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Front sowiecko-japoński 
w ogniu artylerii i bomb lotniczych 

Zaciekfe walki ub. soboty i niedzieli. — 100 

samolotów sowieckich w akcji. — Artyleria 

japońska rozbiła 0 czołgów nieprzyjaciela 

Gorąca noc 
TOKIO (Pat). Ministerstwo wojny 

ogłasza następujący komunikat: po 
bitwie, która toczyła się w nocy z so 
boty na niedzielę dokoła wzgórza 52, 
w odległości 1500 m na południo - 
wschód od Czangkufeng, wojska ro- 
syjsko - japońskie stoją na wprost sie 
bic w odległości 150 m jedne od dru 
gich. Pod Szatsaoping artyleria obu 
stron strzela z odległości 800 m. W 

sobotę niezwłocznie po bombardowa 
niu przez 40 samolotów rosyjskich 
wojska sowieckie ostrzeliwały z dział 
Czang Kufeng pomiędzy godz. 16,30 a 
21.30 oraz o godz. 22,30, po czym za 
atakowały przy pomocy granatów 
ręcznych. Zostały one odparte, ale u- 
dało im się okopać w pobliżu.   

Niedziela 
* TOKIO (Pat). Japońskie minister 

stwo wojny ogłasza następujący ko 

munikat o przebiegu walk na grani 
cy sowiecko - mandżurskiej. 

Przez całą niedzielę na odcinku 

Czagkufeng i Szatsaoping trwały u- 

porczywe wałki. W akcji wzięło u- 

dział około stu samolotów sowieckich, 
które bombardowały stanowiska ja- 
pońskie. O godz. 16 wojska sowiee- 
kie natarły na wzgórze Czangkufeng. 
Natarcie odparto. Na tym odcinku 
wojska obu stron stoją naprzeciw sie 
bie w odległości 200 metrów. 

Ogień artylerii sowieckiej był dziś 
bardziej gwałtowny niż w sobotę. Sa 
moloty krążyły na wysokości — 3000 
mtr. 

  

400 pilotów Ii 600 czołgów 
sowieckich w Hankou 
Zfromiu japońsko-chińskiego — 
TOKIO (Pat). Agencja Domei denosi, że obecnie w Hankou znajduje 

się około 400 sowieekich pilotów i doradców wojskowych.. Około 600 czoł- 
gów wyrobu sowieckiego odeszło na front w kierunku. Wuhang. Daje się 
zauważyć nowe transporty wojskow ych samolotów sowieckich. Eskadry 
sowieekie działają, jako samodzielne jednostki wojskowe. - 

* 

Wojska japońskie w prowineji An 
kuej i Hupej powstrzymane zostały 
w marszu przez powódź wywołaną 
zerwaniem tam na lewym brzegu rze 
ki Niebieskiej (Jangtse). 

Jeziora Ken (na południe od Hu- 
anmej), Lungkuan (na południe od 
Susung) i Wuszan (na południe od 
Kuansi) wezbrały wodami spływają- 

* * 

cymi z rzeki Niebieskiej, zatapiając 

obszar 3000 km. kw. Około pół milio 

na ludności dotknięte jest powodzią. 

Lotnietwo japońskie bombardowa 

ło obiekty wojskowe w Hankou. Zni 

szezono 15 samolotów chińskich na 

lotnisku, spalono 8 hangarów i obrzu 

cono bombami arsenał. 

Powstańcy odrzycii CZerWONYI 
„za Ebro 

2000 jeńców, 230 karabinów. maszynowych, 100 km. kw. 
terytorium w ręku gen. Franco 

SALAMANKA. (Pat.] Komunikat Głów 
nej Kwatery Wojsk gen. Franco: Na fron- 

cie Ebro wojska nasze odparły nieprzyja- 
ciela aż do Ebro, gdzie został on okrążo- 
ny. Liczba jeńców przekracza 2 tys., a 
liczba żołnierzy rządowych, których okrą- 
żono, jest jeszcze wyższa. Wojska naro- 
dowe zebrały przeszło 900 trupów nie- 
Przyjacielskich , w tym kilku oficerów. 
Zdobyto ponadto 1600 karabinów, 50 
ciężkich karabinów maszynowych j 180 

lekkich, jak również wielką jlość materia- 
łu wojennego, porzuconego przez nie- 

przyjaciea w czasie ucieczki. Lotnictwo 
nasze uszkodziło most na Ebro, urządzony 
przez wojska rządowe. Obecnie wojska 
nasze kontrolują przejście przez rzekę. 

BARCELONA. (Pat.) Brytyjski agent 
konsularny, który odniósł ranę w czasie 
bombardowania Alicante, zmarł wczoraj 

rano. 

Kontrabanda materiatu i Indzi 
z Francji na iront hiszpaiski 

Rewelacje prasy włoskiej 
RZYM (Pat). Virginio Gayda, о- 

mawiając na łamach „Voce d'Italia“ 
id działań wojennych w Hisz- 

nich gt iSZe, że posiłki jakie w ostat 
@ asach otrzymali czerwoni, skła 

Po Ankarze Ateny 
PARYŻ, (Pał,) Dzi + м © i * u 

potwierdza, że min. | get oe 
onnet, który 9 granicznyc! 

bm. ma si ROC: 
oficjalną do Ankary Ei 8 udač z wizytą l 

drod 
j 

e, 
` ze powroine, e do Aten, by jednocześnie złożyć ® № Grecji, Wizyta „Min. Bonneta 
reślić zajntereso- ncji dla rozyyo; о 

tycznej na Bolkańsch lu sytuacji polj-   

dają się w wielkiej mierze z Francu- 
zów, co jest dowodem, że z Francji 
nadal idzie systematyczna kontraban 
da wojenna do Hiszpanii. Celem za- 
tarcia śladów, centrala kontrabandy 
materiału wojennego, wysyłanego do 
Hiszpanii, została obecnie przeniesio 
na-na Bałtyk. Z portów bałtyckich 
transporty kierowane są do Norman 
dii, a słamiąd różnymi etapami idą 
do Hiszpanii. Ostatnia akcją wejen- 
na nad rzeką Ebro ujawniła, że we 
Francji istnieje nowa organizacja do 
starczająca Hiszpanii oficerów, któ- 
rzy są pomocnikami dowódców hisz 
pańskich. Oficerowie ci posiadają cha 
rakter doradców technicznych i no 
szą ubrania cywilne- 

  
  

Podezas walk w ub. sobotę artyle 

ria japońska unieruchomiła 40 — 50 

czołgów sowieckich. 

Nowy incydent graniczny! 

Sztab armii kwantuńskiej ogłasza 

komunikat o sobotnim zajściu grani 

cznym pod Suifenho. Kilkunastu żoł 

nierzy sowieckich wkroczyło na (1- 

ren mandźurski i przystąpiło do bu- 

dowy umocnionego stanowiska. Od- 

działy mandżurskiej straży granicz- 

nej w wyniku wałki dwóch żołnierzy 

sowieckich zabiły, a jednego wzięły 

do niewoli. 

Cierpliwość Japonii wyczerpu- 
je się 

Rzecznik ministerstwa wojny, 0- 
mawiając wiadomości o nowych s0- 
wieekieh atakach lotniczych, oświad 
czył, że cierpliwość japońska wyczer 
pie się, jeżeli Sowiety będą nadal rzu 
eać wyzwania. Jest niedopuszezalnym 

absurdem kontynuować ataki wtedy, 

gdy w Moskwie toczą się rozmowy 
dyplematyczne. <a 

Wstydliwy komunikacik 
Moskwy 

MOSKWA (Pat). Ukazał się komu 
nikat sowiecki przedstawiający prze- bieg wałk na spornym odcinku grani 
cy sowieeko - mandżurskiej w rejo- 
nie jeziora Khasan. 

Komunikat stwierdza po czterogo 
dzinnej wałce artyleryjskiej z obu 
stron wojska japońskie zostały wy- 
parte z obszaru, który strona sowiee 
ka uważa za swój. Wojską sowieckie 
umoeniły się na punktach granicz- 
nych. Po stronie japoūskiej w wal- 
kach brała udział artylerią cjężka. 

* * * 

Japonia ma długie ręce 
SOFIA (Pat). Prasa bułgarska z 

wielkim zainteresowaniem śledzi od. 
hywający się w Stambule zjązą japoń 
skich przedstawicieli dyplomatycz- 
nych na Bliskim Wschodzie į na Bal 
kanach, podkreślając, iż uczestnictwo 
w obradach przedstawieielą japoń- 
skiego w Moskwie wskazuje, żę zjazd 
ten ściśle jest związany z ostatnimi 
konfliktami na granicy sowiecko - 
mandżurskiej.   

WIZYTY 
WĘGRY — ANGLIA. 

BUDAPESZT. (Pat) Po powrocie z 
dłuższego pobytu w Londynie, hr. Beih- 
len złożył wczoraj wizytę premierowi 
Imredy, z którym odbył długą rozmowę. 
O przebiegu rozmowy Nie ogłoszono żad 
nych wiadomości, lecz węgierskie koła 

polityczne i gospodarcze przywiązują 
wielką wagę do stosunków węgiersko- 
brytyjskich. 

BUŁGARIA — WŁOCHY. 
SOFIA: (Pat.) Król Borys udał się w 

podróż do Włoch, gdzie od kilku tygodni 
bawi królowa. Król Borys prawdopodob- 
nie po krótkim pobycie we Włoszech od- 

wiedzi Londyn i Paryż. 

Żydem nie wolno 
siadzć 

WIEDEŃ (Pat). Dyrekcja policji 
wiedeńskiej zabroniła żydom korzy- 
stanie z ławek na ringach wiedeń- 

skich. Równocześnie zamknięto Ży- 
dom dostęp do całego szeregu ma- 

łych ogródków dzielnicowych. Dotych 

czas mogli Żydzi korzystać jeszcze z 
niektórych ławek na ringach oraz po   mniejszych skwerów. 

Lord Runciman w Pradze Ч 

  

8 b. m. przybyt do Pragi lord Runciman z lualžonką. Na zdjęciu — powilanie lorda 

Runcimana na dworcu Wilsona w Pradze. ” : 

„Urzędowa” konferencja Runcimana e 
z ambasadorem U. S. A. w Berlinie? 

LONDYN. (Pat.] Praski korenspondent 

„Sunday Times" donosi, że lord Runciman | omawiano w ciągu co najmniej pół go- 

przed wyjazdem do Morawy odbył w so- | dziny zagadnienie mniejszoci narodowych 

botę doniosłą rozmowę z ambasadorem | w Czechosłowacji. Powstaje tylko pyta- 

Stanów Zjednoczonych w Berlinie, Wil- | nie, jak dalece rozmowa ta była „urzę- 

sonem. Pomimo zaprzeczających dekłara- | dowa”. 
cyj urzędowych, korespondent utrzymuje 

„Turcja bedzie miała większość 
w parlamencie Aleksandretty“ 

Wynurzenia znanego publ cysty francuskiego 

PARYŻ. (Pat.) Znany publicysta dyplo- | reckim w sprawie Aleksandretty. 
matyczny, Saint Brice, twierdzi, że w osta O ile za czasu rządu komisji Ligi Na- 

tnim zbliżeniu, do jakiego doszło między | rodów ilość wyborców tureckich, zgłasza 
Bułgarią a Ententą Bałkańską jedną z naj- | jących swe nazwiska na listy wynosiła za- 
bardziej aktywnych ról odegrała dyplo- | ledwie 46 proc,, to obecnie dosięgła ona - 
macja turecka, Turcja która od pewnego | w szybkim tempie cyfry 63 proc. W ten 
czasu zbliżała się ponownie do Anglii, | sposób, przyrzeczenie poczyni przez 

rozwija ożywioną aktywność na terenie | Francję Turcji przed rokiem z górą, co 
Bałkanów. Aktywność fa, idąca po linii | do tego, że ludność furecka będzie po- 
tendencyj francusko-angielskich była jed- | siadała większość w parlamencie aleksan- 
nym ze względów, który skłonił Francję | dreckim, zostanie istotnie. zrealizowa- 

do uczynienia zadość rewindykacjom tu- | na. bosa П 

Wojenny przemysł francuski w tarapatach 
- Jak to Front Ludowy pracuje dla „dobra* Francji 

PARYŻ. (Pał.) Sprawa powiększenia 
ilošci godzin pracy w metalurgicznym 
przemyśle zbrojeniowym natrafia na dość 

poważne trudności. W sobotę związek 

zawodowy metalowców ogłosił komuni- 
kat, w którym oświadcza, że gotów jest 
rozpatrzyć przychylnie propozycją rządo- 

wą co do wprowadzenia 48-godzinnego 
tygodnia pracy w pewnych zakładach 
pracujących na rzecz obrony. narodowej, 
jednakże pod warunkiem, że uprzednio 

rząd przeprowadzi akcję, w której wyni- 
ku wszyscy robotnicy — metalowcy uzy- 
skają pracę w ramach 40-godzinnego ty- 
godnia pracy. Poza tym metalowcy doma- 
gają się między innymi podziału rządo- 
wych zamówień zbrojeniowych itd. 

Wobec tego rodzaju warunków, spra- 
wa powiększenia tygodniowych godzin 
pracy w rzemyśle zbrojenioym dotych- 
czas nie może być zrealizowana. 

Minister kolonij W. Brytanii 
w Palestynie 

LONDYN (Pat). Ministerstwo ko 
lonii ogłosiło dziś wieczorem następu 
jący komunikat, który równocześnie 
wydany został w Jerozolimie: mini- 
ster kolonii Caleolm Macdonald od 
pewnego czasu pragnął odbyć osobi 
ste spotkanie z wysokim komisarzem 
dla Palestyny. Korzystając z tego, że 
parlament obecnie rozszedł się na wa 
kacje letnie, odwiedził więc wysokie 
go komisarza w Palestynie. Minister 
wylądował na lotnisku Galudia o go 
dzinie 8 w sobotę 6 sierpnia. W cią 
gu całego dnia dokonano wyczerpu- 
jącego przeglądu obecnej sytuacji. 
Noc, minister Maedonald spędził w | 
gmachu siedziby wysekiego komisa- 
rza, po czym opuścił Palestynę w nie 

dzielę po południu. й 
W uzupelnieniu komunikatu mi- 

nisterstwo kolonii wyjašnia, že wizy 
ta ministra w Palestynie nie oznacza 
bynajmniej żadnej zmiany polityki 
brytyjskiej w Palestynie. Minister od 
był podróż sam bez asysty. Wiado- 
mości o podróży ministra nie ogłasza 
no w czasie jego pobytu w Palesty 
nie, aby uniknąć ewentualnych de- 
monstracji. 

      

Kawa ofiara Tatr 
ZAKOPANE. (Pat.3 W niedzielę po 

południu wezwano Tatrzańskie Ochotni-- 

cze Pogołowie Ratunkowe do Doliny Pię- 

ciu Stawów, gdzie uległ wypadkowi mło- 

dy turysta, mgr. Majewicz Stanisław z 

Krakowa, spadając z Kozich Wierchów w 
—   stronę Doliny.



    

cenne i drogie słowa 

  

  

„KURIER“ (4534) ja 

„ее РОИ 
a nie „Stelia Polonia“ 

poszybuje do stratosfery 
WARSZAWA. (Pat.) Prezydium komi- 

tetu organizacyjnego polskiego lotu s!ra- 
tosferycznego na ostatnim posiedzeniu 
usaliło nazwę dla budującego się strato- 
statu „Gwiazda Polski“. 

Jak wiadomo, w swoim czasie przez 
jedno z pism warszawskich ogłoszony był 
konkurs na nazwę, w którego wyniku jury 
konkursowe odznaczyło pierwszą nagro- 
dą nazwę „Stella Polonnia”. Prezydium 
komitetu — jakkolwiek zezwoliło na kon 
kurs — zastrzegło sobie prawo ostatecz- 

nego wyboru, w związku z czym przyjęło 
polskie brzmienie nazwy konkursowej. 

Kronika telegraficzna 
W porcie Londynu szalupa „Alcazar de 

„Fleetwood“ zderzyła się z parowcem brytyj 

skim „Cambria“. Szalupa zatonęła w ciągu 

5 minut, przy czym zginęło 7 ezłonków za   ° \№ dniach 5 i 6 sierpnia odbyło się w Wilnie doroczne święto oraz 24 lecie istnienia naj 

starszego pułku piechoty legionowej. Na zdjęciu — fotografia dedykacji, umieszczonej 

na książce „Rok 1920“, ofiarowanej pułkowi przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

PREZBTTERECĄ   

Marsz Szłakiem Kadrówki 
Z.$.0s'rowiec prowadzi po drugim etapie 
JĘDRZEJÓW (Pat). W niedzielę e 

godz. 4 rano wystartowało z Miecho 
wa 58 patroli do drugiego etapu 14 
Marszu Szłakiem Kadrówki na trasie 
Miechów — Jędrzejów (40 i pół klm.) 
W grupie patroli wojskowych masze 
rowało 16 zespołów, w grupie P. W. 
przedpoborowych 12, w grupie po- 
poborowych 29 oraz jeden patrol 
sportowy bez broni. 

Patrole zdobywały się na najwyż 
szy wysiłek i zademonstrowały dosko 
nałą postawę. 

Silne tempo marszowe i upał by 
ły powodem licznych lecz przeważnie 

_ drobnych interwencyj lekarskiej na 
trasie. 

: Przy mecie etapu na rynku w ję 
drzejowie zgromadził się tłum około 
5000 widzów. Pierwszy patrol przybył 
o godz. 11.15, ostatni o godz. 12.30. 
Zgromadzona publiczność serdecznie 
witała przybywających zawodników. 

Drugi etap ukończyło 57 patroli, 

odpadło wskutek zdekompletowania 
KPW Kraków. 

Klasyfikacja po 2 odcinkach mar 
szu na czas przedstawia się następu- 
jąco: 

W grupie wojskowych: 1) 18 p. p. | 
— 1:53:21 godz., 2) W. K. S. Pułtusk 
— 1:56:26, 3) 30 p. p. — 1:57:19. 

W grupie P. W. (młodszych): 1) 
Z S. Ostrowiec 1:47:57 (najlepszy 
czas ogólny po 2 etapach), 2) Z. S. Ja 
nowa Dolina 1:50:29, 3) Z. S. Skarzy 
sko 1:53:23. 

W grupie P. W. (starszych): 1) Z. 
S Janowa Dolina 1:51:45, 2) K. P. W. 

Kazimierz Leczycki 

Kcwel 1:52:12, 3) Portowy Klub Ro- 
botniczy Bałtyk 1:52:27. 3 

Na wezorajszym odcinku marszu 
na czasie na trasie Mierzewa — Ję- 
drzejów w grupie wojskowych naj- 
lepszy czas uzyskał 15 p. p. 1:02:56 
godz., w grupie P. W. (starszych) Z. 
S. Lwów im. Bandurskiego 1:01:55, 
w grupie P. W. (młodszych) Z. W. 

Ostrowiee 59.56 (najlepszy czas dnia) 
przed Z. S. Janowa Dolina 1:01:15 i 
Z. S. Lwów 1:01:55. 

W klasyfikacji ogólnej marszu za 
2 etapy prowadzi Z. S. Ostrowiec 
1:47:57. 

2) Z. S. Janowa Dolina 1:50:29, 3) 
Z. $. Janowa Dolina, (w grupie star 
szych) 1:51:45, 4) K. P. W. Kowel 
1:52:12, 5) 18 p. p. 1:53:21. 

W trzecim dniu marszu patrole 
przebędą ostatni etap z metą w Kiel 

cach, przy czym na Podzamczu Chę- 
cińskim przejdą próbę sprawności 
strzeleckiej w strzelaniu do sylwetek 
z odległości 100 m. 

łogi z ogólnej liczby 10. 

Po 2 tygodniowym pobycie w Niemczech, 

delegacja b. kombatantów brytyjskich w licz 

bie 40 osób opuściła Berlin. 

W Buenos Aires sędzia śledczy, prowa- 

dząey śłedztwe w sprawie sfałszowania tesia 

mentu milionera argentyńskiego, Garcia, 

zmarłego w Paryżu, wydał nakaz aresztowa 

nia Markiza de Beaurepaire, wicehrabiny de 

Guippeville i służącej milionera Irmy Dau- 

ge. 

— W pierwszym kwartałe r. b. wskutek 

wypadków samochodowych we Włoszech 

zginęło 443 osób, ranych było 6704 osób, 

podczas gdy w analogicznym okreie 1937 

r było zabitych 489 i ranych 7558 osób. W 

ciągu 1937 roku było zabitych 2708 i 40357 

ranych. 

— Członek Komitetu wykonawczego Unii 

Przyjaciół Ligi Narodów lord Allen of Hurt 
wood odleciał z Londynu do Berlina. Jak 

łychać, w czasie pobytu w Niemczech od 

będzie on rozmowy na temat syfuacji w Eu 

ropie. : 

Pierwszy lerd admiralicji bytyjskiej Duff 

Cooper opuścił wczoraj przed poludniem Ki 

lonię, udając się na pokładzie „Enchantress'* 

do Gdyni. 

Na stojącym w porcie hamburskim pa- 

roweu „Reliance* wybuchł pożar. Akcja ra 

tunkowa trwała kilka godzin. Przyczyna po 
żaru nie jest dotychczas znana. W pożarze 

zginął jeden z członków załogi.   
NOWOOTWARTA 

BIBLIOTEKA 
Teresy Łopuszyńskiej 

Wilno, ul. Śniadeckich 3 (róg Mostowej) 
Beletrystyka w języku       Książki dla dzieci i młodzieży. 

polskim i francuskim. 
Nowości powieściowe.   

Romuald Czepułkowski| 
pracownik Państwowego Banku Rolnego Oddz ału w Wilnie 

Opatrzony św. Sakramentami zmarł dnia 6 sierpnia 1938 r. 
Pogrzeb 

ścioła św. Retais. = ms 
W zmarłym tracimy sumiennego pracownika I zacnego kolegę. 
Cześć "Jego pamięci. 

na cmentarz Rossa nastąpi dn. 8 sierpnia o godz. 17 z kc- [E 

Dyrekcja I pracownicy Państwowego 

Banku Relnege Oddział w Wilnie 

  

Zamiast przyjęć towarzyskich 
2 ckm i 791 zł na FON 

WARSZAWA (Pat). Jake przy- 
kład nieprzeciętnego wyrobienia pa- 
triotycznego podajemy godny naśla- 
dewania fakt, że korpus oficerski i 
pedofieerski jednej z formacji ufun 

szynowe, wzamian za urządzenia 
przyjęć towarzyskieh w kasynach. 

Poza tym wojsko z terenu O. K. 
5 złożyło na FON kwotę złotych 

dowal jako dar 2 ciężkie karabiny ma | 791.70 

Kadrówka Polaków z Zagranicy 
W 24 rocznicę wymarszu Pierwszej Kadrewej 

Min. gen. Kasprzycki na uroczystości w Zakopanem 

ZAKOPANE (Pat). „Kadrówka 
Miodych Polaków z Zagranicy na 
Groniku w Kościelisku uczeiła 24 ro 
cznicę wymarszu Pierwszej Kadrowej 

speejalnie uroczyście. 
Uroczystości rozpoczęły się rano 

od złożenia wieńca u popiersia Mar 
szałka Piłsudskiego. O godz. 10 rano 
odprawione zostało w kościele para 
fialnym w Kościelisku uroczyste na 
bożeństwo. Po południu w ramach 
programu odbyły się zawody sporto- 

we ‚а o godz. 20 rozpoczęły się właś 
ciwe uroczystości przy popiersiu Mar 
szałką Piłsudskiego, otoczonym masz 
tami i flagami oe barwach narodo- 
wych i rzęsiście iluminowanym. 

O godz. 20.30 przybył na uroczy” 
ZNEDIĄGFEWSA 

stoścei minister spraw wojskowych 
gen. dyw. Kasprzycki, podkreślając 
swoją obecność w charakterze do- 
wódcy pierwszej kadrowej. P. mini 
strówi złożył raport komendant kad 

rówki młodych, szef działu młodzie 

żowego Światowego Związku  Pola- 

ków z Zagraniey, p. Zachariasiewicz. 
Ponadto w uroczystości wzięłi udział: 

wicestarosta Nowotarski, burmistrz 

Zakopanego, prezes Okręgu Związku 

Legionistów mjr. Mach i inni. 

Po przemówieniu p. Zachariasie< 

wieza p. min. gen. Kasprzycki zapa- 

lik u stóp popiersia znicze. Z kolei ka 

drówka młodych z zagranicy wykona 

ła inscenizację p. t. „Szlakiem Legio   now“. : 

Pomyślności narodowi japońskiemu 
- życzy Ojciec Święty 

Pius XI przyjął wycieczkę młodzieży z Japonii 

CASTEL GANDOLFO (Pat). Oj- 
ciec święty przyjął w ub. sobotę wy- 
cieczkę młodzieży japońskiej, której 
przewodniczący doręczył Papieżowi 
artystyczną statuę przedstawiającą 
króla Dato ,który wysłał poselstwo do 
Papieża Pawła V. Ojciec święty wy- 

głosił do uczestników wycieczki prze 

mówienie, w którym stwierdził, iż 

jest szezerym przyjacielem Japonii o- 

raz złożył życzenia szczęśliwej przy 

szłości dla młodzieży japońskiej oraz 

I pomyślności dla całego narodu japoń 

skiego. 

Walasiewiczówna bije rekord Świata 
Chorzów— Bytom 83 : 53 

KATOWICE. (Pat). Na Stadionie WF 
w Chorzowie odbyty się w niedzielę za- 

wody lekkoatletyczne pomiędzy repre- 
zentacjami Bytomia (Śląsk niemiecki) i 
Chorzowa. 

Walasiewiczówna pobiła rekord świa- 
towy na 80 m, uzyskując czas 9,6 (popra- 

wiła swój dawny rekord o 0,5 sek.) 

ustanowił nowy rekord Poski w rzucie 

młotem, osiągając 48,94 m. 

Zaspół gości nie okazał się zbyt groź- 

nym przeciwnikem dla Chorzowa. Polscy 

lekkoatleci zajęfi prawie wszystkie pierw- 

sze i drugie miejsca. W ogólnej kłasyfi- 

kacji zwyciężyła reprezentacja Chorzowa 

W konkurencjach męskich Węglarczyk | w stosunku 83:53 pkt. 

  

— Tam ktoś czeka — szepnął naczelny. z urodzenia i wychowania. Catamarca —to tereny 

    

nień pracy rodaka 
w Ameryce 

(Nowela) 

(Dokończenie). 

— Pan redaktor nie przyzwyczajony do stylu 

prawdziwej Republiki. Przepraszam, że przeczytałem. 

— Nie przepraszaj, ja mam tutaj coś lepszego. 

„Głos Niezależny* popełnił felietonik soejalistyczny. 

Posłuchajcie moi panowie. 

Optymizm urzędowy. 

„Pan redaktor urzędowego organu po zjedzeniu 

puezora i wypiciu 5 kaw zabrał się do napisania arty- 

kułu wstępnego... że artykuł wypadł optymistycznie, 

0 to żalu nie mamy. W urzędowym organie Poselstwa 

trzeba być optymistą. Za cóż płacą?! 

Mamy jedynie żał do p. Redaktora, który powięk- 
szył tak niedawno szeregi naszych płatnych patriotów 
w Bujnesie o przebranie miary w optymiźmie. W chwi- 

li kiedy kryzys ekonomiczny, wywołany przez. brutal- 
ny i egoistyezny kapitalizm, szaleje na całym świecie, 

p. Redaktor pisze, że „w Polsce kryzys właściwie już 

minął i nastąpiło pewne polepszenie*. Ha, jak dla 

kogo? Nasi emigranci, udający się wprost z więzień 

krajowych na harówkę w Ameryce też są zdania, że 

się pelepszyło... pp. urzędnikom i policji! Pytamy tyl- 

ko szanownego ekonomistę, kiedyż im było źle? 
  

— Ach to ten gość, co trzy dni z rzędu poluje na 

pana redaktora. Radzę nie przyjmować. Człowiek 

z „ważnym interesem* jest w Bujnesie b. niebez- 

pieczny. 

— Pan redaktor diabła by.przyjał, żeby się tylko 

uwolnić od naszego miłego towarzystwa — mruknął 

szef drukarni. - 

Jestem Hieronim Kostka, geograf, badacz рго- 

wincji Catamarca — oświadczył jedyny klient redak- 

cyjny. — Jeszcze w Europie zacząłem się uczyć języka 

hiszpańskiego. Poczem kazałem przysłać sobie z Ar- 

gentyny dzieła podróżnicze, poświęcone prow. Cata- 

marca. Zamierzam rok spędzić w Buenos Aires przy 

uniwersytecie tutejszym. 

— Bardzo mi przyjemnie, mam nadzieję, że się 

będziemy często spotykali. 

— 0, bardzo często. Zostaję przy pańskiej re- 

dakcji i będę pełnił obowiązki zastępcy sekretarza 

za 120 pesos miesięcznie. ` 

— Ależ panie profesorze, my nie. mamy na to 

budżetu. 

— Nie nie szkodzi. Będzie mi pan wypłacał po- 

bory z własnej kieszeni. Na razie proszę o 20 pesos 

zaliczki. Uprzedzam, że nie ruszam się stąd! Przy- 

puszczam, że pan nie zamierza rozpocząć swojej ka- 

riery w Ameryce od usuwania z lokalu pisma ideo- 

wego uczonego polskiego tej miary, co ja. przy po- 

mocy polieji argentyńskiej? 

— Ależ... 

— A może pan mnie ma za hochsztaplera — wy- 

buchnął uczony badacz Catamarei. — Nie, drogi pa- 
nie! Profesor Hieronim Kostka jest tylko po prostu 

Synem emigranta w U. S$. A., a więc Amerykaninem   

złoto i ropodajne! Catamarca to 200 milionów pesos 

rocznie dla Akademii Umiejętności, jeżeli uda mi się 

odkryć tereny! Catamarca to wspaniałe grunta osad- 

niczel Catamarca to przyszłość kraju! Catamarca... 

— Może p. Profesor weźmie tymczasem 10 pesos? 

— Dziękuję, ale w takim razie nocuję tūtaj. 

W kotelu nie mógłbym się pokazać z 10 pesos. Rachu- 

nek wynosi 14 i pół. Jutro składam wizytę rektorowi 

uniwersytetu w Buenos Aires i składam mu ofertę 

współpracy. 
— Boże strzeż Argentynę — mruknął ktoś z grona 

zespołu. 

— Qto moja fotografia i artykuł biograficzny. 

Zechcą to panowie umieścić na I stronie waszego 

dziennika. Fotografia nie może być mniejsza, niź 8 

na 12, w przeciwnym razie wycofuję artykuł. Tytuł 

„Przyjazd znanego badacza”, to za skromnie... „Przy- 

bycie wielkiego uczonego”... to może za nieskromnie... 

więc może tak... „Przyjazd wielkiego znawcy prowin- 

cji Catamarca, perły Argentyny! '... _ Mistrzu, zechce 

pan to zaraz odnieść do drukarni. 

— Szanowny panie — oświadczył sekretarz — 

wobec tego, że nasz. kochany redaktor na prawdę stra- 

cił 120 pesos miesięcznie, ogłaszam amnestię. Dalszy 

ciąg jutro, punktualnie o g. 14.. teraz już jest 7 

wieczór. Miłe słoneczko wędruje za Andy... Termo- 

metr wskazuje tyłko 29 stopni w cieniu! Panowie, czy, 

wam to nie nie mówi?! - 

— Prowadzę panów do kawiarni — oświadczył 

nowy członek zespołu redakcyjnego, prof. Hieronim 

Kostka, uczony spec od spraw Catamazci. Uprzedzam 

jednak lojalnie panów, że płaeę tyłka za czamą kawę 

A 12 centymów od filiżanki. Kazimierz Leczycki    



Kurier Sportowy 

Rozmowa 1 rekartdsią świata M. irytzowiczem (PR) 
Zapewne wszyscy już wiedzą, że wił- 

mlanin Mieczysław Hrydzewicz w czasie 
XIII nardowych zawodów strzeleckich w 
Krakowie wyrównał rekord świażowy w 
strzelaniu z broni małokalibrowej. 

Wspaniały te nsukces członka Poczt. 
Przysp. Wojsk. zasługuje na specjalne wy 
różnienie. 

Sam fakt wyrównania rekordu świało- 
wego i oczywiście zajęcia pierwszego 

* miejsca pozwała nam być dumnymi, że 
właśnie wilnianin potrafił wybić się na 
czoło najlepszych strzelców całego świa- 
ta. 

— Może pan, panie Hrydzewicz, po- 

wie nam słów kilka jak się panu strzelało 
Ё czy przypuszczał pan, że padnie tak 
piękny wynik? 

— Trenowalem bardzo sumiennie. 
Strzelaniu poślęciłem <ały swój urlop. 
Siedziałem z karabinkiem na strzelnicy 
I czekałem tylko nadejścia zawodów. Za- 
sadniczo trenuję trzy razy w tygodniu, 
lecz nigdy nie wybijam całej seri. 

— Więc treuje pan na arły? 
|| — Na raty to może nie, lecz rozkła- 
dam sobie tak trening, žeby mėc pogo- 
dzić wszystkie konkurencje, fo znaczy 
strzelanie z pozycji: stojącej, kłęcząceł i 
leżącej. 
> Ileż ostatecznie wynosi pański re- 

— Na 400 możliwych ów 2 
łem 398 w pozycii atsi po 

— Zabrakło więc panu tylko dwóch 
punktów do ustalenia rekordu jdealnego 
co należy zapewne do rzadkich spad: 
ków, choć spotykanych na strzelaniach. 

— Strzelając z pozycji leżącej, miałem 
oddać 40 strzałów w przeciągu 99 minut. 
Strzełanie zakończyłem po godzinie I 10 
minutach, lecz cała zajęła 
4 godziny z minufami. 

— Więc przeszło cztery godziny strze 
lał pan bez przerwy? 

— A fak. W czasie strzelania podawa- 
ne mi były przez lunetę yvyniki. Pomocni 
mi przy tym byli: Nasufto I Kuczyński. 
Im właśnie zawdzięczam wiele, jak rów- 

nież wymienić muszę p. Chojeckiego, któ | 
ry udzielał mi pierwszych wskazówek. 

— Od ilu lat pan strzela? 

— Zacząłem sport strzelecki frakto- 
wać poważnie od roku 1933, W przecią- 
gu tego okresu większych sukcesów, po- 
ZA mistrzostwa Wilna, nie mia 

— A ile pan liczy lat? 

— Mam lat 32. Pracuję na poczcie, 

— Trudno zapewne panu połączyć 
pracę zawodową ze sporłem? 

— Praca moja nie jest łatwa. Nocne 
dyżury... 

— Rozumiem. Tym większe nałeży się 
panu uznanie. Jestem jednak przekonany, 

że teraz z chwilą, gdy został pan rekor- 
dzistą świata w fak poważnym dziale 
sportu, h pańscy dołożą sta- 
rań, żeby ułatwić panu trening. 

— Po przyjeździe z Krakowa arafu- 
lował mi wicedyrektor płk. inż. Kazi- 

mierz Goebef. Zdobyłem na własność 
piękny puchar marmurowy, ofiarowany 
przez wo) „Dzia 
sza, a ponadto zdobyłam Gryfa: Gżocto 
nagrody. 

— do nagród. Wydaje mi się, że 
czekać pana będzie jeszcze jedna nagro- 

Obóz treningowy Polskiego 
Tow. Tatrz. w Aloech Zechodn. 

  Finsteraarhorn (4.273 m) 
srapy Alp Derneńskich, 
dwaj uczestnicy obozu ( 
ski) półn а 4 

Najwyžszy szczyt 
na który weszli 

Gostawski i Żuław- 

POPEZEZ Agressitzjoch.   

da, przyznawana rokrocznie przez Miej-- 

ski Komitet W Fi PW w Wilnie. Jest to 

nagroda płk. Zygmunfa Wendy, przyzna- 
wana za najlepszy wynik osiągnięty przez 

wilnianina. Stał się pan faworytem. Na- 

groda ta przyznawana jest zazwyczaj w 
jesieni. 

Na zakończenie może mi pan powie, 
z jakiego karabinu pan strzelał? 

— Strzelałem z bardzo dobrego ka- 
rabinka sprowadzonego z Finłandfi. Ka- 

rabin ten kosztował przeszło 600 zł, lecz 

„KURJER” (4638). 

Sportowego zainteresował się pańską 
osobą ? 

— Zostałem włączony do grupy ©lim- 
pijskiej. Muszę trenować, żeby nie za- 
wieść pokładanych nadziei. 

— Pozwoli pan, że w imieniu wszyst 
kich sportowców Wilna i Wileńszczyzny 
złożę panu serdeczne grafulacje. Będzie 
nam wszystkim jeszcze przyjemniej, jeżeli 

za pańskim przykładem pójdą inni spor- 

towcy i zaczną solidnie trenować i pro- 
pagować sport strzelecki. Jednocześnie 

gratuluję Poczt. Przysp. Wojskowemu, że 
Jest idealny. Przyzwyczalłem się do niego. | mą xy swoim gronie sportowca „który jest 

— Czy Polski Związek Strzelectwa | rekordzistą świata. I. N. 

Sir Malcolm Campbell w Genewie 

  

Posiadacz światowego rekordu szybkości na łodzi motorowej sir M. Campbell przybył 
do Genewy, aby wziąć udział w wyścigach, jakie odbędą się na jeziorze genewskim w 

dniach 6 i 7 bm. Zdjęcie przedstawia motorówkę wyścigową Campbella holowaną do 

hangaru. 

  

3 

IGRZYSKA SPORTOWE POMIĘDZY REPRE ZENTACJĄ POLAKÓW Z CZECHOSŁOWA* 

CJI A REPREZENTACJĄ ŚLĄSKA (IESZYŃŃSKIE. 

  

3 

15 bm. odbędą się w Cieszynie igrzyska sporlowe pomiędzy reprezeniacją  Polakėw & 

Czechosłowacji a reprezentacją Śłąska Cieszyńskiego. Na zdjęciu — nagrody dla Zwys 

  
cięzców igrzysk. 

Kraków— Warszawa 5:3 
JW. meczach piłkarskich © puchar 

Pana Prezydenta R. P. uzyskane zo- 
stały następujące wyniki: 

Lwów — Łódź 3:2, 

  

Warszawa — Kraków 5:3. 2 
Finał rozegrany zostanie międźy, 

Krakowem a Lwowem. 

Stefanowicz trzeci w mistrz. pływackich > 
W długodystansowych mistrzost- 

wach pływackich Polski trzecie miej 
sce zajął Stefanowicz z Ogniska K. 

Janina Poruiska prė- 
watdeł już trening! 
Instruktorka objazdowa PZP p. Po- 

rulska rozpoczęła w dniu wczorajszym 
treningi pływackie dla dziewcząt zaawan- 
sowanych i początkujących na basenach 
Ośrodka WF Wilno. Informacje udziela 
kancelaria Ośrodka WF w godz. 9—14. 
Tel. 26-24. 

ERP RAE TTT RISE WENYZORAOPACAKOZOKCZOA 

Pocztowcy pracują 
W jednym z najpiękniejszych zakątków 

podmiejskich nad brzegiem Wilii w Wer- 

kach od 2 lat odbywają się latem obozy 

wychowania fizycznego i -przysposobienia 
wojskowego. 

Jestem właśnie przed potężnym budyn- 

kiem, w którym mieści się kwatera główna 

obozu Poczt. P. W. Zwiedzam doskonale pa 

myśłane zakwaterowanie i szereg innych u- 

rządzeń technicznych. Wszędzie jest ideal- 

ny porządek. Czysto. Przewiewnie. 

W salach „prócz oprowadzających: por. 

Lipnickiego i sekr. Tadeusza Czyżyńskiega 
nikogo nie ma. Wszyscy kursanci są na ćwi 
czeniach. 

Warunki techniczne są w Werkach pierw 

szorzędne. Las, woda, boiska sportowe i do 
bra kuchnia. Nie też dziwnego, że wszyscy 

są rozochoceni, a por. Puzyna jak gospo* 
darz zbierał pochwały. 

Mijamy wysoki maszt, na którym powie 

wają dwie flagi: PPW i flaga łączności, a po 
tem na chwilę wpadamy do kuchni, żeby wę 

chem dowiedzieć się, co będzie dzisiaj na 
obiad. Idziemy w stronę lasn. Opodal wiją 
cej się szosy spostrzegamy wśród starych 
drzew kilkanaście opałonych Iudzi. którzy 
uzbrojeni w łuki strzelają do ustawionej tar 
czy. Ze światem padają strzały. Jeden przed 

drugim chce być pierwszym, a wszyscy ra- 

zem cieszą się, że są właśnie tutaj i mogą 

Korzystać z płynącego dobra w postaci pro 
mieni słońca, fal wody i tego wszystkiego, 

to się mieści w słowie „życie obozowe”. Wie 

dzieć bowiem trzeba, że na kursie wyszko- 

leniowa - technicznym zgrupowani zostali 

nie tylko młodzi członkowie PPW, są tutaj 
nie tyłko pracownicy fizyczni. To jest cie- 

Kawe i to jest cenne. Urzędnicy umysłowi 
p.acują teraz razem z pracownikami fizycz 
nymi przy wkopywaniu słupów telefonicz- 
nych i uczą się, jak zaciągnąć drut telefonicz 
my i nawiązać łączność z pobliską miejsco 

weścią. 8 

Wszyscy pracując i wszyscy są zadowo a GR SRC i ach z lasu po skoń 

czonych ćwiezeniach na obiad. PEPEWIACY 
po są przez por. Świętorzeckiego. 

Już wszyscy zajadają z apetytem rzadko 
spotykanym w domu. Las rozbrzmiewa pieś 
nią. 

To jest jeden z obrazków niezdarnie od- 
tworzony przeze mnie. Niezdarnie dlatego, 
że przede wszystkim chcąc doznać prawdzi. 
wych wrażeń obozowych trzeba mieć nieco 
więcej czasu, mieć nie tylko łuk w garści, 
lecz rydel i „raki” u nóg, a siedząc wysoko 
na słupie świat może wydać się nieco inny. 

Obozy wych. fiz. i przysp. wojskowego 
prowadzone od kiłku lat mają swoją głęba 
ką treść wychowawczo - obywatelską, Bar 

| dzo dobrze się stało, że PPW położyło na- 

cisk na te rzeczy i od pracowników swo*ch 

wymaga nie tylko punktualnego przychodze   

nia do biura, nie tyłko robienia uprzejmie- 

gc nastroju w biurze w czasie załatwiania 

klienta, w myśl okólników prem. Sławoj 

Składkowskiego, lecz daje szereg możliwcś 

ci poznania innych dziedzin życia, możł*wo 

ści odpoczynku i odprężenia przez to samo 
chociażby, że się znajdzie w zupełnie in 
nym od codziennego otoczenia. 

  

Obóz PPW nie jest pierwszy i nie będzie | 

ostatnim. Z przyjemnością trzeba stwierdzić, 

że w ostatnich kilku latach PPW wileńskie 

poczyniło znaczne postępy, a obozy i wszel 

kiego rodzaju kursy cieszą się powodzeniem. 

Praca trwa przez cały czas. Me zostaje na 

wet przerwana ani w czasie mrozów ani też 

deszczów. N. 

Olimpia (Łotwa) przyjedzie do Wilna 
Dawiadujemy się. że WKS Śmigły za- 

kontraktował dwa mecze piłkarskie z do- 
skonałą drużyną z Łotwy — Olimpią. 
Spotkania te odbędą się 14 ; 15 sierp. 

nla w Wilnie. W oba dni grać będzie 

ligowy zespół WKS Śmigły, który już 21 

bm. rozpocznie drugą serię meczów o 

mistrzostwo Ligl. 

Wilno jest pierwszym na kolejce miastem 
gdzie trzeba wybudować kryty basen 

Referent organizacyjny Polsk. Zw. 
Pływackiego nadesłał obszerne sprawo- 
zdanie ze stanu actwa na ferenie 
całej Polski z uwzględnieniem oceny dzia 
łalności każdego Okręgu, Klubów, ilości 
zgłoszonych zawodników,  pływalń, in- 
struktorów itp. 

Najbardziej pocnlebną opinię wydano 
o Wilnie. Jest ona tak charakłerystyczna 
i wymowna, że UWażamy za celowe ją 
przytoczyć (xy skróceniu): 

„W roku 1938 stosunkowo do środ- 

ków posiadanych — Wilno robi więcej 
niż wiele innych ckręgów. Z początkiem 
sezonu Wiłno pozostało zupełnie bez 
pływalni. Dzięki energii kpt. Żmudziń- 
skiego, popartej moralnie przez PZP i sub 

ZOZ). II I TITAN || 

wencję PUWF, Wilno w czerwcu uzyskalo 
2 nowe I zupełnie dobre pływalnie pro- 
wizoryczne. Dziś Wilno mocno ruszyło 
naprzód, lecz pływactwo tylko wówczas 
tam (to zn. w Wilnie) stanie należycie, 

gdy otrzyma ono zimową pływalnię, na 
którą czeka od dziesięciu lat. Wilno jest 
pierwszym na-kolejce miastem, gdzie trze 
ba rozpocząć budowę krytego basenu. 
Wymagają tego usportowienie Wilna, jak 
również surowszy klimat I krótkie lato. 
Miejsce na basen jest — utrzymanie ta- 

nie, gdyż zostanie wykorzystana ciepła 
woda z elektrowni”. | 

Wilno w zupełności na kryty basen 
zasłużyło, ale kiedy krzywda zostanie na- 
prawiona i basen kryty wybudowany? 

RKS Wilno — Boruta Łódź 4:3 
Zapewne mało kto przypuszczał, 

że mecz piłki wodnej o wejście do Li 
gi PZP rozegrany między Wilnem a 

Łodzią, zakończy się zwycięstwem 

mistrza Wilna — R 

Mistrz Łodzi — Boruta za Zgierza 

nie pokazał nam ani pięknej gry, a- 

ni też specjalnej techniki. Drużynka 

ta okazała się pod wielu względami 

słabszą od naszej. Przede wszystkim | 

wilnianie przewyższali pod względem 

pływania. Tutaj pierwsze skrzypce 

grał doskonały Elzner, który wspól- 

nie z Kaczorowskim tworzył duet bez 

konkurencyjny graczy. 

Mecz chociaż nie stał na wysokim 

poziomie, to jednak był ciekawy. Gra 
przez cały czas pierwszej połowy by 

ła z małymi wyjątkami równorzęd- 
na. Po zmianie stron wilnianie grali 
znacznie lepiej. Byli bardziej przy-   

tomni i mniej stremowani. Pływacy 
„Boruty* nie potrafili wytrzymać tem 

a. 
: Bramki dla Wilna zdobyli: Elzner 
— 8i Loš — 1, a dla Łodzi Dąbrow- 
ski — 2, Kotecki — 1. 

Sędziował b. dobrze mec. Baranow 
ski z Warzawy, który w przerwie wy 
raził się o grze następująco: „wiele 
piany w wodzie — mało gry"... 

Powiedzenie to najlepiej charak 
teryzuje poziom meczu. 

Poziom prymitywny, lecz zwycięst 
wo cenne i zasłużone. 

Pierwsze kroki nie są łatwe, lecz 
w każdym bądź razie piłka wodna 
zyskuje w Wilnie coraz szerszą popu 
larność. 

RKS po zwycięstwie nad Borutą 
spotkać się ma teraz z mistrzem „A“ 

klasy Warszawy — Legią. 

  

    

P. W. SĘ 
Sukces wilnianina  Stefanowieza 

jest b. cenny. 

  

Centralny cbóz dia 
Instruktorów bsksu 
Do Centrałnego Obozu dla instrukto- 

rów boksu, który odbędzie się w Pozna- 
niu w dniach od 16 sierpnia do 3 wrześ- 
nia zakwalifikował PZB 46 zawodników, 

z których dotychczas zgłosiło się przeszło 
25 instruktorów,  Kiłku znanych byłych 
bokserów a obecnie instruktorów ma trud 
ności urlopowe i nie wiadomo, czy będą 
mogli stanąć na kursie. Uczestnicy, którzy 
zdadzą egzamin końcowy otrzymają licen 
cje na udzielanie treningów bądź yy cha- 
rakterze zawodowca lub amatora. Bez pos 

siadania licencji PZB nie będzie wolno 
nikomu prowadzić treningów. 

Kurs tobejmie 120 godzin wykłado- 
wych i zajęć praktycznych, Kierownikiem 

obozu będzie prezes mjr. Mirzyński. Jego 
zast. kpt. Łapiński, będzie wykładał o 
sposobach nauczania Gwiczeń. P. Rybar- 
czyk wykładać będzie regulamin i prze- 
pisy, dałej wykładowcami będą pp. Bies 
łewicz (etyka i zachowanie na ringu), kpt. 
dr M. Grodzki (urazy), Szłam (sekundowa 
nie, technika i gimnastyka oraz kierowa< 
nie treningami), Chojnicki (masaże), dr 
Klemczak, znany lekkoatleta (hygiena, 
anatomia i fizjologia). 

„ Wilno reprezentowane będzie przez: 
Mironowskiego i Motorskiego. 3 

Kajarowe mistrzestwa Świńta 
Sabiera! zafął 2 i 4 

SZTOKHOLM (Pat). W Waxholm 
pod Sztokholmem rozegrane zostały 
kajakowe mistrzostwa świata. - с 

W jedynkach na 10 klm. wielki 
sukces odniósł Polak Sobieraj, zajmu 
jąc 2 miejsce w czasie 47.35.6 i zdoby, 
wając wieemistrzostwo świała za 
Szwedem Widmarkiem 46:42,8. 

W dwójkach na 10 klm. osada pol 
ska zajęła 9 miejsce.. : : 

Sobieraj startował również w bie 
gu jedynek na 1000 m. zajmując 4 
miejsce w czasie 5:10. 
MOBTSEGZGZ REES ROT ROREDIDOWZO RZECZA 

Z mistrzostw kajakowych | 
© «-fn8— 

  - 
widzimy jedną # zawodi 

я wych świata, które odhp» 
Stokholmem. 

Na zdjęci 

mistrzostw kajako 

wają się pod 
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Puniedzialek 

mienia 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie z dn. 7. UIIL 1938 r. 

Ciśnienie 765 
Temperatura średnia -- 22 
Temperatura najwyższa -- 27 

Temperatura najniższa Ą- 12 
Opad — > 
Wiatr zmienny 

Tend. bar. bez zmian 
Uwagi: dość pogodnie. 

Wschód słońca — g. 3 m. 41 

Zachód słońca — g. 7 m. 07 
  

, WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK: 

"Dziś w nocy dyżurują następujące 
apteki: Nałęcza (Jagiellońska 1); S-ów 
Augustowskiego (Kijowsk a2); Romeckie- 
go i Żelańca (Wileńska 8);  Frumkinów 
(Niemiecka 23); Rostkowskiego (Kałwa- 
ryjska 31). 

Ponadto stale dyżurują następujące 
apteki: Paka (Antokolska 42); Szantyra 
(Legionów 10) i Zajączkowskiego (Witol- 
dowa- 22), 

MIEJSKA. 
— Kiedy odbędzie się posiedzenie Rady 

Miejskiej? Najbliższe plenarne posiedzenie 
Rady Miejskiej ze względu na trwające obec 
nie ferie letnie postanowił Magistrat zwołać 
w początkach przyszłego miesiąca. Na posie 
dzeniu tym między in. rozpatrzonych zostanie 
kilka spraw finansowych o zaciągnięcie no 
wych pożyczek. 

— Bezrebocie wciąż zmniejsza się. Ilość 
bezrobotnych na terenie Wilna ulega w dal 
$żym ciągu zmniejszeniu, chociaż obecnie 
już odpływ bezrobocia jest znacznie mniej 
szy. Tak nprz. w ciągu ubiegłego tygodnia 
bezrobocie zmniejszyło się o 25 osób. 

Ogółem Wilno liczy obecnie około 700 
bezrobotnych. 3 

WOJSKOWĄ 
— Uwadze poborowych rocznika 1920. Z 

dn'em 1 września referat wojskowy Zarządu 
Miejskiego przystępuje do rejestracji męż- 
"czyzn urodzonych w roku 1920. Rejestracja 
potrwa do dnia 1 października r. b. 

W -związku z powyższym wszyscy pobo 
rowi tego rocznika winni już za wczasu po 

starać się o przygotowanie odpowiednich 
dokumentów, jak dowód osobisty, metryka 
urodzenia, świadectwa szkolne itp. Ž 

RÓŻNE.. 
— Protokuły za potajemny handel. 9 pro 

tokułów sporządziły w ciągu dnia wczoraj- 
szego organa policyjne za uprawianie pota 
jemnego handlu w niedzielę. 

Kupcom wymierzone zostaną kary przez 
władzę administracyjną. 

— Wycieczki i pielgrzymki. Do Wilna w 
dniu wczorajszym przybyło kilka większych 
wycieczek z różnych miast Polski. Ściągnę 
15 również wiele pielgrzymek, które zwiedzi 
ły Kalwarię i Ostrą Bramę. 
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Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny Ceny przystępne 
Telefony w pokojach, Winda osobowa 

POBORUZEBZCZIZNĄ 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś, w poniedziałek ,dnia 8 sierpnia 
r. b. o godz. 8.30 wiecz. w Teatrze na Pohu 
lance powtórzenie dramatu w 3 aktach Woj 
ciecha Baka p. t. „Protest“, Sztuka poruszą 
jąca aktaulne zagadnienia współczesnego 
stosunku inteligencji do współczesnego mał 
żeństwa. Obsada premierowa: T. Koronkie. 
wiczówna, J. Wasilewski, I, Jasińska - Det 
kowska, i J. Wiedeńska, Reżyseria M. Szpa 
kiewicza. 

— Jutro, we wtorek, dnia 9 sierpnia rb. 
© godz. 8.30 wiecz. „Protest*. 

TEATR MUZYCZNY „LŁUTNIA*, 
— M. Dowmunt i L. Wołłejko — wystą- 

pią w op. „Colombina* i „Pieśni Tyrolu. W 
czwartek 11 bm. odbędzie się premiera 
dwóch utworów muzycznych z repertuaru 
b. Teatru Nowoczesnego w Warszawie. Bę 
dą to kameralne operetki: „Colombina* W. 
Rapackiego i „Pieśni Tyrolu* Koschata. W 
czołowych rolach wystąpią ulubieńcy publicz 
ności wileńskiej M. Dowmunt i L. Wołłejko 
w otoczeniu S. Piaseckiej, A. Cezarewicza, 
S. Kubińskiego i inych. Ceny letnie. Bilety 

  

Prywatnego Męsk. 
Gimnaz. Drogowego 

WARUNKI 
6 —7 oddziałów szkoły powszechnej, 
wiek od 13 do 17 lat. Egzamin z-pol- 
skiego, arytmetyki, geometrii, geografił 
i rysunków. Egzamina odbedą się dn. 

30 i 31 sierpnia 1938 r. 

| Koedukacyjnego 
| Gimn. Kupieckiego 
ОЛЕ Си 

6 — 7 oddziałów szkoły powszechnej 
Wiek od 13 do 17 lat. Egzamin z pol: 
sk'ego, historii, arytmetyki, geometrii 
geografii i przyrody. Egzamina odbę” 

dą się dn. 1 i 2 września 1938 r. 

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

  

RADIO 
PONIEDZIAŁEK, dnia 8 sierpnia 1938 r. 

6.42 Pieśń. 6.45 Gimnastyka. 7.00 Dzien- 

nik por. 7.15 Koncert por. 8.00 Muzyka wa 

kacyjna. 8.55 Program. 9.00 Przerwa. 11.57 

Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Audycja połud- 

niowa. 13.00 Koncert rozrywkowy. 14.00 Mu 

zyka popularna. 14.15 Przerwa. 15.15 „Moje 

wakacje" — powieść Siarego Doktora dla 

dzieci. 15.30 Fragment książki „Gog“ Gio- 

vanni Papini'ego. 15.45 Wiadomości gospodar 

cze. 16.00 Muzyka lekka. 16.45 Nowa Zelan 

dia — felieton. 17.00 Gawęda regionalna Ciot 

ki Albinowej. 17.15 Recital śpiewaczy Luby 

Lewickiej. 17.45 Skrzynka ogólna — prowa 

dzi T. Łopalewski. 17.55 Program na wtorek. 

12.00 Pogadanka sportowa. 18.10 Recital for 

tepianowy Zygmunta Dygata. 18.50 Audycja 

strzelecka. 19.20 Pogadanka. 19.30 Kalejdo- 

skop — koncert rozrywkowy. 20.30 Transmi 

sja z mety marszu szlakiem kadrówki. 20.45 

Dzieunik wiecz. 20.55 Pogadanka. 21.00 Au 

dycja dla wsi. 21.10 Trio salonowe. 21.35 

Transmisja fragmentów meczu lekkoatlety 

cznego w Oslo Polska - Norwegia. 21.55 Wil. 

wiadomości sportowe. 22.00 Z operetek Of- 

fenbacha. 23.00 Ostatnie wiad. 23.05 Zakoń 

czenie. 

WTOREK, dnia 9 sierpnia 1938 r. 

6.42 Pieśń por. 6.45 Ginmn. 7.00 Dziennik 
pcranny. 7.15 Koncert por. 8.00 Muzyka wa 
kacyjna. 8.55 Program. 9.00 Przerwa. 11.57 
Sygnał czasu. 12.08 Audycja południowa. 
18.00 I. Utwory Maurycego Ravela, II. Kon 
cert solistów. 14.00 Muzyka popularna. 14.11 
Kemunikat Zw. KKO. 14.15 Przerwa. 15.15 
Na szerokim świecie — audycja dla dzieci 
starszych. 15.35 Przegląd aktualności finan 
sowo - gospodarczych. 15.45 Wiadomości go 
spodarcze. 16.00 Koncert orkiestry rozryw- 
kowej. 16.45 Wędrówki po Polesiu — opo 
wiadanie. 17.00 Pogadanka Józefa Maśliń- 
skiego „Porady dla pływaków*. 17.10 Z oper 
niemieckich. 17.55 Program na środę. 18.00 
„Na wrzosach czatują wspaniali myśliwi — 
pogadanka Axela Stjerny. 18.10 Koncert ko 
meralny. 18.45 „Gody życia" — Adolfa Dy 
gasińskiego. 19.00 Recital śpiewaczy Maury 
cego Janowskiego. 19.20 Pogadanka. 19.30 
W krainie baśni — koncert rozrywkowy w 
wyk. Ork. Rozgł. Wileńskiej pod dyr. W. 
Szczepańskiego S. Grabowska — śpiew i R. 
Szulc — harmonia. W. przerwie: Wesoły 
kwadrans „Złota Rybka* — skecz Eustache 
ge Nietubyły. 20.55 Transmisja fragmen- 
tów z międzypaństwowego meczu lekkoatle 
tycznego w Oslo Polska — Norwegia. 20.45 
Dziennik wiecz. 2055 Pogadanka. 21.00 Au 
dycja dla wsi: „Każdy po swojemu rządzi 
się* — pogadanka Wł. Siła - Nowickiego. 
21.10 „Na wozie i pod wozem* — audycja 
słowno - muzyczna. 21.50 Wiad. sport. 22.05 
Grkiestra i chór Dana. 23.00 Ostatnie wiad. 
23.05 Zakończenie. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

Cyrk „Korona“ 
Rozbił swe namioty na ulicy Mickie- 

wicza koło mostu Zwierzynieckiego cyrk 
nKorona”, 

Przedstawienia cieszą się dużym po- 
wodzeniem, szczególnie popisy akroba- 
tów. 

Słabym punktem jest inscenizacja p. +. 
„Ułani”. Młynarka i młynarz są bardzo 
dobrzy, cały obrazek jednak stanowi tak 
zwaną patriotyczną tandetę, 

Program na ogół ciekawy, może tyl- 
ko ża bardzo „rozwodniony“ numerami 

niecyrkowymi. ||| 
/ „Korona” posiada bogaty zwierzyniec. 
Powszechną sensację budził słoń. Słowem   już są do nabycia w kasie "Teatru. 

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 

Administracja: : tel: 99—czynna od godz. 9.30—15.30 

Drukarnia: tel, 8-40, Redakcja rękopisów nie zwraca. 

Centrala: 

„Kurjer Wileński" vdawnictwo 
     

W 

warto pójść do cyrku i zobaczyć. a. 

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

Brześć n/B., Pierackiego 19, tel. 224; 
Lida, ul. Zamkowa 4/7, 
Ułańska 11; 
Pińsk, Dominikańska 40, 

Przedstawicielstwa; 
Szczuczyn, Wołożyn, 
Suwałki — Em. 
Wołkowysk — Brzeska 9/1. 

Sp. 2 o. 
   

о 

Kleck, Nieśwież, Słonim, Stołpce, 
Wilejka, Grodno — 3 Maja 6, 

Plater 44, Równe — 3-go Maja 13, 

Druk. „Znicz*, Wilno, uj, Bisk, 

Wilno pod znakiem 
iV Targów Północnych 

Udział firm, które zamierzają u- 
czestniczyć w tegorocznych Targach 
Północnych, zapowiada się dobrze. 
Dowiadujemy się, że przeszło 50 proc. 
metrażu w pawilonie jest już zajęte 
przez firmy głównie pozawileń- 
skie. 

„Atrakcje“ wileńskiej 
niedzieli 

5 kradzieży, 1 oszustwo, 
11 bójek, 4 podrzutki 

W ciągu dnia wczorajszego w Wilnie 
dokonano 5 drobnych kradzieży mieszka- 
niowych, .popełniono drobne szustwo, 
zanotwano 11 bójek i awantr ulicznych, 
z czego większą awanturę nocną na pla- 
cu Katedralnym, podczas której jeden z 
kolejarzy postrzelił w nogę 18-leiniego 
awanturnika, 2 groźby karalne oraz zna- 
leziono na terenie miasta 4 podrzutki, (c) 

„Plony“ naszej policji 
Wydział śledczy m. Wilna w cią 

gu ub. miesiąca zlikwidował w Wil 
nie 7 band złodziejskich i 2 oszustów, 
grasujących na terenie miasta. Ze zli 

kwidowanych szajek 2 bandy były nie 
letnich chłopców, którzy pod kierow 
nictwem starszych, wytrawnych zło- 
dziei, dokonywali kradzieży w Wil- 

nie. 
Przeszło 50 złodziei i oszustów 0- 

sądzono w więzieniu na Łukiszkach i 
Stefańskim. (e) 

Eksmisje mieszkaniowe 
W ciągu ubiegłego miesiąca ilość eksmi 

syj mieszkaniowych na terenie Wilna nie u 

legła zmniejszeniu. W ciągu miesiąca wyeks 

mitowano około 70 rodzin prawie że wyłącz 

nie ubogich nie mogących opłacić komorne 

go й 
Wyeksmitowanym częściowo z pomocą 

przyszła miejska opieka społeczna, udziela 

jąc drobnych zasiłków na wynajęcie nowe 

go mieszkania. 

Zakończenie feryl let- 
nich w sądach 

Z dniem 15 sjerpnia projektuje się 
zakończenie feryj w sądach. Z dniem tym 
mają być wznowione normalne sesje we 
wszystkich sądach w sprawach cywilnych 
i karnych, które uległy przesunięciu, 
skutek feryj sądowych. 

Wiadomości radiowi 
PRZY DŹWIĘKACH PIEŚNI. 

Zwolennicy śpiewu  koloraturowego z 

przyjemnością wysłuchają recitalu śpiewacze 

go utalentowanej artystki wileńskiej, Luby 

Lewickiej. Śpiewaczka ta wystąpi dnia 8 

sierpnia, o godz. 17.15. 

RECYTACJE PROZY. 

W. poniedziałek przed mikrofonem Roz- 
głośni Wileńskiej czytane będą fragmenty 
oryginalnej książki wielkiego pisarza Włoch 
dzisiejszych Papini'ego. „Gog* — oto tytuł 

przedziwnej książki, A zatym słuchajmy re 
cytacji prozy o godz. 15.30. ! 

OSA — MORDERCA. 
Na wrzosach czatują wspaniali myśliw- 

cy, zapewnia nas Dr Axel Stjerna w poga- 
dance pod tym tytułem, którą Rozgłośnia 

Wileńska nada we wtorek, 9 sierpnia, o go 
dzinie 18 na wszystkie rozgłośnie polskie, 

Nad kwitnącymi wrzosem polami unoszą 
się całe roje owadów. Wśród pracowitych 
zbieraczy nektaru uwijają się groźne, drapież 
ne osy. Jest ich wiele rodzai i każdy ma 

ulubiony rodzaj zwierzyny. Wspaniałe i prze 
myślne są metody złowrogich myśliwców, 
bezbronnych wszakże wobec pasożytów, za 

kradających się do ich larw.   
  

Baranowicze, 

, szosie lidzkiej dostał się przez nieostroż- 

  
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. 

    

rzeczu zbiegł 26-letni Kazimierz Kućko, 

oskarżony o kradzież konia. Zbieg nie- 
długo cieszył się wolnością, gdyż wczo- 
raj rano policja aresztowała go niedaleko 
Rudziszek, Koniokrada z powrołem osa- 
dzono w areszcie. (c) 

NA ROGACH BYKA. m 

Do szpitala św. Jakuba przywieziono 
Kaz. Czaplińską z Turniszek, z ciężkimi 
ranami brzucha, zadanymi rogami przez 
rozwścieczonego buhaja, (c) 

TO SIĘ NAZYWA „SODOWIARNIA“I 

W ciągu dnia wczorajszego organa 
policji państwowej dokonały na terenie 
Wilna lotnej inspekcji w piwiarniach, mle 
czarniach, sodowiarniach itp. w poszuki- 
waniu nielegalnie. sprzedawanego alko- 
holu. W wyniku tej inspekcji w 17 wypad 
kach policja sporządziła protokóły karne. 

POD KOŁAMI SAMOCHODU. 
Wczoraj pod samochód ciężarowy na 

ność 46-letni Wiktor Machnicz z gm. we- 

renowskiej. Koła samochodu zmiażdżyły 
Machniczowi klatkę piersiową, (c) 

       
Energia, której trzeba, aby się odzwy- 

czajć od palenia: e ę: 
UREBDEOOZOZZ PORZU ZTZCOWSESRCETEEDTCECA 

ai i dą AŚ KÓŁ SEGA AA 

LEKARZE 
TYYYYVYYYYVYYYTYVYYVYVVVV! 

DR. MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

    

2 „DOKTOR 

zeldowicz 
Glioroby skórne, weneryczne, syfilis, narzą- 
dów moczowych, od godz, ©-1.1 5—8 w. 

DOKTOR - 
Zełdowiczowa 

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

    Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 277. 
Li) 

Dziś premiera. P 
A 

— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—3, róg ul. 
3-gu Maja obok Sądu. ....- Z 

— AKUSZERKA 
M. Brzezina 

masaż leczniczy i elektryzacja. UI. Grodze 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). i 

  

AKUSZERKA 

Smialowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pies, 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy WE 
wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy- 
stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26—% 
stępne. Porady bezpłatne. Wielka 4—-1. 

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Kupno i sprzedaż 
РУ Ч 

WÓZEK SPACEROWY dziecinny do sprze- 

dania. Wiadomość zauł. Świętojerski 3—3 

(Czytelnia „Nowości''). 

    

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

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

WAŁAAAAAABAŁA: PYNYYYYTY A 

2 Kino-Teati „PAN“ E 
w Baranowiczach 

  

Film nad filmy Dziś. 

Za nawiasem życia 
W rolach głównych: Walter Connolly, 

Doris Kenyon I Robert Young 

i 

' 

t 
i 

  

Kupujemy każdą ilość tegorocznego 
В ]МХОУВЦ‚ dojrzalych SEROW 

litewskich i GRZYBOW suszon. 

Płacimy najwyższe ceny 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA” 
Baranowicze, ui. Szeptyckiego 50 

telefon 97 

  

Nieświeskie 
Chrześcijański sklep skór I obuwia 

CIEŚLAK B., Kleck — Rynek 

Wykonuje solidnie, szybko i tanio wszelkie 

: obstalunki: 

  

VAAAAAAAAAAAMAAAS AA AA ASA SA AAS AB AAMA ASA 

Teatr m. NA POHULANCE 

Dziš o godz. 830 wiecz. 

PROTEST 
Ceny zwyczajne 

WYYVYYYYYYYYVY 

  

Wszechświatowej sławy ułubienica, urocza 

Danielle Darrieux 
rozbzwiona. roześmiana, zakochana w jej najnowszym wspraniałym orzeboju 

„MOJA PANNA MAMA" 
  

BR E £. g © s | Premiera. Wielki film dramatyczny o dziejach zatopionej łodzi 

(S. O. $. 

„ALARM NA MO 
j 
RZU” 

  

CASINO | 
Niezapomn. arcydzieło 

  

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID | „, 

INDYJSKI GROROWIEĆ 
Nowe opracowanie, Nowa obsada — Nadprogram: DODATKI. Początek o_godz. 4.ej 

MŁODY LAS" pa 
2 Potężna epopea miłości, bohatęrstwa i poświęcenia 

Dziś. Frcydzieło polskiej w Talc. glóweyćh: Bogda. Brodzisz, Samborski, StęPowa 
produkcji filmowej ski, Žnicz, Cybulski i inni } 

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

OGNISKO | 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

   
CENY 

    
JZU WE EET 

       

Krėl špiewakėw Richard Tauber w wieikim arcydziele film, 

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

OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g r. 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 gr 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz= 
ne 500/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-lamowy. Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze= ; 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w. godz. 9.30 — 16.30 i 17— 19 į


