legionów i utworzenia Sanktu- 
arium Marszałka Józefa Piłsudskiego 

oraz Muzeum Legionów. 
Pomnik wyobraża pierwszą czo- 

łówkę Kompanii Kadrowej w marszu, 

umieszczoną na granitowym cokole. 
Wykonawcą pomnika jest prof. 

Raszka z Krakowa. 

Za kilka dni ukończone zostaną ró 

wnież prace nad utworzeniem Sank- 
tuarium Wielkiego Marszałka i Muze 
um Legionów. K 

Pomnik i Sanktuarium ufundowa 
ne zostały z ofiar społeczeństwa woj. 
kieleckiego, celem upamiętnienia 25- 
lecia bohaterskiego czynu legionów 
polskich. * 

Termin odsłonięcia pomnika i ot 
warcia sanktuarium nie został jęsz- 
czę ustalony. ч 

„Wa o©si Rzym — Berlin 
Spoczywa pokój europejski" 

Depesza Mussoliniego do Hitlera 
BERLIN (Pat). Mussolini nadesłał 

rastępującą depeszę w odpowiedzi na 
życzenia kanclerza Hitlera: „Dzięku- 

ję serdecznie za życzenia nadesłane w 
rocznicę mych urodzin. Ubiegły rok 
z wiekopomnymi spotkaniami w Ber 
linie i Rzymie wzmocnił przyjaźń po- 
między obu naszymi narodami. Jes- 

Możliwości zatargu 

tem przekonany, że na linii tej osi: 
spoczywają interesy obu narodów; 
zarówno jak i pokój europejski. ‚ 

Przesyłam panu jak najserdecz- 
niejsze pozdrowienia i życzenia po- 
wodzenia dla pańskiego dzieła i przy 
Szłości ruchu tak pokrewnego nasze- 
mu. 

faszyzm--Watykan 
Domysły prasy francuskiej 

PARYŻ. (Pat.) Prasa francuska komen- 
tując odpowiedź Mussoliniego na mowę 
Papieża, snuje domysły na temat możli- 
wości zatargu między faszyzmem a Wa- 
tykanem. 

„Le Jour" pisze, że oświadczenie Mus 

soliniego posia daduże znaczenie. Jest to 
bowiem pierwsza interwencja Mussolinie- 

go do polemiki na temat rasizmu. Należy 
liczyć się z tym, że Włochy žasto 
środki potrzebne dla ochrony rasy mimo 

negatywnego stanowiska atykanu, Poje- 
dynek rozpoczął się. 

„Oeuvre“ pisze, że odpowiedźi Mus- 
soliniego zaskoczyła kancelarie dypłoma. 

tyczne. ° 
Zbliżona do kół katolickich „Epogue“ 

wyraża zdziwienie, że Włochy stosują 
teorię rasizmu, sprzeczną z zasadami ka. 
tołickimi i liczy się z możliwością zatargu 
RZY Kościołem a faszyzmem na tym 
polu, sg 

450 km. rurociągu naftowego - 
dla armii francuskiej 

PARYŻ (Pat). . „Figaro* donosi, iż 
„Kcemitet Materiałów Pędnych* pow- 
ziął decyzję budowy rurociągów, któ 
re będą doprowadzały benzynę i ole- 
je z brzegów Atlantyku do centrum 
Francji. 

Długość tych rurociągów ma się 
gać 450 kilometrów. Koszty budowy 
wyniosą około 150 milionów fran- 
ków. Rurociągi te zapewnią nieprzer- 

wane zaopatrywanie w materiały Pę. 
dne armii i awiacji. Rury będą umie- 
Szczone pod ziemią, co uniemożliwi 
ich zniszczenie. © . „,.« „| „2 

Budowa rurociągów będzie rozpo | 

częta w pobliżu St. Nazaire, punkt koń 

cowy będzie się znajdował w pobliżu 

Montargis. Rurociągi będą posiadały 

liczne rozgałęzienia. _-——= -—==— =:
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Sprawa 0.0. marianów 
w opinii Katol. społeczeństwa Drui 
1000 osób na zebraniu zwołanym przez 

gen. L. Żeligowskiego 
(Telefonem z Drui) 

Wczoraj w niedzielę przyjechał 
— @ Drui gen. Lucjan Żeligowski, by 

zbadać na miejscu interesującą dziś 
ogół społeczeństwa sprawę 00. ma- 
rianów. 

`Ро nabożeństwie odbyło się publi 
czne zebranie, zorganizowane z inicją 
tywy Generała — na które przybyłą 
gremialnie miejscowe społeczeństwo 
katolickie, w ilości blisko 1000 osób, 
zapełniając po brzegi salę. 

Na zebraniu tym: przemawiało 20 
przedstawicieli, społeczeństwa, wyło 
nionych na miejscu przez obecnych. 
Przedstawiciele ci oświetlali kolejno 
przed generałem Żeligowskim swój 
punkt widzenia na głośną sprawę 

BENOSRZWA TSR 

przesiedlenia 00. marianów, charak- 

teryzująe 15-letnią działalność ich na 

miejscowym terenie. Działalność oj- 

.eów marianów — zgodnym zdaniem 

przemawiających — nie tylko w ni- 

czym nie uchybiała obywatelskiemu 

stanowisku jecz, owszem, zasługuje 

w pełni na przychylny stosunek i uz- 

nanie jako praca ze wszech miar wo 

hee państwa lojalna i zgodna z jego 

interesami. 

Przyjazd gen. Żeligowskiego i po- 

wyżej opisane zebranie wywołało w 

mieście ogólne zainteresowanie — 

słusznie więc można powiedzieć, iż 

niedziela minęła w Drui pod znakiem   sprawy 00. marianów. 

Polska pokonała Rumunię różnicą 47 punktow 
Wezoraj zakończył się w Czernio 

wcach międzypaństwowy mecz lekko 
atletyczny Polska—Rumunia. Podob- 
nie jak i w pierwszym dniu, Polska 
miała przygniatającą przewagę nad 
Rumunami. Rezerwowa drużyna Pols 
k: zajęła wszystkie pierwsze miejsca 
za wyjątkiem rzutu oszczepem i pra 
wie wszystkie drugiej miejsca. Jedy- 
nie w czterech konkurencjach Rumu- 
p sklasyfikowii się na drugich pozye 

ch. 
W ogėlnej punkiacji Polska wygra 

ła mecz w stosunku 96:49, a więe róż- 
nicą 47 punktów. Należy zaznaczyć, 
że w Czerniowcach w eba dni panowa 
ły tropikalne upały. Polacy walczyli 

jednak niesłychanie ambitnie, 
Wieczorem odbył się w Czerniow 

cach bankiet z udziałem ebu repre- 
zentacyj. 
KTE AE OO TELE ATZ WZYZOZE RECZ 

Polska pokonała Czechosło- 
wację 4:1 

Zakończył się w Warszawie mięrzy- 
państwowy mecz tenisowy pań Polska— 
Czechosłowacja o puchar królowej Marii 
jugosłowiańskiej I mistrzostwo Środkowej 
Europy. Zwyciężyła Polska w stosunku 
4:1. Jedyne zwycięstwo -dla Czechosło- 
wacji uzyskała Hein-Mueller nad młodziut 
ką Łuniewską. 

Zakończenie 
mistrzostw lekkoatletycznych Polski pań 
"W. Grudziądzu zakończyły się 17 lek- 

koaletyczne mistrzostwa Polski pań, Wy- 
- niki drugiego dnia przedstawiają się na» 
stępująca: 

Na 100 m Walasiewiczėwna 118. 
W rzucie dyskiem zwycięstwo odnio 

sła Gackowska (Sokół, Grudziądz) 35,17. 
Na 80 m przez płotki. mistrzyni zdo- 

byla Walasiawieczowna 12,9, 
200 m wygrała znowu Wałasiówiczów 

na 24,1. 
W skoku wzwyż pierwsza była Wiś- 

niewska. (KPW Pomorzanin, Toruń) 143, 

Polska na międzynarod. kongrosle 
wytśztałconia zawod. w Borlin'e 
BERLIN (Pat.) 29 ub. m. zakonczył swe 
obrady międzynarodowy kongres wy- 
kształcenia zawodowego, który obra- 
gdował w Berlinie od 25 — 29 bm. 
W „kongresie tym wzięła udział dele- 
gacja polska w liczbie 54 osób z de- 
legatem rządu R.P. Janem Chodorow- 
skim, naczelnikiem wydziału min. 
w. r. | o. p. na czele. Polscy uczest- 
nicy kongresu brali żywy udział w 
pracach zjazdy zarówno na posiedze- 
niach plenarnych jak i w poszczegól- 
nych komitetach. 29 bm. na plenar- 
nym posiedzeniu kongresu wygłosił 
referat prof. Antoni Taton, wizytator 
ministerialny na temat „kształcenie 
zawodowe dorosłych". Referat wzbu- 
dził duże zainteresowanie zebranych 
i został specjalnie wyróżniony spo- śród innych referatów przez kierow- 
nictwo kongresu. Tego samego dnia 
prof. inż. Niżyński wygłosił referat 
szczegółówy na temat „Praca tech- 
niczna i kształcenie techników w Pol- 
sce“. Referat ten spotkał się z dużym 
uznaniem całej komisji. Rezolucje, 
zgłoszone przez delegację polską, zo- 
stały w całości przyjęte przez kon- 
gres co jeszcze bardziej wzmocniło 
autorytet polski. W przerwach pomię- dzy obradami delegacja nasza zwie- dziła szkoły zawodowe w Berlinie, 
p naj at się z wynikami . nie- 

i na tym Tacy pedago- Gia ym polu prący pedago 

„Ambasador R. P. w Berlinie po- 
dejmował uczestników kongresu Her- 

WILNO 
I. Wilno w mowach Wiełk, Marszałka 
II. Wilno w rzędzie stolic Rzeczpas- 

politei Polskiej 
prace Wacł. Gizbert-Studnickiego 

wyd 1936 — do nabycia wszędzie 

    
   

4X100 m: IKP łódź, 54,1. 

Rzut oszczepem wygrała Walasiewi- 
czówna 36,30. 

Sztafeta 4X200 : Stadion Chorzów 
1.513 (nowy rekord Polski). 
> 800 m: iwczokowna (stadion Chorzów 
„28. : 

MW ogólnej punktacji zajęła Warsza- 
wianka 150 pkt, { 

2) stadion Chorzów 56 pkt. 

3) Sokół Grudziądz 56 pkt. 
4) KPW Pomorzanin Toruń 56 pkt. 

Czungk'ng 
stolicą Chin 

TOKIO. (Pat.) Według informacyj, ©- 
trzymanych z Szanghaju, urzędy chińskie- 
go ministerstwa spr. zagr. zostały już 
przeniesione z Hankau do Czungking. 
Szef sekcji informacyjnej był ostatnim 
wyższym urzędnikiem chińskiego mini- 
sterstwa spr. zagr., który w sobtę udał 
się samolotem z Hankau do Czungkingu. 

„Podzwrotnikowa“ 
katastrofa 

KINGSTONE. (Jamajka) (Pat.) Pomię- 
dzy Kingstone a Monte Gombay w ka- 
strofie kolejowej zginęło 50 osób, a 80 
odniosło rany. Przyczyną katasiroły było 
wykolejenie się pociągu. 8 wagonów spa 

dając z toru rozbiło się o skały. 

  

„KURJER” (4527) 

Z prac OZN 

Okręg nowsgródzki 
przy pracy 

W sobotę, 30 bm., odbyło się zeb- 
ravie gminne OZN w Nalibokach, 
przy obecności około 100 osób, które 
brały udział w bardzo żywej dyskusji 
—- tak, żę zebranie trwało od popołu 

1 dnia do późnych godzin wieczornych. 

* $4 * 

Wczoraj, w niedzielę, odbyły się 
zebrania w Iwieńeu (100 obecnych) i 
w Wiszniewie (200 obecnych). Na o- 
bydwu zebraniach toczyła się niezwy 
kle intensywna i ciekawa dyskusja. 

Ulga dla nauczycieli 
na wsi 

Jak się dowiadujemy, decyzją miaro- 
dajnych władz zwolniony został od po. 
datku specjalnego dodatek na mieszka- 
nie, wypłacany nauczycielom szkół pow* 
szechnych, zatrudnionym w gminach wiej 
skich. 

Węgiel potaniał 
Na rynku materiałów opałowych dało 

się zauważyć nieznaczne potanienie węg 
ła i koksu. Nastąpiło to wskutek zwięk- 
szenia rabatów przez kopalnie węglowe 
na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim dla 
hurtowników „i. odsprzedawców. Rabaty 
te będą udzielane do dnia 15 września. 
EEK DNUSRTS SSSR NTA 

Niemcy pokonały Jugosławię 
3:2, zdobywając mistrzostwo 

strefy europejskiej 
W finałowym meczu tenisowym o pu- 

char Davisa w strefie europejskiej Niem- 
cy pokonały Jugosławię 3:2, zdobywa- 
jąc mistrzostwo tej strefy. 

Henkel pokonał Palidę stosunkowo 
łatwo 6:3, 7:5, 6:1. _ 

Niemcy mając wygrany już mcz, wy” 
cołały Metaxę i na jego miejsce wysta- 
wiły rezerwowego Redla. Kukułljevic wy- 
grał z Redlem bardzo łatwo w 3 setach 
6:4, 6:3, 6:2, 

Kronika telegraficzna 
Z Konstancy donoszą o wielkich szko. 

dach, jakie wynikły wskutek ulewnych desz | 

czów. Nagromadzona w wielkiej ilości wó- 

da na polach zniosła całe zżęte snopy zboża 
pozbawiając ludność tegorocznych zbiorów. 

W. Romanesti władze rumuńskie areszto- 
wały b. prefekta Jonela Valeanu oraz naczel 

nego inżyniera. Russu, którzy dopuścili się 

sprzeniewierzenia 15 milionów lei z kasy 
prefektury. Aresztowany prefekt był człon 

kiem b. partii liberalnej. 

Panujące od kilku dni burze I ulewy w 

Tyrolu Wschodnim wyrządziły wiełkie szko 
dy. Cztery mosty zostały zerwane. Płony w 

kilku miejscowościach zniszczone. 

Rząd Iraku postanowił przystąpić d0 eks 

pkatacji pól naftowych w okolicy Basso- 

rałi. Koncesja została udzielona towarzyst- 

wu, które obecnie eksploatuje ruruciągi w 

Maifie i Tripoli. Towarzystwo to w rzeczy 
wistości już obeenie posiada monopol na 
eksploatację pół naftowych Iraku. 

W kopalni potasu „Kaiser Roda* w Mer 
Kers w Turyngii zmarło z powodu wydziela 
jących się trujących gazów 11 górników. 

W 30 kongresie esperanto, otwartym w 

Londynie bierze udział 170 delegatów. 
Minister spraw zagranicznych Finlandii 

Hodsti dzisiaj po południu opuścił Szwecję, 
udając się z powrotem do Finlandii, 

Kanclerz Hitler opuścił wczoraj o. godz. 

19,45 Wrocław samolotem. 

W Colombes (Francja) samochód, które. 
go szofer starał się uniknąć zderzenia z in- 
pym samochodem, wpadł na chodnik, raniąc 

7 osób. Jedna z ofiar katastrofy zmarła w   szpitalu. 

    
IRYGACJE i 

Z Pińska donoszą o szczegółach do- 

tyczących głośnej przed tygodniem spra. 
wy likwidacji bandy komunizujących wło 
ścian na Polesiu. 

W ciągu ostatnich dni 
aresztowano jeszcze dwóch 

członków owej bandy, którzy wówczas 
wymknęli się i uszli przed pościgiem. 
Sprowadzono ich, jak i pozostałych are- 
sztowanych do Pińska, gdzie w dalszym 
ciągu prowadzone jest dochodzenie po- 
Kcyjne. 

Ogółem aresztowano 
21 niedoszłych „ochotników” czerwonej 

Walencji, 
3 z nich przebywa w szpitału. Jedna z 
dwóch niewiast należących do owej ban 
dy, Kuncewiczówna, którą zraniono pod 
czos starcia z policją pod Derewnią 

We wczorajszym numerze „Kur- 
jera* donieśliśmy o potwornym mor- 
derstwie w gminie rudziskiej. 

W lesie, w pobliżu wsi Pienkieni- 
ki zostały znalezione zwłoki 24-let- 
niej Teodory Kurninowej oraz jej 5 
letniej córki, Pauliny. Obie zostały za 
mordowane nożsn. Zabójca poderź 
na) im gardła i zbiegł. > 

Podejrzenie o dokonanie morders 
twa padło na męża i ojea zomordowa 
nych, Piotra Kurnina, który od 
dwóch dni zaginął i nigdzie się nie po 
kazywał. 

Przeprowadzone wywiady ustaliły 
że współżycie Kurnina z żoną było 

Organizacja komunistyczna 
na Łotwie pod klncrem 

RYGA. (Pat.) Policja zlikwidowała nie- 

legalną organizację młodzieży komuni- 

stycznej, aresztując 16 osób w wieku lat 

17—22. : 

Jak wynika z żeznań złożonych przez 

przewódców organizacji, rozpoczęła ona 

swą diałalność przed trzema laty, prowa- 

dząc przy pomocy ulotek 4 nielegalnych 

zebrań propagandę, mającą na celu wal- 

kę z obecnym ustrojem państwa. Organi- 

zacja nosiła nazwę „Związek Łotewskiej   
" Młodzieży Pracującej”, 

EEE 

Pierwszy Polak w Jamanie 

Inż, Jan Martynik, doradca gospodarczy i rzeczoznawca wiertniczy króła Jachii 

i pułkownik wojsk jamańskich wraz z żołnierzem ze swej gwardii przybocznej,   

  

  

  

  
| 
| 

sysze NAD NIEMNEM 
SOG©LANKA DO PICIA 

KĄPIELE 
ELEKTRO-i WODOLECZN ICTWO. 

INHALATORIUM. 
PLUKANIA JELIT. 

ZAKŁAD LECZNICZEGO STOSOWANIA SLONCA 
POWIETRZA I RUCHU. KĄPIELE KASKADOWA 

PIĘKNIE POŁOŻONA STACJA KLIMATYCZNA 
Sezon trwa od 15 maja do 1 października. 

Informacje: Dyrekcja Zakładu i Komisja Zdrojowa w Druskienikakh, Związek Uzdro- 
kais dolskich w Warszawie oraz wszystkie placówki „Orbisu” w kraju za granicą 

   191-y sezon 

SOLANKOWE 
BOROWINOWE 
KWASOWĘSLOWE 
TLEKOWE 
PIANKOWE 

Jak to agenci Kominternu 
bałamucą niedoświadczonych włościan 

Echa likwidacji bandy poleskiej. Jedna z bandytek zmarła. 
Aspirant Krążel opuści szpital w połowie b. m. 

zmarła w szpitalu. 
Jak słychać, banda składała się z ma- 

torolnych młodych chłopów, którzy zo- 
stali obałamuceni przez agentów Komin- 
ternu. Wysłannicy irzeciej międzynaro- 
dówki ё 2 

obiecywałi im dobrą pracę w Rosji 
Sowieckiej. 

oraz niektórym wyjazd do: Walencji I 
możliwość dorobienia się na wojnie for- 
tuny,. . Е 2 

Co się tyczy stanu zdrowia aspiranta 
Krążła, polepsza się on z dnia na dzień. 
Jak nas informują lekarze, asp. Krążeł 

w połowie sierpnia opuści szpital. 
Dochodzenie w tej sprawie pest przy 

śpieszone. Z tego względu należy się 
spodziewać aktu oskarżenia i w niedale- 
kiej przyszłości procesu. (c) 

Potworny morderca żony i córki ujęty 
Zamordówał bo nie chciał płacić alimentów 

bardzo ciężkie, bowiem Kurnin porzu 
cił żonę, ta zaś groziła mu wytocze- 

niem procesu o alimenta. 

| Chcąc uniknąć tej ewentualności, 
Piotr Kurnin zwabił żonę i eóreczkę 
do lasu i tam w bestialski sposób je 
zamordował. 

Wczoraj nadeszła do Wilna wiado 
mość, iż policji rudziskiej udało się 
aresztować potwornego mordercę. 0- 

sadzono go na razie w areszcie poli- 
cyjnym w Rudziszkach, skąd zostanie 
sprowadzony do Wilna. 

« Szezegóły tej ponurej sprawy po- 
damy jutro. (c). 

BECZCE 

„Prawo ciążenia” 
CZERNIOWCE (Pat). Podczas u- 

roczystości pogrzebowych Kapitana 

Jonescu w Czerniowcach, zabitego w 

katastrofie - lotniczej na Bukowinie, , 

jeden z samolotów. rumuńskich, któ- 

ry oddawał ostatnią cześć zmarłemu, 
przelatując nad cmentarzem, stanął 

ragle w płomieniach z powodu defek 

tu motoru. Samolot zmuszony był lą 

dować, przyczem został ciężko uszko 
dzony. Pilot i mechanik wyszli z wy 

padku bez szwanku. 

  Sanaa — stolica królestwa Jamańskiego. SOA EŃ



Kurjer Sportowy 

Przygotowania do XIII Olimpiady 

„KURJER” (4527) 

Termin Olimpiady ustalono na 8-20 lipca 1940 r. 
Prezes fińskiego związku związków 

sportowych oświadczył dziennikarzom, że 
pizygotowania do XIII Olimpiady w Hel- 
singłorsie trwają już w całej pełni. Ter- 
min igrzysk ustalony zostanie na 8—20 
lipca 1940 r. Program Olimpiady obejmie 

wszystkie konkurencje olimpijskie za wy- 

lętkiem gier sportowych, hokeja na Ira. 
wie i poło. Zaproszenia do udziału w 
Olmpiadze zostaną wystosowane do 
wszystkich państw światła we wrześniu 
rb. natychmiast po definitywnej uchwale 

fińskiego parlamentu w sprawie przyjęcia 
przez Finlandię organizacji igrzysk. Nie 
ulega wątpliwości, że uchwała parlamen 
tu będzie pozytywna. 

Stadion w Helsingforsie zostanie prze 

budowańy i rozszerzony aby mógł pomie 
cić 52 tysiące widzów. Równocześnie 
zostanie wybudowany nowy stadion pły- 
wacki. Dla czynnych zawodników zosta- 
nie wynajęty jeden z olbrzymich hoteli 
w centrum miasta. Możliwe zresztą, że 
komitet olimpijski wybuduje specjalną 
„wioskę olimpijską”. Dla turystów i in- 
nych uczestników Olimpiady komitet olim 
pijski wynajmie cały szereg  olbrzy- 
mich parowców stojących w porcie w Hel 
singforsie j ci uczestnicy znajdą pomiesz 
czenie na tych pływających hotelach. 
Sprawa zakwaterowania olbrzymich rzesz, 

które niewątpliwie przybędą do Helsing 
forsu jest specjalną troską komitetu olim- 
pijskiego, który w tym celu wyłoni spe- 

Sport rozwesela 

cjalny komitet kwaterunkowy, który się 
zajmie rozwiązaniem tego zagadnienia. 
Komitet olimpijski ma zapewnioną czyn- 

ną pomoc rządu przy organizacji igrzysk. 
Prasa korzystać będzie oczywiście ze 
wszelkich możliwych nowoczesnych urzą 
dzeń. Komitet olimp. przypuszcza, że do 
Helsingforsu przybędzie ok. 45 dzien- 
nikarzy z całego świała, W najbliższym 
czasie ukończona zostanie budowa $ре- 
cjalnego kabla łączącego Helsingfors ze 
Stokhołmem. Kabel ten będzie miał 24 
odgałęzień, które umożliwią połączenie 
bezpośrednie ze wszystkimi większymi 
miastami Europy. 

Ciekawe, że Finlandia ubiega się rów 
nież o organizację igrzysk zimowych. 

KPW Ognisko. bawiło w Grodnie, 
gdzie rozegrało mecz towarzyski z 
tamtejszą Makabi. Po dość żywej grze 
mecz zakończył się zwycięstwem kole 
jarzy w stosunku 4:2 (2:1). W pierw-. 
szej połowie gra wyrównana, nato- 
miast w drugiej zdecydowana przewa 

Beznadziejny mecz. Poziom bar- 
dzo niski. Poprostu bezmyślna kopa- 
nina. Drużyna z Łucka siłniejsza fi- 
zycznie, lecz siła bez techniki raczej 
przeszkadza niż pomaga. 

Takich meczów o wejście do Ligi 
dawno już w Wilnie nie oglądaliśmy, 
chyba już przed dobrych kiłku łatami 

gdy mistrzem nie był WKS Śmigły. 
Makabi skompromitowała się w 

tym roku, stając do poważnych roz 

W Grodnie mecz ligowy rozegrany 
między mistrzami Białegostoku WKS 
Grodno a Pogonią z Brześcia zakoń- 
czył się zwycięstwem WRS z Grodna 

Pozostałe mecze piłkarskie o wej 
ście do Ligi przyniosły następujące 
wyniki: 

P.K.5. Łuck — Makabi Wilno 1:0 (1:0) 

  Union-Touring — RKS Zagłębie 
— 5:0. 

tyczna“, jak prasa angielska nazywa 
wielkie lekkoatletyczne zawody, któ 
re odbędą się dziś, w poniedziałek 1 
sierpnia w Londynie, zgromadzi na 
starcie czołowych reprezentantów na 
siępujących 17 państw: Ameryka (12 
zawodników), Włochy, POLSKA, Wę   

  

W czasie lata na stadionie olimpijskim w Berlinie organizowane są popisy gimnasiyczne j święta sportowe dła dzieci. 
Na fotografii trzy dziewczynki, uśmiechające się do słońca i do życia sportowego. '. 3 

jport strzelanki jest jesze za mało popalarny 
Ciekawe uwagi © rozwoju strzelectwa w Polsce 

ki, lecz na czele utrzymują się te same oso | lania na tej strzelnicy, gdyż słońce prawi: ca Po zakończeniu XIII narodowych za- 
wodów strzeleckich w Krakowie uzyskano od 

sekretarza generalnego Polskiego Zw. Strze. 

lectwa Sportowego i sekretarza Naczelnej 
Rady Strzelectwa w Polsce p. Pakuły szereg 

ciekawych uwag o zawodach i rozwoju strze 

lectwa w Połsce. Uwagi p. Pakuły podajemy 

poniżej: 
W ciągu 12 dni zawodów strzelało łą- 

cznie 776 zawodników, a w poszczególnych 

konkurencjach frekwencja była nast.: kara. 

bir wojskowy około 650 zawodników, kara 
bin dowolny ponad 400, karabinek sportowy 

około 150, pistolet wojskowy — ok. 150, pi- 
stolet dowolny około 60 zawodników. 

sis, Poszczegėlnych konkurencyj na 
7a zawodów strzeleckich przedstawia 

się następująco; 
Karabi й 

« arabin wojskowy strzelanie na 300 m. 
ы larcz dało wyniki słabsze niż w roku ub. 

ie padło tyle rekordów co w Wilnie, lecz 
Przyczyną są bardzo wyśrubowane wyniki 
tej konkurencji, 

Karabin wojskowy 200 i 300 metrów do 
sylwetek, kankurencja bardzo ciężka, wpro 
wadzona po raz pierwszy w roku bieżącym. 
Żaden zawodnik nie zdobył możliwego mak 
simum. Konkurencja ta wymaga specjalne- 
go wyszkoienia polowego, opartego na pre 
cyzyjności i szybkiej orientacji, 

Karabin dowolny 300 m. do tarcz. Por. 
Matuszczak ustalił nowy rekord Polski wy 
nikiem 537/600 pkt, ale w porównaniu do 
z światowego jest dość niski, gdyż w 
я lece broni tego rodzaju jest zaledwie kilka 
aście sztuk w stanie dobrym, kilkadziesiąt 

w stanie znacznie gorszym. 

Ksena sportowy dowolny 50 т do 
padła Yniki wysokie, choć rekordów nie 

» osiągane przez grupę około 10 za- 
wodaików, startujących równocześnie w wie 
lu innych konkurencjach. Specjalistami w 
tej konkurencji byli jedynie p, Nowicki i E. 
germeier z Warszawy. 

W konkurencjach kobiecych padło dużo 
rekordów Polski, poziom zawodniczek wyso 

by od kiłku lat z wyjątkiem p. Burskiej z 

Warszawy, która dopiero w tych zawodach 

wystąpiła na szerszą arenę strzelectwa, uzy- 

skując dobre rezultaty. 

W klasyfikacji zespołowej pobite zostały 
prawie wszystkie rekordy Polski. Wyniki te 
zostaną uznane za rekordy dopiero po szcze 
gółowych obliczeniach w Warszawie. Z po- 
sławy leżącej z karabinka sportowego dowoł 
nego cały szereg zawodników uzyskuje ta- 

kie świetne wyniki, że zespołowo osiągają 

polscy strzelcy najwyższą punktację, prze- 

wyższającą obecne rekordy światowe. Tu wy 

wymienić należy KS. Kadrę Rembertów, spec 

jalistów w tej postawie. Sport strzelecki jest 

jeszcze w Polsce za mało popularny, w ta* 

kiej np. Szwajcarii do narodowych zawodów 

strzeleckich, strwających 6 tygodni staje ok. 

60.000 zawodników, w Estonii zaś najwięk. 

sza strzelnica liczy 150 stanowisk. Dużo więc 

w tej dziedzinie jest jeszcze do zrobienia na 

Polu propagandy. 

Terenem 13, narodowych zawodów w Krą 
kcwie bylą strzelnica wojskowa na Woli Ju 
stowskiej © pojemności 90 osób ,oraz mało 

Kelibrową na miejskim stadionie sportowym 
na 30 stanowisk, jedna z największych w 
Pulsce, ktėra jednak musi ulec pewnym mo- 
dyfikacjom, gdyż, jak obecne zawody wyka 
zały jest zbyt szczupłą. Ogólnie jednak no- 
wcwybudowana strzelnica spełniła swe za 
danie zadawalniająco. 3 

Вея‚вшпці.пс — mówi p. Pakuła — uwagi 
na temat ubiegłych zawodów stwierdzić mu 
szę duże podniesienie się ogólnego poziomu 
we wszystkich konkurencjach. Coraz więk- 
Szk EA zmedukky zbliża się do czołowej 
grupy i powstaje silna rywalizacja wśród 
naszych najlepszych strzelców. 

Q warunkach strzelania — informuje nas 
mje. Stawarz. Strzelania odbywały się w lip 
1a bardzo upalnym w b. r. a temperatura 

ma duży wpływ na wyniki. Oświetlenie na 
strzelnicy małokalibrowej było dobre, na 
strzelnicy wojskowej Woli Justowskiej gor-   sze wskutek niewłaściwego kierunku strze- 

ły dzień świeciło zawodnikom w oczy. Te 

drobne niedogodności zmuszały zawodni: 
ków do przyzwyczajania się do zmiany wa- 
runków, co przy występach zagranicznych 

często jest ważnym momentem, 
Cały wysiłek Polskiego Związku Strzelect 

w: Sportowego w na ym czasie zwró- 

cony będzie w kierunku przygotowań do 
m'ędzynarodowych zawodów strzeleckich, 

które się odbędą w roku przyszłym w Lucer 
nie w Szwajcarii. 

gry, Holandia, Irlandia, Kanada, 
| Francja, Belgia, Norwegia, Szwecja, 
| Szwajcaria, Grecja, Estonia, Dania, 
' Łotwa i Wielka Brytania. Do najsil- 
niejszych nałeżą ekipy Ameryki, 
Włoch, Polski, Węgier, Holandii, no 
i, oczywiście, gospodarzy — Wiełkiej 
Brytanii. 

- W.poszczególnych konkurencjach 
z uwzględnieniem zawodników Pols- 

Dwudniowe ' zawody lekkoatletyczne 
w Goetenborgu z udziałem zawodników 
amerykańskich przyniosły szereg dosko- 

nałych wyników. с 
100 mir wygrał Ben Johnson w czasie 

10,4; ‚ 
na 800 mtr zwyciężył Barck w czasie 

194177 7 
na 1500 mtr zwycięzcą był Ameryka- 

nin Fenske w czasie 3:57,4; 
400 mtr wygrał Mallot 47,4; 
w dysku triumfował Szwed Bergh rzu- 

tem 49,46; 
w trójskoku zwyciężył Haligren 14,57; 
skok wzwyż Amerykanin Cruter 1,95; 
w skoku w dal Stenquist osiągnął   7,07; 

    

  

Teresy Ło 

Beletrystyka w języku 

   

Polski Związek Bokserskį zgodnie z. 

uchwałą rocznego wś zgromadze- 
nia rezerwuje na ynowe mistrzostwa 

Polski nasłępujące terminy: 20 listopada, 
4 i 18 grudnia 1938 r., 8 i 21 stycznia 
1939 r., 12 1 25 luty 1939 r. oraz 12 marca 

1939 r. : 
Indywidualne mistrzostwa w grupach 

wyznaczone zostały na następujące term: 
ny: 25 į 26 marca 1939 r., w Wilnie, Rów 
nem, Katowicach i Toruniu. Finały roze- 

grane zostaną w dn. 1 I 2 kwietnia 1939 
r. w Kalowicach, 

„Na społkanie międzypaństwowe  2a-   rezerwowano nast, - terminy; ой 

NOWOOTWARTA 

BIBLIOTEKA 
puszyńskiej 

Wilno, ul. Śniadeckich 3 (róg Mostowej) 

Książki dla dzieci i młodzieży. 

   
    

    
polskim i francuskim. 

Nowości powieściowe. 

  

   

Dokładny terminarz naszych bokserów 
Walczymy kolejno z Włochami, Niemcami, Estonią, Łotwą, 

Szwajcarią, Szwecją, Węgrami i Finlandią 
6 sierpnia br. Polska — Włochy w 

Wenecji; 

‚ 7 Wstopada br. mecz Polska — Niem- 
cy w Kolonii i Polska-— Estonia w Ło- 
dzi; 

11 grudnia br. Polska — Szwajcar:a 
w Warszawie j Polska — w Toruniu wzglę 
dnie w Gdyni; 

15 stycznia 1939 r. Polska — Szwecja; 
19 luty 1939 r. Połska — Węgry w 

Poznaniu; у 
19 marca 193 9%r. Polska — Finlandia; 
Terminy ze Szwecją | Finlandią mogą 

feszcze ulec zmianie. 

3 

K.P.W. Ognisko (Wilno) — Makabi (Grodno) 
4:2 (2:1) 

ga Ogniska. Bramki dla Ogniska zdo« 
byli Bartoszewicz i Kisieliński po 2. 
Dla Makabi lewy łącznik i jedna sa< 

mobójcza. : Е 

Ognisko zaprezentowało się nieźle. 
Publiczności dużo. 2 

grywek bez najmniejszego 
wania. 2 

Spotkanie PKS Łuck—Makabi za 
kończyło się nieznacznym, lecz. zasłu- 

przygoto+ 

żonym zwycięstwem Łucka 1:0 (1:0) _ 
Makabi nie potrafiła wykorzystać Kat 
nego. й ы 

Sędzia. Pański beznadziejnie słaby. : 
Jakieś dyskusje, narady, protesty. Co. 
to wszystko miało znaczyć? — Byliś: | 
my lepszego zdania o p. Pańskim. 

W.K.S. Grodno — Pogoń Brześć 1:0 (0:0). 
1:0. 

łu karnego. ; " 
Sędziował p. Matlak. z 

Garbarnia — Dąb 4: 2 
Garbarnia — Dąb 4:2. 
Śląsk — Gryf — 5:1. 
Legia — Unia 8:1. 
Czarni — Revera 2:0. 

- Polacy na olimpiadzie lekkoatletycznej 

w Londynie 
Najlepsi lekkoatleci 17 państw Europy I Ameryki na starcie 

„Londyńska Olimpiada Lekkoatle { ki, startowač będą następujący za- 
wodnicy: 

3 mile: Szabo (Węgry), Noji (Pols 
ka), Rice (Ameryka), Beviacqua (Wło 

Grodnianie nie wykorzystali strzm% : 

chy), Ward, Castaris, Emery (W. Br.) . 
Bieg ten jest jedną z atrakcyj za- 

wodów, przede wszystkim ze względu 
na pojedynek Szabo, Nojego, Rice i 
Beviacqua (mistrza Anglii na tym dy- 
stansie). 2° 

Kula: Kreek (Estonia), Gierutto 

(Polska), de Bruyn (Holandia), Ryan 
(Ameryka), Hicks, Howland (W. Br.). 

Dysk: Syllas (Grecja), Levy (Ame 
ryka),  Sieversten (Norwegia), de 
Bruyn (Holandia), Oberwerger (Wło- 
chy), Kulitzy (Węgry), Gierutto (Pols-   ka). 

Dalsze wyniki amerykańskich lekkoatletów 
w Szwecji 

w ształecie 4100 mtr Amerykanie 
mieli czas 42,7; М 

Wyniki drugiego dnia zawodów 

następujące: й 
na 500 mt Mallot ustalił nowy re* 

kord światowy wynikem 1:01,5; 
na 110 mtr przez płotki Szwed Lidmi 

pobił rekord Europy 14,3. + 

Wyniki pozostałych 
200 mtr Ben Johnson 21,3, 1000 mtr-— 
Lenard Nilson 2:28,8; 

były 

rzut kulą Bergh- 

konkurencyj: 

14,99; rzut dyskiem Soerlie (Norwegia) - 
47,38; skok wzwyż Cruter 1,94; skok o: 
tyczce Varoff 4 mtr. Poza konkursem Ame' 
rykanin skoczył 4,22. 

Stołeczna Legia pokonała 
Pogoń Iwowską w piłce 

wodnej 

Na kąpielisku Żelazna Woda od- 
był się mecz waterpolowy o wejście do 
ligi piłki wodnej pomiędzy drużyna- 
mi Legii (Warsz.) i Pogoni (Lwów). 
Zwyciężyła Legia w stosunku 6:0 (3:0), 

> sł 
26 państw zgłosiło się | 

do mistrzostw lekkoatle- 
tycznych Europy 

Do mistrzostw lekkoatletycznych Eu- 

ropy, które się odbędą w dniach od 3 do 
4 września rb. w Paryżu zgłosił osię 26 
państw, a mianowicie: Albania, Belgia, 
Bułgaria, Dania, Etonia, Finlandia, Luk- 
semburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwe. : 

gia, Portugalia, Polska, Francja, Grecja; 
W. Brytania, Holandia, Irlandia, Włochy, 
Jugosławia, Rumunia, Szwecja, Szwajca» 
ria, Czechosłowacja, Turcja i Węgry. 

Syn pokonał swego ojca na 

zawodach lekkoatletycznych 
W zawodach lekkoatletycznych o mi- 

strzostwo Szwajcarii doszło do dość ory-. 

ginalnego pojedynku pomiędzy ojcem a 
synem w chodzie-na 10 km. Z tego poje- 

dynku . zwycięsko wyszedł syn Fritz 
Schwab, który zdobył mistrzostwo w tej 

konkurencji w czasie 47:11. Ojciec jego 

Artur Tell Schwab zojął drugie miejsce   w czasie 47:52,4. = 
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KRONIKA 
WILENSKA 

  

Dziś: Piotra Ap. w Okowach 

Jutro: N.M.P. Anie!skiej 
SIERPIEŃ 

1 
Poniedziałek 

        Wschód słońca — g. 3 m. 31 
Zachód słońca — g, 7 m. 18   

spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie z dn. 31.. VII. 1938 r; 

Ciśnienie 769 
Temperatura średnia -|- 25 
Opad — 

;. Temperatura najwyższa: -+- 29 
Wiatr północno-zachodni; 
Temperatura najniższa 

„ „ Теп9: rano wzrost ciśnienia, po poł. 
+bez-zmian 

Uwagi: pogodnie. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują 
"apteki: 

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

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionowa 10) 
i Zajaczkowskiego (Witoldowa 22). 

następujące 

MIEJSKA. 
— Nadeszła kostka bazaltowa, Od 

dawna oczekiwana przez Magistrat kost 
ka bazaltowa nadeszła już do Wilna. przy 

'był obecnie trnsport w ilości 6 wagonów. 
Kostka ta zużytkowana będzie przy bu- 
dowie nowoczesnej gładkiej nawierzchni 
jezdni na ul. Mickiewicza. 

Roboty mają być rozpoczęte jeszcze 
w ciągu bież. tygodnia. 

— Liczba rowerów wciąż wzrasta. 
Wydział Komunikacyjny Zarządu Miejskie 
go przeprowadza obecnie w dalszym cią 
gu rejestrację rowerów. Przy rejestracji 
„pobierana jest opłata w wysokości 4 zł 

i wydawane są numerki rejestracyjne. 
Już obecnie ilość rowerów w Wilnie 

osiągnęła cyfrę siedmiu j pół tysięcy. 
Jest to cyfra dotychczas u nas nie noto- 
wana, Rower, jako najtańszy środek loko- 

„mocji, stał się u nas bardzo popularny. 

RÓŻNE. 
— Eksmisje mieszkaniowe. W ciągu 

lipca na terenie Wilna wysiedlono prze- 
szło 60 rodzin. Są to prawię wyłącznie ro 
dziny biedaków,  zalegające z opłace- 
niem należności za komorne. 
Wyeksmitowanym częściowo  przy- 

szedł z pomocą wydział miejskiej opieki 
społecznej, udzielając drobnych zasiłków 
na wynajęcie nowego mieszkania. 

— Urodzaj na wiśnie. W roku biežą- 
cym urodzaj na wiśnie jest na ogół dobry, 
znacznie lepszy niż w roku ubiegłym. W 
związku z tym ceny na wiśnie kształtują 
Się stosunkowo nisko, Na rynkach kilo- 
gram wiśni kosztuje 30 groszy, w sprze- 
daży detalicznej 40—_45 gr.. 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Plerwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach, Winda osobowa 

     
    

  

RADIO 
PONIEDZIAŁEK, dnia 1 sierpnia 1938 r. 

6,42 Pieśń poranna. 6,45 Gimnastyka. 7,00 

Dziennik poranny. 7,15 Muzyka poranna. 

500 Muzyka wakacyjna. 8.55 Program na 

dzisiaj. 9,00—11,57 Przerwa. 

11,57 Sygnał czasu i hejnał. 12,03 Audy- 

cja południowa. 13.00 Romeo i Julia w mu- 

"zyce. 13,35 Nasi piosenkarze. 14,00 Muzyka 

popularna. 14,15—15,15 Przerwa. 

15,15 „Moje wakacje" — powieść Stare. 

go Doktora dła dzieci.. 15.30 Recytacje pro- 

zy: Fragment z książki Jerzego Bernanos 

,„Zbrodnia”,-15,45 Wiadomości gospodarcze. 

16,00 Koncert rozrywkowy. 16,45 W królest 

wie milionów słoni — felieton. 17.00 Chwil- 

ka LOPP Kolejowego. 17,05 Wirtouzi skrzy- 

piec i Duety wokalne. 17,45 Skrzynka ogólna 

— prowadzi Tadeusz Łopalewski. 17,55 Pro 

gram na wtorek. 18,00 Pogadanka sportowa. 

18.10 Pieśni Verdiego w wyk. Jadwigi Bor- 

czowskiej. 18,30 „Fortepian i książka”. 19,00 

Audycja żołnierska. 19,20 Pogadanka aktu- 

aina 19,30 „Wisłą do polskiego morza* — 

koncert rozrywkowy. 20,45 Dziennik wie 

czorny. 20,55 Pogadanka aktualna. 21,00 Au 

dycja dla wsi. 21,10 Koncert rozrywkowy w 

wyk. orkiestry Rozgłośni Wileńskiej. 21,50 

Wiadomości sportowe. 22,00 Wileńskie wia 

domości sportowe. 22,05 Muzyka baletowa 

23,006 Ostatnie wiadomości i komunikaty 

6,42 — Pieśń poranna; 6,45 — Gimnasty- 
ka; 7,00 — Dziennik Poranny; 8,00 — Muzy- 

Ка wakacyjna; 8,55 — Program na dzisiaj; 

9,00 — 11,57 — Przerwa. 

11,57 — Sygnał czasu i hejnał; 12,03 — 

Axdycja popołudniowa; 13,00 — Muzyka ope 

rowa; 14,00 — Muzyka popularna; 14,15 —- 

15,15 — Przerwa. 

16,15 — Audycja dla dzieci starszych „Na 

dziedzińcu gwar"; 15,35 — Przegląd aktual 

naści finansowo-gospodarczych; 1545 — 

Wiadomości gospodarcze; 16,00 — Orkiestra 

saicnowa; 16,45 — Wędrówki po Polesiu — 

opowiadanie; 17,00 — „Pejzaż w fotografi. 

ce" — pogadanka Jana Bułhaka; 17,10 — 
Polskie pieśni ludowe w wykonaniu Jadwigi 
Krużanki-Reissowej; 17,30 —, Koncert šolis 

tów; 17,55 — Program na środę; 18,00 — Tę 

cza w błocie — pogadanka; 18,10 — Koncert 

z Krzemieńca; 19,10 — „Na Murman* frag 
ment z książki Zdzisława Chrząstowskiego; 

19,30 — Pogadanka aktualna; 19,40 — „Z 

kraju kwitnącej wiśni* — koncert rozryw- 

kowy, w przerwie „Baśń japońska”; 20,45 

Dziennik wieczorny; 20,55 — Pogadanka ak- 

tuałna; 21,00 — Audycja dla wsi: „Wieczo- 

rynka na wsi* — pogadanka Wacława Ro. 
manowskiego; 21,10 — „Z albumu Śląskiej 

Pozytywki*; 21,50 — Wiadomości sportowe; 

22,00 — Wileńskie wiadomości sportowe; — 

2205 — Muzyka polska; 22,35 Muzyka ta- 
neczna; 23,00 — Ostatnie wiadomości i ko- 
mvnikaty; 23,05 — Zakończenie programu. 

  

NA LETNISKA 

książka z 

Biblioteki Nowości 
Wilno, 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. 

та 
—_ 

HELIOS | лл 
obyczajowy 

W rol. gl. znakomita 
para aktorska 

NIE ZNAŁA MIŁOŚCI 
Rosalind Russell « John Boles 

Nadprogram: Dwa dodatki kolorowe I aktualności. ” 

CASINO | Legendarny przepychem egzotyczny film o intrygach 
w pałacu maharadży 

„TYGRYS ESZNAPURU" 
Prawdziwa miłość i zazdrość potężnego władcy hinduskiego. 

Oryginalny balet hinduski, Fantastyczna wystawa. Autentyczne zdjęcia. 

Chrześcijańskie kino. 

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

Od 2 sierpnia arcydzieło polskiej produkcii filmowej p. t. 

„MŁODY LAS? 
na tle powieści Stefana Żeromskiego 

OGNISKO | 

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

   
   

     

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O. 700.312. Konto rozrach. 1, Wilno 1 
Wilno, ul, Biskupa Bandurskiego 4 

Redakcja: tel. 79. Godziny przyjęć 1—3 po południu Przedstawicielstwa; Kleck, Nieśwież, Słonim, Stołpce, 

Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 
Drukartia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca. 

Centrala. 

    

„al 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" 5n. z 0, a 

Gustaw FrOhl Ich i Lida Barowa w czarującej operetce film 

И ООГОСТ 
Pocz. sennsów 0 6-€j, w niedz. i św, o 4-е] 

Ułańska 11; Brześć n/B., 
Pińsk, Dominikańska 40, 

   
   

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

   

„KURJER” (4527) 

Spędzający lato w Pośpieszce przy 
ul. Wspónej współwłaściel fabryki kon- 
serw rybnych wracał onegdaj wieczorem 
w towarzystwie swej córki na rowerze szo 

są niemenczyńską z Wilna. 
W odległości, jakichś 7 kilometrėw 

od miasta rozległ się nagle obok niego 
strzał rewolwerowy. 

Zanim Perelman zdążył ochłonąć z 

Ulicą Bakszia. przechodził  mieszka- 
niec Wilna, Tomasz Borejszo, zam. przy 
ul. Kwaszelnej 21, gdy nagle ujrzał we 
wnęce bramy dwóch osobników, prowa- 
dzących między sobą zażarią walkę na 
na noże. 

Walczący zdradzali dość wysoko zaa- 
wansowany kunszt fechtunku, tak, że w 
chwili kiedy Borejszo znalazł się obok 
nich, żaden nie był jeszcze ranny, nie 
licząc drobnych zadraśnięć. 

Tomasz Borejszo wezwał ich do za- 

W ciągu ubiegłego miesiąca na tere- 
nie miasta organa plicyjne sprządziły 920 
protokółów za różnego rodzaju wykro- 
czenia przeciwko przepisom administra- 
cyjnym. Najwięcej kolizyj z przepisami 
zanotowano z powodu opilstwa, zakłó- 
cenia porządku publicznego, nieoświetla 

ESEE POETĄ PRBECESTYTYOEAEOCESZZZZE 

' 
Prywatnego Mesk. 
„Gimnaz. Drogowego 

$ WARUNKI 
6 — 7 oddziałów szkoły powszechnej, 

wiek od 13 do 17 lat. Egzamin z pol- 
skiego, arytmetyki, geometrii, geografii 
i rysunków. Eqzamina odbedą się dn. 

! 30 1 31 sierpnia 1938 r. 

AAMAAAAAAADAAAŁAŁADAAAAAAAGADAAAAAAAAAAAA 

LEKARZE 
* DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

Choroby skórne, weneryczne i kobiece 
przeprowadziła się 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

    

DOKTÓR 
Zeldowicz 

Choroby skórne, wenervczne, syfilis, narzą- 
dów moczowych. od godz. © -1 1 5—8 w. 

DOKTOR 
Zeldowiczowa 

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

Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 277. 

  

AAAA AAAA AAAA AA AAAA ZAD AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AKUSZERKI 
AKUSZERKA 

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

3-gu Maja obok Sądu. 

AKUSZERKA 
M. Brzezina 

masaż leczniczy t elektryzacja. Ul. Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

  

AKUSZERKA 

Smiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
oery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie- 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, | GE BL 
wanny elektryczne, elektr. . ° 
stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26—6, 
stępne. Porady bezpłatne. Wielka 4—1. 

> AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

Dziś Najpiękniejszy film POLSKI 

O CZYM MARZĄ 

KOBIETY 
Dramat śmiechu i łez w 12 aktach   

Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyliańska 35, tel, 169; 
Lida, ul. Zamkowa 4/7, tel. 73; 

Pierackiego 19, tel. 224; 

Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grodno — 3 Maja.6, 
Równe — 3-go Maja 13, 

  

т 

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

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

Podania o przyjęcie nalęży składać do dnia 28 sierpnia 1938 roku: ? 
Opłata za egzamin wynosi zł 

  

Rewolwer zamiast trąbki 
Nowy wynalazek automobilowy 

pierwszego wrażenia minęło ich z wielką 
szybkością auto ciężarowe firmy „Jodem- 
ka — Janicki”. Wówczas dopiero fabry- 
kant zorientował się, że strzał padł z sa- 
mochodu, którego kierowca zamiast trąb- 
ki sygnałowej użył... rewolweru. | 

Ładniebyśmy wyglądali, gdyby szo- 
ferzy zamiast trąbek zaczęfi używać re- 

wolwerów. (c) PEEK 
| V 

Gdzie się dwóch bije..." 
Krwawy pojedynek na noże 

niechania dalszej walki na noże, a gdy 
wezwanie nie poskutkowało zainterwe- 
niował, usiłując położyć kres bójce, 
Interwencja przyniosła mu bardzo przyk- 
re skutki. Borejszo został ciężko zraniony 
nożem j wezwane pogotowie ratunkowe 
przewiozło go w stanie poważnym do 
szpitala Św. Jakuba w Wilnie. 

Powiadomiona policja wszczęła do- 
chodzenie, w wyniku którego sprawcy po 
ranienia Borejszy zostali zatrzymani. 

920 protokółów w ciągu lipca 
Pijacy prowadzą... 

nla klatek schodowych oraz za wykrocze 
nła przeciwko przepisom o ruchu koło- 
wym. 

Wszyscy przeciwko którym sporządzo- 
no. protokóły zostali względnie zostaną 
ukarani grzywną lub aresztem. 

    
   

  

! 
L 

| Koedukacyjnego 
| Gimn. Kupieckiego 
PRZYJĘCIA į 

6 —7 oddzialėw szkoly powszechnej 
Wiek od 13 do 17 lat. Egzamin z pol-* 
skiego, historii, arytmetyki, geometril . 
geografii I przyrody. Egzamina odbę- 

dą się dn. 1 i 2 września 1938 г. ° —- 

  

20, czesne zł 25 miesięcznie. 
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Kupujemy każdą ilość tegorocznego 
MIODU, dojrzałych SERÓW | 
litewskich i GRZYBÓW suszon. 

Płacimy najwyższe ceny. 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA“ 
Baranowicze, ul. Szeptycklego 50 

telefon 97 

DDD CDAD GE D IDA) 

    

Sprzedaje sie plac 
w BARANOWICZACH, ul. Kolejowa 80 

Rozmiar 3,454,15 mtr?. Po Intormacje 

zwracać się należy: Biuró Macierzy 
Szkolnej, Senatorska 121, — tel. 177 

w Baranowiczach   

  

Czarne spodenki 
z czerwonymi paskami 
„postrachem* mieszkańców 

Wołokumpii J 
Donosiliśmy już o wypadku wyrwa- 

nia z rąk torebki w Wołokumpii przez ra- 
busia w spodenkach kąpielowych o czer- 
wonych pasach. ! 

Jak się obecnie: dowiadujemy, zło. 
dziej ten znowu ukazał się ha widowni, , 
Z letniska kupca Kronika dokonano kraz 
dzieży -garderoby letniej ogólnej. warto” ' 
ści 80 zi. Sąsiedzi opowiadają, że widzie 
li w pobliżu podejrzanego nagusa w czar 
nych spodenkach z cżeryonymi pasami, 

Obecnie mieszkańcy Wołokumpii od= 
noszą się z wielką podejrzliwością do każ 
dego nagusa, spacerującego po lesie w 
takich spodenkach kąpielowych. (c) 

Woda pschłania + 
swe of. ary 

Wczoraj wieczorem nadeszła do Wil- 
na wiadomość o ułonięciu w stawie na 
terenie majątku Anulinki, bm. solecznic- 
kiej, 32-letniego Tadeusza Bogdziura, 

Bogdziur W czasie kąpieli natrafił na 
głębię i wskutek silnego skurczu poszedł 
na dno. 

Zwłoki wydobyto. (c) 

Z teki policyjnej 
CUKIER KRZEPI.., 

Do składni banku cukrownictiwa w 
Wilnie przy ul. Rossa 9 zgłosił się oneg- 
daj niejaki Jan Simonowicz, mieszkaniec 
majątku Hołono, gm, rudziskiej i na pad 
stawie starego, już wykorzystanego zle- 
cenia usiłował otrzymać 100 kg cukru, 

Podstęp się nie udał.  Simonowicz 
osjadł w areszcie, 

- OGRÓD SŁUŻY DO SPACERÓW. 
W ogrodzię Bernardyńskim został po- 

bity niejaki D. Lichtzon, zam. przy ulicy 
Szpitalnej 8. 

Pobitego opatrzyło pogotowie ratuń. 
kowe. Sprawcy zbiegli. 

NIE MA TO, JAK NA WOLNOŚCI! 

Z zakładu wychowawczego przy ul. 
Senatorskiej zbiegła 16-letnia panna. Po- 
licja wszczęła za nią poszukiwania. 

GDY ZŁODZIEJ UPRAWIA TURYSTYKĘ. 

Wczoraj zatrzymała policja na Górze 
Trzykrzyskiej oraz na wzgórzach antokol- 
skich kilku złodziej, ukrywających się 
przed pościgiem władz. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 
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Kupno i sprzedaż 
ТРАЛЛ 

DZIAŁKI nabyte w mieście - ogrodzie JA. 

GIELLONÓW w pobliżu stacji Ponary o cd 
rębnej hipotece do sprzedania. Informacje: 

Wilno, ul. Mickiewicza 15 m. 4, tel. 5—45, 

Chrześcijański sklep skór I obuwia 

CIEŚLAK B., Kleck — Rynek 

Wykonuje solidnie, szybko i tanio wszelkie 

    

  
— Czy pijesz z powodu nieszczęśliwej miłości? k 
— Nie, z powodu szczęśliwej. Moja narzeczona ma wyszynk. - 
— Zaręczyłem się z bardzo wy tworną damą, a teraz, proszę pani, 

chciałbym się dowiedzieć, jak powinnien się zachowywać prawdziwy lo- 
welas. 

obstalunki, “ 

  

    

  

   
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, 

  

        

    

   
        

    
    

   
   

    

     

     
   

Druk. „Znicz“, Wilno, ul. Bisk,      

  
ggkiego 4, tel. 3-40 ttocz, u E. Kotlarewskiego, Wileńska 11 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g t.: 
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 500/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 
"zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. i.nie przyjmuje -zastrzes 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz, 9.30 — 16.30 117— 10 

   
Redaktor odp. Józet Onu sajtis


