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Zgasł jak Świeca lecz zapali tysiące 
w wolnej Słowacji 

Uroczystości pogrzebowe ks. Filimici 

Od samego wczorajszego rana wszyst 
kie szosy, wiodące do Rużomberku, za- 
roiły się od aut, wiozących ze wszystkich 
stron kraju Słowaków na uroczystości po 
grzebowe. Przychodzą też 

PRZEPEŁNIONE POCIĄGI. 

Ulice były wypełnione tłumem. Prawie 

wszyscy mieli odznaki żałoby. 
O godz. 1) rozpoczęła się w sali ra 

dy miejskiej akademia. 
Po akademii rozpoczęła się uroczysta 

msza żałobna w kościele, którą odprawił 
biskup Voytaszek ze Spiża. Przy katafal 
ku pełniły kolejno straż poczty honoro 
we oraz 4 
POCZTY POLSKICH SOKOŁÓW ZE ŚLĄ- 
SKA CIESZYŃSKIEGO I GÓRNIKÓW Z 

ZAGŁĘBIA KARWINY 

w tradycyjnych mundurach z zapalonymi 
lampami górniczymi. Podniosłe kazanie, 
transmitowan przez radio, wyglosił ks. 

EET 

Słowacy są zdecydowani walczyć 
bardze radykalnymi metodami 

RUŻOMBERK, (PAT). Korespondent 
PAT przeprowadził z-posłem Sidorem 
krótką rozmowę, w której oświadczył on, 
że aczkolwiek ks. Hlinka nie zostawił te 
stamentu politycznego jednak wydał cały 
szereg konkretnych zarządzeń. Nieusta- 
lone jest jeszcze kto obejmie kierowni 
ctwo partii. Na razie załatwiać będzie 

sprawy. kolegialnie prezydium partii w 

składzie 15 osób, jednocześnie pos. Si- 
dor zaprzeczył pogłoskom, pochodzącym 

ze źródeł czeskich jakoby w łonie partii 
istnieć miały tarcia między Sidorem a po 

RUŻOMBERK, (PAT). — Już od soboty 
do Rużomberku przybywały dziesiątki 
tysięcy Słowaków z całego kraju. Przy 

była też 
DELEGACJA POLSKA, 

którą prowadzi sen. Gwiżdż. W skład jej 
wchodzą: sen. Dominik Zbierski, posło- 
wie Szczepański, Dublasiewicz, Hoppe i 
Budzyński, ponadto dyrektor Akcji Kato 
lickiej w Poznaniu ks. prałat Biłko, wice 
marszałek Sejmu Śląskiego dr. Dąbrowski, 
rejent z Katowic Mazurkiewicz i naczel 
ny kapelan harcerstwa polskiego ks kape 
lan Luzar. 

W ciągu niedzieli przybyło ok. 20 
harcerzy i harcerek z Pragi, poseł polski 
min. Papee, którego oczekiwał na miej 
scu konsul polski z Bratisławy Łasiński j 
attache wojskowy poselstwa płk. dypl. 
Noel. Przybyło też szereg ze zt 
polskich. : 

  
   Zw TE 

słem Tlso. 
Na zapytanie, czy Słowacy spodziewa 

ją się uzyskania autonomii, pos. Sidor od 
parł, że Słowacy obecnie są zdecydowa. 

mi. Na zapytanie w sprawie współpracy 
z innymi ugrupowaniami, poseł Sidor od 
powiedział „że ze względu na krótko 
wzroczną politykę rządu, która uzbraja 
przeciw sobie wszystki mniejszości naro 
dowe, nie jest wyłączone  Styorzenie 
wspólnego frontu dla walki o wspólne 
prawa mniejszości. 

  

MKiedy się znów zacznie?... ое się znow zacznie i... 

Protest Japonii w Moskwie 
Po sowieckim locie wywiadowczym nad Mandžukuo 

PARYŻ. (Pat.) Korespondent Ha- | przeciwko której rząd sowiecki za- 
vasa odbył rozmowę z rzecznikiem | protestuje w Moskwie. „Nie jest to 

Japońskiego ministerstwa wojny, w | pierwszy wypadek — stwierdził rzecz 
trakcie której rzecznik ośwadczył, iż | nik — że samolot sowiecki naruszył 
sawieckie loty wywiadowcze ponad i granicę mandżursko-koreańską. Przed 
terytorium mandžurško - koreanskim incydentem pod Czagkufeng tego ro- 
W kilka dni po zawieszeniu broni | dzaju loty. odbywały 'się niemal co 
pod Czangkufeng są prowokacją, | dzień. 

300 zabitych, 700 rannych 
sa Aa Franco zbliża sę do Walsnej! 

urzędowy „= (Pat.) 
n. Franco; S k 

Be ce Na froncie Wał ss 
odcinku Bejis odparto w 2 encji na 

ki Ebro atak nieprzyjąciels pe rze 

nuowaliśmy marsz naprzód i. Konty- 
kość 4 km, zajmując 

prze nieprzyjaciela stanow: 
czym wojska rządowe "24 
iam prawie 500 zabitych” | gojawiły 
ców. Następnie komunikaht za > 
rze podanym przez wojska made ę 
wiadomościom o zwycięstwach z. 
wietrznych i o posuwaniu się oddzią 
łów rządowych w górach Del Toro t na odcinku Conjuro. 

* 

  

Komunikat 
watery wojsk 

rządowe pod Seltoro, położone o 20 

km na zachód od Viver. Po dwudnio 
wej bitwie wojska rządowe zmuszo- 
ve były do opuszczenia wzgór Eleu= 

billo i Resinero, umacniając się w no- 

  

    

Przed 
iska, prz 

BERLIN. (Pat.) W dzienniku u- 
szła ALENCPA, (Pat.) Komunikat staw Rzeszy z dn. 20 sierpnia ogło- 

cie A wojsk rządowych, że na fron- | SZ0NA zostąła ustawa „o odpowie- 

dzialności członków byłego austriąc- 
kiego rządu związkowego, rządów 

. nt ° 
dalszym Aka wojska gen. Franco w 

ч krajowych i ich wspólników*, 
ye s" alakowały stanowiska 

Straszliwa katastrofa 
kolejową 

MADRAS. (Pat. p 4 wej Triehonopoly e RR e teik šį т 

t. „yy Pociąg pasażerski, W. katastro 
A 117 osób odnio- 

zginęło 25 osób 

  

W ustawia tej powiedziano m. in., 
że członkowie byłego ustriackieso 
rządu związkowego, którzy w swej 
działalności dopuścili się złamania 
prawa lub też działalność ich była 
szkodliwa dla narodu, jak również 
wspólnicy członków rządu, będą mo 
gli być pociągnięci do odpowiedzial- 
ności przed trybunałem stanu w Wie   

ni walczyć bardzo radykalnymi metoda - | 

  
=== ŁA 

wielkim procesem Politycznym w Niemczech 

I. rząd austriacki przed trybunałm Staqn 

kanonik Koerper z Bratisławy, kończąc je 

słowami: 
„Ksiądz Hlinka zgasł jak świeca, ale 

zapali on tysiące innych, które płonąć 
będą na wolnej Slowaczyžnie“. 

Przed godz. 16 zebrały się na płacy 
ku przed kościołem niezliczone tłumy. 
O godz. 16,30 przyjeżdża premier Hodża. 
Z kościoła wychodzi duchowieństwo: 

DWUCH BISKUPÓW | OKOŁO 300 KSIĘ- 
ŻY I ALUMNÓW. 

Trumnę ustawiają przed zniczem po czym 

chór nauczycieli słowackich rozpoczyna 
pienia żałobne. 

Po mowach ruszył kondukt na cmen- 
tarz. Na czele pochodu niesiono krzyż, 
żałobną wstęgę, chorągiew państwową i 
papieską, dalej szła orkiestra wojskowa, 
organizacia, goście zagraniczni, wśród 
których zwracała uwagę grupa górali z 
Zakopanego w stropach malowniczych, 

dalej duchowieństryo, po czym na podu 
szce niesiono 

INSYGNIA ORDERU POLONIA RESTI- 

TUTA. 
Za trumną kroczyła najbliższa rodzina 
zmarłego. Premier Hodża, generalicja, 
członkowie parlamentu łącznie z delega 
cją polską oraz tłumy publiczności. Na 
<mentarzu chór wykonał pienia żałobne, 
po czym trumnę ze zwłokami wodza na 
rodu słowackiego spuszczono do grobu. 

Odnawiedź 
rządu Burgos 

na notę brytyjską z 8 maja 
LONDYN, (PAT). — Ogłoszono tu od 

powiedź ministerstwa spraw zagranicz- 
nych rządu w Burgos z dnia 45 bm. na 
notę brytyjską z dnia 8 maja 41938 r 
Rząd w Burgos prosi © przekazanie tej 
odpowiedzi komitetowi nieinterwencji. 

(Treść odpowiedzi, z powodu spóźnio 
nej pory nadejścia powyższej depeszy z 
Londynu, podamy w numerze jutrzejszym. 
— Red. „K. W.“). 

Henlein u Hitjerz? 
Potaiemny wyjazd po odpo- 
wiedź na warunki Runcimana 

LONDYN, (PAT). — „Sunday Chroni 
cle" donosi z Pragi, jakoby Konrad Hen 
lein miał w tajemnicy wyjechać do Berli 
na. Według dziennika, złoży on kancje 
rzowi Hitlerowi sprawozdanie o rozmo 

wach, jakie miał z lordem Runcimanem, 
i zapyta kanclerza, CZy może przyjąć za 
proponowane przez lorda Runcjmana pe   dne zmiany do postulatów partii sudec 

kiej. 
    

: mo dotyczy członków by- | 
a ak krajowych oraz burmi- | 

o miasta Wiednia i ich wspól- 

i wnosić będzie w imie 
ё jemieckiego komisarz 

i odu ni : ае 
Ё;Ёз:;г‹і!а zjednoczenia Austrii z 

ecką. 

E A dokiiė poinformowa- 

nych stwierdzają, że ustawa o pociąg 

nięciu do odpowiedzialności człon- 
ków. b. rządu austriackego oczekiwa- 

ua była już od dawna i że na zasa- 
dzie tej ustawy, do edpowiedzialneści 
pociągnięte zostaną tylko osobistości 
czołowe, które dopuściły się istotnie 

    

  

Regent Horthy w Niemczech 
Radosny chór prasy niemieckiej. 

Obawy i przestrogi Paryża. 
WIEDEŃ. (Pat.) Wczoraj, w nie- 

dzielę, o godz. 10.58 przybył do Wie- 
dnia specjalnym pociągiem regent 
Węgier, admirał Mikołaj Horthy, z 
małżonk ąqoraz w towarzystwie pre- 
miera Imredy, ministra spraw zagr. 
Kanya i ministra Honwedów gen. Ra 
rza. Jak wiadomo, regent Horthy. u 
daje się na zaproszenie kanclerza Hit 
lera do Berlina. Po krótkim postoju 
w Wiedniu pociąg specjalny, wiozą- 
cy regenta Horthy'ego wraz z otocze 
niem, udał się w dalszą drogę. 

Na pierwszej stacji na ziemi nie- 
mieckiej w Bruck-Neudorf witali re- 
genta przedstawiciele władz niemiec- 
kich: poseł niemiecki w Budapeszcie, 
wieeadmirał Schuster, szef protokó- 
łu-von Doernberg i inni. Obecny był 
również poseł węgierski w Berlinie 
Sztojay. 

* 

Uwaga, jakaą prasa niemiecka już od 
przeszło tygodnia poświęca wizycie re 
genła Horthy'ego osiągnęła w dniu przy 
bycia regenta do Rzeszy punkt kulmina 
cyjny. Dzienniki zamieszczają serdeczne 
artykuły wstępne oraz dodatki specjalne, 
poświęcone życiu. 

Urzędowy „Voelkischer Beobachter” 

stwierdza, że regent Horthy przybywa do 
Rzeszy w poważnej chwili. Zarówno Wę 

gry, jak i Niemcy stoją ramię przy ramie 

      di 

z wizytą w 
Jak podaje berliński korespon- 

dent Havasa, wizyta gen. Vuillemin 
w Niemczech zrodziła myśl podróży 
do Berlina angielskiego mnistra lot- 
nietwa sir Kingsley Wood. 

Na ten temat niemieckie koła po- 

  

niu przed tymże samym zadaniem: urata 
wania Niemców i Węgrów przed zagła 
dą ze strony obcego narodu, który z błę 
dów Habsburgów ij grzechów Wersalu 
nie wyciągnął nauczki. 

Przyjaźń niemiecko-węgierska zacieś 
ni się przez obecną wizytę jeszcze bar 
dziej, stwirdza „Deutsche Allgemeine 
Ztg”. — Przyjaźń niemiecko-węgierska 
i wzmocnienie osi Berlin — Rzym — oto 
silna podpora pokoju, bezpieczeństwa i 
porządku w, Europie Środkowej, jak i w 
basenie naddunajskim. 

* 

Wizyta regenta Horthy'ego w Berli 
nie zajmuje poważnie uwagę prasy pary 

skiej, która wykazuje, iż może mieć ona 
doniosłe znaczenie dla dalszego układu 
stosunków w Europie Naddunajskiej. Pra 
sa paryska zaznacza. że w obecnej sytu | 

acji trudno jest wymagać od Węgier, aby 
prowadziły politykę antyniemiecką, w 

każdym razie opinia francuska może tyl 
ko wyrazić życzenie, aby Węgry nie po 
szły zbyt daleko po drodze współpracy 
z Niemcami. 

Gwarancją dla Węgier — zdaniem 
„Temps” — mógłby być blok państw neu 
tralnych, chcących pozostać poza obrę- 
bem walk ideologicznych, ciągnący się 
od Morza Bałtyckiego do Morza Czarne 
go. 

PZ SZYB 

Minister lotnictwa angielskiego 
Niemczech ? 
lityezne  ošwiadezają, iż wizyta ta, 
której zapowiedź jest niewątpliwie 
przedwczesna, może być jednak uwa 
żana za możliwą, gdyż sekretarż sta- 
nu do spraw lotnictwa gen. Milch ba- 
wił już w Anglii z wizytą. - 

200 zabitych i rannych 
43 samolotów w akcji 

Szczegóły piątkowej „potyczki” w Palestynie 
JERCZOLIMA. (Pat.) Według: pry- 

watnych, doniesień, potyczka. która 
wojskowych, została całkowicie zbu: 
rzona. Ze względu na obecność sil- 

zakończyła się w piątek, dała w bi- i nych uzbrojonych band w bezpośred 
Jansie 

200 ZABITYCH I RANNYCH, 

w tym wielką liczbę mieszkańców 
wsi Madjal Kroum, którzy brali u- 
dział w walee. Wieś ta w czasie dzia 
łań wojska, wspieranych przez 

13 SAMOLOTÓW 

"nym sąsiedztwie Jerozolimy, władze 
nakazały 

GASZENIE ŚWIATŁA | 

w. okolieach Jerozolimy. Poza tym 
na wszystkich drogach Palestyny obo 
wiązuje gaszenie światła w godzinach 
od 18 do 4. 

Tajemn cze znikn'ęcie Nerrina 
PARYŻ. (Pat.) W paryskich ko- 

łach politycznych budzi zaintereso- 
wanie sprawa tajemniczego zniknię- 
cia premiera hiszpańskiego, 
Negrina. 

prof. 

ZZ 

wielkich przestępstw w stosunku do 
prawa. 

Liczbę osób, które staną przed 
trybunałe mstanu, trudno jest obee- 
nie ustalić i dopiero, gdy komisarz 
Buerekel zakończy śledztwo i sporzą 
dzi.akt oskarżenia, można będzie ści 
słą liczbę oskarżonych określić. 

Ustanowienie nowego trybunału 
stanu w Wiedniu obok instniejących 
trybunałów w Berlinie i w Lipsku 
mia na celu — zdaniem kół dobrze 
poinformowanych załatwienie 
spraw austriąckich na ziemi austriae 
kiej a więc aby przestępstwa sądzo 

  

Wojskowy samolot hiszpański, któ 
ry miał odwieźć premiera Negrina z | 
Zurychu do Barcelony, wylądował 
wczoraj na lotnisku w Perpignan. 
W samolocie jednak, poza pilotem, 
znajdował się tylko podsekretarz sta 
nu w min spr. wewnętrznych dr Ra- 
phael Mendez, przyjaciel premiera, 
który odmówił wszelkich wyjaśnień 
na temat miejsca pobytu pref. Negri- 
na. 

, W kołach politycznych rozeszły 
się więc pogłoski, że premier Negrin, 
korzystając ze swej podróży, udał się 
incognito do Paryża lub Londynu, ce 
lem odbycia rozmów politycznych. 
TTT z       A neo a S 

Otwarcie Targów 
Krėlewierkich 

KRÓLEWIEC. (Pat.) Wczoraj, w 

niedzielę, w obecności przedstawicie- 
li rządu Rzeszy, członków korpusu 

dyplomatycznego i przedstwicieli par 

ti narodowo-socjalistycznej 
i wojska 

minister gospodarki Rzeszy, Funk, 

dokonał uroczystego otwarcia XXVI 

Targów. Królewieckich.



2 +  „KURJER” (4546). 

[aladier przeiwko 4-г tygodnlowi prac 
wielkie przemówienie premiera o bieżącej sytuacji Francji 

PARYŻ. (Pat.) Premier Daladier | chodzi Francja, leży w zmniejszeniu | 
wygłosił w niedzielę o godz. 20 trans 
mitowane przez wszystkie radiostacje 

francuskie przemówienie poświęcone 
omówieni uobecnej sytuaci Francji i 
środków, jakie rząd zamierza podjąć 
celem podniesienia stanu gospodar- 
czego Francji i jej obronności. 

Przemówienie swe premier Dala- 
die rsprowadził do trzech zasadni- 
czych wytycznych: 

Rząd nie pójdzie na nową dewa- 

luację, gdyż byłaby ona przekreśle- 

niem współpracy angielsko-francus- 

ko- amerykańskiej; 

jest przeciwny kontroli dewiz; 

się dochodu narodowego Francji i że 

Francja musi wzmóc swą produkcję 

przez przystosowanie 40-godzinnego 

dnia pracy do wymagań swego życia 

i obecnej sytuacji. 

Na siły kraju i na gwarancje jego 
obronności składa się nie tylko siła 
jego armii „lecz także codzienny wy- 
siłek w fabryce i przy warsztacie, 
stałość monety i pomyślny stan finan 
sów. 

W żadnym kraju na świecie poza 

Francją i Meksykiem nie ma 40-go- 

dzinnego tygodnia pracy. Żaden kraj   cała podstawa obecnych kryzy- 

sów monetrnych, przez które prze” | 

  

na świecie nie pozwolił sobie na nie- 

wykorzystywanie przez 2 dni w ty-   

godniu sprzętu przemysłowego. Do- 

póki sytuacja międzynarodowa  bę- 

dzie tak naprężona jak obecnie, trze- 

ba będzie pracować ponad 40 godzin, 

aż do 48 godzin w przedsiębiorst- 

wach, związanych z obroną narodo- 

wą. 

  

W najbliższej przyszłości — za- 
kończył premier — rząd sprecyzuje 
dokładnie szczegóły zastosowania w 
życiu planu, którego ogólne wytycz- 
ne nakreśliłem w obecnym przemó- 
wieniu. Konieczną jest rzeczą, aby 
Francuzi położyli kres swym drugo- 

rzdnym sporom w obliczu obecnej sy 
tuacji europejskiej i całego świata. 
Francja musi przystąpić do pracy i 
tą drogą ocalimy pokój. 

  

„Fronto-ludowe kłopoty” Paryża 
w porcie Marsylii 

Sytuacja komplikuje się. — Ostra zapowiedź rządu 
PARYŻ, (PAT). — Sprawa konfliktu | 

strajkowego w porcie marsylskim nię zos 
tała jeszcze definitywnie rozwiązana. 

W niedzielę rano, celem utrzymania 
ruchu portowego, 
URUCHOMIONE ZOSTAŁY ODDZIAŁY 

WOJSKA I MARYNARZY, 
którzy rozpoczęli załadowania okrętów. 
Poważne oddziały gwardii lotnej i poli 
cji czuwały nad bezpieczeństwem, które 
nie zostało, jak dotychczas, nigdzie zakłó 
сопе, 

  

Prasa francuska wskazuje, iż najgorszą 
może stroną całego konfliktu jest fakt, 
że znów 
NIE ZOSTAŁO USZANOWANE ORZE- 

CZENIE SUPERARBITRA, 

który nakazał podjęcie pracy z tym, że 
rokowania między robotnikami i praco 
dawcami o podwyżkę j wyregulowanie 
płac za godziny nadliczbowe miały to- 
czyć się dałej. Minister pracy, Rema- 
dieux, zapowiedział jeszcze raz w nie- 
dzielę po południu wobec przedstawicje 

Gen. Rayski w Płowdiwie 
SOFIA. (Pat) W niedzielę rano 

generał Rayski i towarzyszący mu 
oficerowie polscy udali się w towa- 
rzystwie płk. Bojdewa, sekretarza po 

selstwa R. P. w Sofii Zembrzuskiego 
oraz przydzielonych oficerów bułgar 
skich do Cam-Korri, bułgarskiego Za 
kopanego. 

Po zwiedzeniu Cam-Korri szef lot 
nictwa polskiego udał się wraz z to 
warzyszącymi mu osobami przez Kri 
cim do Płowdiwu. Gen. Reyski zwie- 

dził stacjonujący tam pułk lotniczy. 
Na lotnisku powitali p. generała za- 
stępea komendanta garnizonu pik. 
Dremski oraz dowódca pułku lotni- 

czego Sapunow. Cały pułk przedefi- 
lował przed generałem marszem ce- 
remonialnym. 

Dziś gen. Rayski zwiedzi trójkąt 
bezpieczeństwa Bułgarii „szkołę lot- 
niczą w Kazanłyku oraz sławną z woj 
ny rosyjsko-tureckiej Szypkę. 

„Podziwiamy lotnictwo Rzeszy* 
Gen. Vulllemin wrócił do Paryża 

BERLIN. (Pat.) Szef sztabu gene- 
ralnego lotnictwa francuskiego gen. 
Vuillemin odleciał wczoraj w niedzie 
lę rano z lotniska Staaken do Paryża. 

Przed opuszczeniem Berlina gen. 
Vuillemin złożył wobec berlińskiego 
korespondenta „Essener Nazionalztg“ 
następujące oświadczenie: 

„Jestem bardzo rad z interesującego 
1 miłego pobytu w Waszym kraju. Za- 
równo ja, jak i moi towarzysze, jesteśmy 
niezwykle zadowoleni z serdecznego 
przyjęcia, Jakie zgotował nam Naród Nie 
miecki. Korzystam z tej sposobności, aby 
złożyć Mu za to podziękowanie. Uważam 

za wielki zaszczyt dla siebie, że zostałem 
przyjęty przez kanclera Hitlera, a czas, 

spędzony w Karinhall z marszałkiem Goe 

ringiem pozostawi! mi niezafarte wspom 

nienia. Podziwiamy lotnictwo Rzeszy I 
wysoką wartość jego personelu. Życze 

niem naszym jest, aby więzy przyjaźni, 
zadzierżgnięte przez gen. Miłcha w cza 
sie jego wizyty w Paryżu, wzmocnione 

przez nasz pobyt w Niemczech, rozwijały 

się w atmosferze dobrego sąsiedztwa na 
szych obu narodów”. 

x 

PARYŽ. (Pat.) Gen. Vuillemin wy- 
lądował na lotnisku w Villa Coublay 
o godz. 12.15. 

Piętnaście „tak — trzynačcie „nie“ 
Emarcypacia kobiet w Egipcie 

KAIR, (PAT). — Ministerstwo ošwiaty 

zwróciło się do 53 większych firm z za 

pytaniem, czy uważałyby za wskazane 

otwarcie żeńskich szkół handlowych, tak 

by kobiety mogły na równi z mężczyzna 

mi pracować w administracji przedsię- 

biorstw gospodarczych. 

Piętnaście firm odpowiedziało: tak, 

trzynaście: nie. Wśród ostatnich przewa 

żały głosy muzułmańsko-egipskie. 

Wielki wybuch w czeskiej fabryce 
teru i benzolu 

Kilka milionów koron poszło z dymem 

MOR. OSTRAWA. (Pat.) Wczoraj, 
w niedzielę, o godz. 8.30 rano nastą 
pił w zakładach Juliusza Ruetgersz 
w Morawskiej Ostrawie — Witkowi- 
cach wybuch kotła terowego dla de- 

stylacji benzolu. 
Zakłady Ruetgersa przeprowadza 

ją na wielką skalę asfaltowanie ulic 

i szos. Ponadto dużą rolę odgrywają 

w dziedzinie fabrykacji teru i ben- 

zólu. Z tych względów, zgodnie z u- 

stawą o obronie państwa, zaliczone 

zostały do 
przedsiębiorstw pracujących dla 

obrony państwa 

i znajdują się pod ścisłą konrolą 

władz wojskowych. W obrębie zakła   
dów znajdują się poważne zapasy ma 

teriałów łatwopalnych i wybucho- 
wych, przede wszystkim  benzolu i 
naftaliny. 

Akcja ratunkowa odbywała się 
przy udzale oddziałów wojskowych, 

policji i 
20 oddziałów straży ogniowej. 

Przy wybuchu odniosło rany sześciu 
robotników oraz siedmiu strażaków 
w czasie akcji ratunkowej. 

W tej chwili, szkody oceniane są 
na kilka milionów koron czeskich. 
Wybuch był tak silny, że 
w promeiniu 400 metrów wyleciały 

wszystkie szyby 
z okien, a przez cały dzień nad Mo- 
rawską Ostrawą unosiły się czarne 
chmury dymu. 5 

    

li prasy, że jeśli konflikt nie zostanie za 
łatwiony polubowni, to 
RZĄD ROZSTRZYGNIE GO AUTORYTA- 

TYWNIE 
drogą dekretu, regulującego pracę w por 
tach. Minister podkreślił, iż charakter 
konfliktu: marsylskiego został skompliko 
wany przez fakt, że na 5.000 robotników 
portowych w Mrsylii 2000 stanowią cu 
dzoziemcy; 1,500 robotnicy z Afryki pół 
nocnej, a około tysiąca robotników sta 
nowią świeżo naturalizowani Francuzi. 

  

Kanclerz Hitler na ćwiczeniach 
wojskowych 

  

Na zdjęciu — kanclerz Hifler na ćwicze 
niach w szkole piechoty w Doeberitz, 

Obok kanclerza gen. von Brauchitsch. 

Kronika telegraficzna 
— Wskutek ulewnych deszczów część 

miasta Kobo w Japonii znalazła się po 

raz trzeci w ciągu ostatnich 6 tygodni, 
pod wodą. Zalanych jest przeszło 10.000 

domów. Komunikacja kolejowa pomiędzy 
Kobe a Szimonosoki została przerwana. 

— Prezydent Ataturk przyjął w Stam 
bule ambasadorów tureckich w Moskwie, 

Warszawie i Teheranie oraz posłów ture 

ckich w Brukseli, Sofii i Bagdadzie, roz 

mawiając z każdym z nich pewien czas, 

— Premie: Daladier wygłosi w nie- 

dzielę o godz. 20 przez radio przemó 
wienie, w którym wyłuszczy program za 

rządzeń, niezbędnych dla utrzymania wa 

luty i obrony narodu. 

— W wyścigu samochodowym © 

Grand Prix Szwójcarii na trasie 364 klm. 

pierwsze cztery miejsca zajęli zawodnicy: 

niemieccy. 

— Ostatnie ulewne deszcze oraz ©- 

berwanie chmury na Bukowinie spowo 

dowały w Czerniowcach wielkie szkody, 

wynoszące kilka miłionów lei. Około 100 

domów, poołżonych w niżej leżących 
dzielnicach miasta, stoi pod wodą. 

— Trzech alpinistów włoskich, scho- 

dzących z góry Jorasses w masywie Mont 

Blanc, spadło w przepaść, ponosząc 

śmierć. 

— Książę i księżna Kentu przybył 
WCZOrAj na pokładzie swego yachtu „Ti 

ra" do Zatoki Kotorskiej. Po krótkim po 
bycie w Kotorze księstwo Kentu odiecha 
li do Dubrownika, R 

Aktywność lorda Runcimana 

  

Wskutek niepowodzeń pertraktacyj rządu czeskosłowackiego z partią Niemców 

Sudeckich, wysuwa się na pierwszy plan rola lorda Runcimana jako. arbitra. — 
Onegdaj doszło do spotkania między lordem  Runcimanem a Konradem Henle- 

inem. Na zdjęciu — lord Runcinam podczas ostatniego weekendu w dobrach hr, 

Kinsky'ego. 

EET RISE TS EEE TEATRO EREETEZJA 

Przed 40-leciem panowania krėl. Wilhelminy 
HAGA .(Pat.) W całej Holandii | przepyszne ozdoby z flag, kwiatów i 

świała. czynione są gorączkowe przygotowa 

nia do niezwykle uroczystych obcho 

dów w związku z 40-leciem panowa- 

nia królowej Wilhelminy. Głównymi 

ośrodkami tych uroczystości będą 

Amsterdam i Haga. Miasta te znajdu- 

ją się obecnie w rękach dekoratorów 

i elektrotechników, zakładających 

NOWY JORK, (PAT). — Wczozaj, w 

niedzielę, wieczorem w czasie przedsta 

wien w 13 kinemaiogzałach, należących 

do tgo samego przedsiębiorstwa, rzuco 

no bomby z gazem łzawiącym i petardy. 

Wśród widzów powstała nieopisana pa 

nika, 20 osób odniosło rany, wśród nich 

kilka bardzo poważne. Przedstawienia zo 

stały przerwane a publiczność w popło 

Sąd Okręgowy w Warszawie był wi 

downią sensacyjnego procesu wytoczone 

go przez urząd prokuratorski 27-letnie- 

mu Stanisławowi Turkowi, którego moż 

na śmiało nazwać „królem niebieskich 

ptaków”. 
Turek, magister praw, młodzieniec ob 

darzony nieprzeciętnymi walorami zew 

nętrznymi i nadzwyczajnym tupetem, po 

utracie posady w r. 1934, jął się bardziej 

intrainego sposobu zarobkowania — o- 

szustw. 

Pierwszy jego występ, to wyłudzenie 

od pewnej właścicielki majątku papie- 

rów wartoścowych na sumę 1,600 zł. Tu 

rek podał się wówczas za dr Turkowskie 
go, radcę prawnego Banku Handlowego 

w Warszawie. 

Następnych oszustw dokonywał on w 

uzdrowiskach całej Polski, wszędzie wzbu 

dzając zaufanie. Mieszkał w pierwszorzęd 

nych pensjonatach, grywał w klubach, 

gdyż jego zachowanie i wygląd otwiera 

ły przed nim drzwi n domów. 

Turek vel dr Turkowski vel dr Berger po 

woływał się na rozległe stosunki z wybit 

nymi osobistościami i zaciągnąwszy po- 

życzkę, albo pobrawszy większy „u- 
dział” do mającej powstać jakiejś spół 

ki handlowej — ulatniał się, pozostawia 
jąc niezapłacone rachunki. 

"W 1936 r. na stadionie „Legii” w 

STN TECZCE ZAOZASSZA 

Niemiła przygoda 
domorosłych „żegłarzy* 
HAGA, (PAT). — Trzech domorosłych 

„żeglarzy” polskich wyruszyło z Gdyni 
na łupince, skleconej z kiłku desek, i do 
tarło do Noordwijk, miejscowości kąpie 
lowej pod Leidą, gdzie się rozbili i ura 

towani zostałi przez dyżurnego kąpieli. 
Są to J. Grabowski, urzędnik z Chylonka, 
A. Langowski, malarz z Kępy oksywskiej 
i F. Dominikowski, robotnik z Gdyni. — 
Rozbitków policja odeśle drogą lądową 
do Polski. Žaglėwkę, jako nie nadającą 
się do żeglugi, policja obłożyła aresztem. 

W sklepach żydowskich w Wiednia 
nie będzie cukru 

WIEDEŃ, (PAT). — Wydano zarządze 

nie zakazujące dostarczania cukru żydow 
skim handlarzom zarówno hurtownikom, 

jak i detalistom. Odtąd więc w skle-   pach żydowskich nie będzie można dos 
tać cukru, 2 

„Król niebieskich ptaków 
grasował jako red. Wojciech Trojanowski 

  

Królowa Wilhelmina wraz z ro- 

dziną brać będzie udział w tych do- 

wodach hołdu, jaki składać jej będzie 

naród holenderski, który pragnie w 

sposób jak najwspanialszy złożyć 

swej królowej podziękowanie za 40 

lat pokojowego panowania. 

Bomsy w 13 kinach Nowego Jorku 
Amerykańskie metody walki pracowników 

z przedsiębiorstwem 
chu opuszczała sale. Policja, która we 

wszystkich wypadkach natychmiast przy 

była na miejsce, nie zdołała ująć spraw 

ców zamachów. 

Ogólnie przypuszczają, iż bomby rzu 

call członkowie związku zawodowego 

pracowników kinematograficznych, mają- 

cy zatarg z przedsiębiorstwem, którego 

własność stanowią wspomniane kina. 

E TERSa    

Warszawie poznał on red. Wojciecha Tro 

jenowskiego, sprawozdawcę sportowego 

„Polskiego Radia”. Przedstawił się jako 

dr Berger į p. Trojanowskemu zapropona 

wał wspólną wycieczką autem do Pany 
ża. Na koszty benzyny pobrał od red. 

Trojanowskiego 200 zł. oraz wziął jego 

dokumenty, potrzebne rzekomo do załat 

wienia formalności wyjazdowych. Od 
tamtego czasu Turek zaczął grasować [a 
ko red. Wojciech Trojanowski, legitymu 
jąc się jego dokumentami. Objechał ca 
łą Połskę. Ulubionym terenem jego „dzia 

łalności”, stała się Krynica, Zakopane 
wybrzeża morskie. i 

U kogo tyłko mógł oszust zaciągał pa 
życzkę, Wciągał różne osoby do nieistnia 

ierał od 

nich „udziały”. Odznaczał się przy tym 

niewiarygodnym tupetem. Gdy pewnego 
razu grając, jako red. Trojanowski, w kar 
ty w pewnym ziemiańskim klubie, usly= 

szai glos prawdziwego  Trojanowskiego 
w radio — zaskoczonym towarzyszom gry 
rzekł: 

— Śmieszne, prawda? Trojanowski tu 
gra, a tam gada. 

Potem kończył tajemniczo: 

— To jedna z tajemnic radia — na 

grane płyty. 
W Krynicy, gdzie również podawał 

się za red. Trojanowskiego, omal nie po 
winęła mu się noga. Oto do Krynicy 
przybył pewien dziennikarz z Warszawy, 
który red. Trojanowskiego znał osobiście. 

Turek jednak, dzięki nieprawdopodobne 

mu tupetowi, wyszedł z opresji cało. Tak 

oświetlił całą sprawę, że ów dziennikarz 

uznany został za kłamcę. 
Gdy rzekomy Trojanowski zbierał po 

całej Polsce słowa zachwytu i „pożycz 

ki”, autentyczny red. Trojanowski otrzy- 
mywał masę listów z żądaniem zwrotu 

zaciągniętych pożyczek, pobranych u 
działów, kaucji, niezapłaconych rachun- 

ków itp. itp. 
Policja długo nie mogła uchwycić 

bezczelnego oszusta, Dopiero na począt 
ku br. aresztowano go w Warszawie, 

gdzie naznaczył spotkanie pewnej panf, 
wyłudziwszy poprzednio od niej 1200 zł. 

W czasie rozprawy, Turek zachowywał 
się swobodnie j z niekłamanym wdzię- 
kiem, którym tyłe osób, zwłaszcza pań 
oczarowywał. Do winy przyznał się. — 
Swój „wypadek” tłumaczył nadzwyczaj 
trudnymi warunkami materiałnwmi, w ja 
kich znalazł się po utracie posady. 

Sąd skazał „króla niebieskich pik 
ków” na trzy į pėl lala wiezienia |



Kurjer Sportowy 

Polonia gromi WKS 3:0 
Śmigły stracił 2 punkty i 3 bramki 

Oczekiwany z niebywałym zainte- 
hesowaniem mecz-rewanż o mistrzo- 
stwo Ligi PZPN pomiędzy stołeczną 
Polonią a Śmigłym zakończył się zde 
cydowanym i w pełni zasłużonym 

zwycięstwem Polonii w stosunku 3:0 

do przerwy 2:0. Drużyny wystąpiły w 

następujących składach: 
* Polonia — Strauch, Szczepaniak, 
Gralik, Dzdak, Nytz, Odrowąż, Le- 

wandowski, Jaźnieki, Nawrot, Pazu- 

rek, Kisieliński. 
WKS Śmigły — Czarski, Grządziel, 

Paszkiewicz,  Puzyno, Bukowski, 
Wojciechowski, Marzec, Pawłowski, 

Rallosek, Tatuś, Hajdul. 
Po wręczeniu upominków rozpo- 

częto zawody. W pierwszej połowie 
gra toczy sę ze zmiennym szczęściem. 
Początko przez 5 minut przewagę po 
siada drużyna wileńska. Jednak zbyt 
nerwowe zagrania ataku kóńczą się 

na pomocy, względnie obronie prze” 
ciwnika. Goście przewyższają nie 
tylko opanowaniem technicznym, sle 

1 psychicznym. Prowadzą ataki prze- 
myślane bez pośpechu, wspomagane 
stałe przez tyły. Owocem spokojnej 
£ry drużyny stołecznej są dwa zdo- 
kyte gole w 11 i 25 minucie. Pierw- 
szy z nich pada po mało udanej inter 
wencji Czarskiego, drugi zaś z kilku 
metrów. Oba gole strzelił prawy łącz 
nik Polonii Jaźnieki. 

Z chwilą zdobycia dwu goli przez 
gości gra staje się już nie tylko ostrą. 
nle i brutalną. Sędzia Sznajder z Kra 
kowa zmuszony jest kilkakrotnie 

przywoływać graczy z obu drużyn 

do porządku. Do przerwy wynik po- 
zostaje bez zmian — 2:0 dła Polonii. 

Po zmianie stron gra staje się niecie- 
kawą. Połonia cofa łączników do ty” 

№ i nie pozwala Śmigłemu na zdoby 

tie nawet honorowego punktu. Kon- 
tuzje po obu stronach, faule i rzuty 

wolne przeplatają tę połowę gry. Na 
ogół druga połowa meczu jest na- 

кпасхопа przewagą Polonii. Po prze- 

boju Nawrotła w 8 minucie pada 3 i 

ostatni gol dnia. Goście odtąd grają 

na czas, ale jednocześnie nie prze- 

stają zagrażać Śmisłemu. Dobrze 
prowadzący spotkanie p. Sznaider 

kończy zawody. Brak Bioka (dyskwa 

Kfikacja) i Zawiei a. 

łynał w dużym stopniu na prze” 

Mig wynik meczu dla Wiłna. eh 

lepiej grali w Polonii Kisteliński 

Stranch. a ze Śmistego Bukowski. 
Śmigły zaprezentował się bardzo 

Zawody lekkoatletyczne 

We wtorek, dnia 23 sierpnia br. o 9: 

17,00 odbędą się na stadionie sportowym 

Pióromont Okr. Ośrodka WF Wilno za 

wody lekkoatletyczne dla stowarzyszo- 

nych i niestowarzyszonych w następują 

cych konkurencjach: 
3 

biegi 100 m., 800 m. i 1.500 ma; 

skoki w da] i skoki wzwyż; 
rzuty kulą, dyskiem i oszczepem. 

„ Zgłoszenia będą przyjmowane 

miejscu pół godziny przed zawodami. 
ROEE ZER 

Niedziela pana Mfonsa 
1 a Alfons organicznie nie cierpiał nie- 

robie ; , Prostu nie wiedział co wówczas 
ia 

w dzień Seg: się niezmiernie. Ot. jeszcze 
wszedni to jakoś czas mu mijał e godzi: 

nei Rz » gdzie dla urozmaicenia 

służonych gderań sė a tub więcej za- 

odzowną drzemką..., S S» ad Hi dat do kina lub E S 

Sztralla na pół czarnej z bilardem też do 

dzielę pan Alfons budził się RY, RE 
minut 47 i do obiadu błąkał się SĘ z 

po mieszkanju. Męczyła go bezczynność, Nie 
więc dziwnego, że w sobotę wieczór, z z 
drażniony perspektywą smutnej aledzie. 
pan Alfons spotkawszy swego znajome. : 
pana Józefa na jego uprzejme powiiżajej 
cdburknął, po prostu niegrzecznie. Pan J6- 
gt znając pana Alfonsa jako wyjątkowo 
miłego kompana (widocznie nie mieli ze so- 
| sj soboty) nie zraził się tym 
wynikały nawiązał z nim rozmowę, z której 

ю » że pan Józef wybiera si wczesnym S m do 
mych, na meno gas A ше ma si 
wadziszek, Panis ZANE. -reszcje ni.ę Alfons chwilę się namyślał t wreszcie nieśmiało žš л . ógłb: wziąć w tej wyciecze: z czy nie móg Ę 

ziału. Okazało się, 
Możliwe. Telefonicznie 
Przystaniowego. Nawia- 

OnS był członkiem jed- 

posiadaczem   

słabo. Dłuższa przerwa, jaka poprze- 
dziła drugą turę rozgrywek, wpłynę- 
ła ujemnie w sposób aż nadto wido- 
czny. Forma wszystkich graczy po- 
zostawia bardzo wiele de życzenia. 
Jeżeli w ciągu najbliższych tygodni 
nie zajdzie zmiana na lepsze można 
będzie, niestety, całkiem realnie my” 
śleć o spadku z Ligi. Z takim trudem 
wywalczone 7 miejsce w tabeli zo- 
stało stracone. 

Śmigły rozczarował liczną publicz 
ność, której zebrało się około 4.009 

osób. Wierzono w zwycięstwo Wil- 

„KURJER” [4546]. 

nian, handicap własnego boiska z 
jednej strony i ostatnie miejsce Po- 
lonii w tabeli z drugiej nie pozwalały 
rokować takiego wyniku. Walka z 
drużynami, które będą następnie goś 
cić w Wilnie będzie już znacznie cięż 
sza. Obeena szansa na zdobycie 2 
punktów została beznadziejnie za- 
przepaszezona. 

Znająe jednak hart i wytrwałość 
„Śmiglaków*, mimo wszystko trzeba 
być dobrej myśli. Co nie udało się w 
Wilnie może udać się w Krakowie 
z Wisłą, gdzie w najbliższą niedzielę 

grać będzie drużyna wileńska. (©) 

Australia rozaromiła Niemcy 5:0 
Międzystrefowy mecz tenisowy o pu 

char Davisa pomiędzy mistrzem strefy 

europejskiej Niemcami i mistrzem strefy 
amerykańskiej Australią zakończył się 

zdecydowanym zwycięstwem Australii 

5:0. Nałeży zaznaczyć, że przed zawoda 

ata (ERY SUCHEJ sos: CREME NEU. 

mi nikt nie przewidywał tak wysokiego 
zwycięstwa Australii, zwłaszcza, że forma 

australijskich rakiet na meczu z Japonią 

pozostawiała dużo do życzenia. = 
Wałka o puchar rozegra się obecnie 

pomiędzy Ameryką j Australią. 
   

  

RE-DERFECIIUY   
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Ogólnopolskie zawody lekkoaiie- 
tyczne w Katowicach 

Wczoraj odbyły się na boisku Miej 
skiego Ośrodka PW, staraniem katowic 

kich klubów: Pogoni i KPW ogėlnopol 

skie zawody lekkoatletyczne. W zawo- 
dach wzięli udział czołowi zawodnicy 
Polski z Schneidrem, Soldanem, Drozdow 
skim i innymi. 

WYNIKI ZAWODÓW: 

100 m. pań: 1) Malkowska (Pogoń) — 
13,8; 2) Krawczykówna (Pogoń) 14, 3) 
Janikowska (Pogoń) 14,2, 

200 m. panów: 1) Drozdowski (Pogoń) 

23,4; 2) Danielak (Pogoń) 24,1; 3) Podo 
biński (Cracovia) 24,4. 

Skok w dał panów: 1) Chmiel (Pogoń) 
6,61; 2) Grzbiela (Pogoń) 6,02; 3) Karski 
(Pogoń) 6,00. 

1,500 m. juniorów: 1) Bożek (KPW) 
4,35,2. 

Rzut oszczepem panów: 1) Chmieł 
(Pogoń) 48,90; 2) Kądzielawa (Pogoń) 
44,17; 3) Połko (KPW) 42,60. 

100 m. panów: 1) Walke (KPW) 11,6, 
2) Podobiński (Cracovia) 11,7, 3) Ciejka 
(KPW) 12. 

Rzut dyskiem pań: 1) Krygierówna — 

(KPW Pomorzanin) 30,86, 2) Dyrdzianka 
(KPW) 27,96, 3) Mermerówna (KPW) — 
27,94. 

800 m. panów: 1) Miozga (KPW) 2,04,8 
2) Danielak (Pogoń) 2,07,1, 3) Kałamaja 
(KPW) 2,10,2. 

Skok o tyczce: Zapowiedziana próba 
pobicia rekordu przez Schneidra nie po 
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Jak się chłodzić, to ma Calego! 

  
Tegoroczne gorące lato wypędza całe masy plażowiczów m brzegi basenów, jezior, rzek j mórz. Oto obrazek z Kanału 

la Manche — na jednej z angielskich wysepek, Wight, zażywający kąpieli w czasie ostałnich upalnych dni chłodzą się 

„od zewnątrz i od wewnątrz”, siedzą mianowicie w 

brał, to jednak ze względu na obecny sto- 

sunek sfer oficjalnych do sportu; sam fakt 

należenia do klubu sportowego był = pana 

Alfonsa w niektórych wypadkach wi
elce po 

mocny. Nagle pytanie pana Józefa: „a z kim 

pejedziesz?" zwarzyło nieco mace R 

Alfonsowi. Zaczęło się wyszukiwanie znajo- 

mych „możliwych kandydatów na wycjęcz 

kę i wreszcie pan Alfons zdecydował się za- 

prosić pannę Musię. 

W tym wypadku także telefonicznie zdo- 

łano dojść do porozumienia, a w niedzielę 

przed godziną 7 pan Alfons zjawił się na 

przystani z teką wypchaną wiktuałami oraz 

z mnóstwem paczek o rozmaitej zawartości. 

Na pannę Musię trzeba było jednak czekać 

przeszło pół godziny. Współtowarzysze po- 

dróży wyruszyli już dawno w górę rzeki, 

gdy kajak pana Alfonsa odbijał od pomostu. 

Już na pierwszym kilometrze okazało się, 

że panna Musia wiosłować nie może, gdyż 

Szybko się cęczy... ale za to nadrabia ten de 

Iekt uroczą paplaniną..  „Panie Fonsio... 

niech pan spojrzy jaka piękna chmurka, 

lab zanurzywszy rączyny w wodzie konsta- 

towała... „ależ woda cieplutka”. Pan Alfons 

wygiąwszy grzbiet w pałąk wiosłował całą 

parą chcąc dognać towarzyszy i tylko po- 

takiwał „odkryciom* panny Musi. 

Na prądzie koło Trynopola omal nie do- | 
szło do poważnej scysji między nimi. Właś- 
nie kiedy pan Alfon z trudem posuwał się 

naprzód metr po metrze, a kajak zaczął 

zlekka się chybotać panna Musia zdecydo- 

wała że kajak może się wywrócić, więc ona 

woli wysiąść i niebezpieczny odcinek przejść 

brzegiem rzeki. Pan Alfons mrucząc pod no-   

sem jakieś perfidne przekleństwo przybił do 

brzegu, aby wysadzić partnerkę a w czasie 

tej manipulacji szybki prąd zniósł kajak w 

gół rzeki tak, że trzeba bylo raczynać od 
nowa. I znów zaczęła się heroiczna wałka 

z prądem „trwająca kilkanaście minut. Pot 
lał się z pana Alfonsa całymi strugami nie- 
mniej jednak wyszedł 0h Z tej walki zwy- 

cięsko wpłynąwszy na bardziej spokojne 

wody... i wówczas panna Musią wróciła do 

kajaka. Po kilku dalszych kilometrach pan 

Alfons spojrzawszy na chmurzące się niebo 

skonstatował,* że wkrótce spadnie deszcz i 

że należy wyszukać jakieś schronienie. 

Chciał właśnie przybić do brzegu, na któ- 

rym rosła kępa drzew mogąca stanowić pro- 

wizoryczną ochronę ale m Musia mają- 

ca wyrobiony W dużym stopniu zmysł pięk- 

na zaprotestowaał stanowczo mówiąc... „Pa- 

o tu jest tak brzydko, jedźmy da- 
ie Fonsi + 
lej — ot właśnie tam na zakręcie do tej cud- 
zj zatoczki z piękna. roślinnością”. Pan 
Alfons posłuszny życzeniu towarzyszki ru- 

szył dalej. Padały już pierwsze krople S 
czu „gdy doježdžano do zatoczki. W pošpie 
chu pan Alfons wskoczył LA pano es do 

wody i zajął się ЕН Ь_а;а!‹а‚ = 
czym dopomagala mu panna Musia 2 to tak 

nieszczęśliwie, Że cała Eik kajaka zna 

lazła się W wodzie. Rzucono = do wyławia- 

się ее płynących na dnie rzeki paczek. 

Pezbierawszy ©О się dało, pan Alfons z pan- 

ną Musią pobiegli w stronę „pięknej roślin- 

ności”. Deszcz lał obecnie jak z cebra. „Pię 
na roślinność” okazała się rzadkimi krzacz 
kami leszczyny które jedynie zlekka chro- 
miły przed przemoknięciem. Nie więc dziw-   

zie i popijają zimne napoje. 

nego, że panna Musia wkrótce zaczęła z zim 

na szczękać zębami a p. Alfons zdecydował 

się na kroki bardziej radykałne. Sapiąc ze 

zmęczenia wciągnął kajak do lasku i posta- 

wiwszy go jednym końcem na ziemi a dru- 
gim oparłszy o rozgałęzieni ekrzaka stwo- 

rzył coś w rodzaju dachu, pod który wpełzli 

oboje. 

Było tu wprawdzie ciasno i niewygodnie, 
ale za to nie padało bezpośrednio na głowę. 

Wtem potężne uderzenie oszołomiło p. Ai- 

fonsa. „Psiakrew* wyrwało się z jego roz- 

mokłej piersi. Kajak w pośpiechu oparty 

niedbale o krzak ześlizgnął się przyduszając 

obu kajakowiczów. Panna Musia wyszła z 

tej przygody bez szwanku, gdyż cała siła 
uderzenia rozładowała się na głowie, p. Al- 

fonsa, przewyższającego ją wzrostem. I znów 

p. Alfons zajął się budową schronu „zlewany 

całym potokiem deszczu: tym razem wybrał 

jednak rozgałęzienie budzące więcej zaufa- 

nia. 

Wszystko na świecie przemija, to też i 
deszcz się skończył chmury pomknęły gdzieś 

dalej a na niebie zabłysło słońce. Zajęto się 
przygotowaniem do dalszej podróży, w cza- 
sie której słońce osuszyło garderobę pomok 
łych kajakowiczów. Odbito od brzegu. Obec 
nie p. Alfons wiosłował z większym zado- 

woleniem. Zresztą samo powietrze przepojo 
ne balsamicznymi woniami działało orzeź- 
w'ająco. Koło Giełwadziszek natknięto się 
wreszcie na pana Józefa z resztą wyciecz- 

kowiczów. Ci bardziej przezorni przeczekali 

ulewę bez żadnego szwanku w pobliskim 
domku ‚а obecnie Ji w siatkówkę przy 

siatce rozpiętej na dwóch wiosłach wkopa 

wiodła się. Schneider osiągnął jedynie 
3,83 mtr. 

Skok wzwyż pań: 1) Mermerówna — 
((KPW) 1,35, 2) Krygierówna (KPW Pas 
morzanin) 1,25, 3) Dyrdzienka (KPW) 1,25. 

300 m. panów: 1) Drozdowski (Pogoń) 
36.5 (nowy rekord Śląska). 

2,000 m. panów: 1) Soldan (Cracovia) 
5.41,4, (rekord okręgu krakowskiego), 2) 
Omasta (WKS Bielsko) 6.05,8. 

Rzut młotem: 1) Węglarczyk (Sokół 
Chorzów) 49.50, 2) Mikosz (Pogoń) 41.94 
a poza konkursem 44.11, 

60 m. pań: 1) Malkowska (Pogoń) — 
8,6, 2) Janikowska (Pogoń) 98.9. 

Skok wzwyż panów: 1) Lastowica = 
(Bielsko) 1,78, 2) Chmiel (Pogoń) 1,78. 

Sztafeta 4 razy 200 panów: 1) KPW. 
Katowice 1,35 (nowy rekord Śląska), 2) 
Pogoń Katowice i,36.5 (również lepszy 
od poprzedniego rekordu Śląska. 

W kotle ligowym 
Wyniki wczorajszych zawo» 
dów o mistrzostwo Ligi 

Pe dłuższej przerwie wznowione z0- 

stały wczoraj rozgrywki ligowe. Rozpo+ 
częła się druga tura, zaznaczając się £ 

miejsca kilku niespodziankami Do naj. 

większych nałeży przegrana Warszawian 

ki z Wisłą I wygrana Warty z AKS-em. 

Wyniki są następujące: 

CRACOVIA na swoim boisku rozfro 

miła Ł, K. S. 6:2 (3:0), spychając go na 

ostatnie miejsce w tabeli ligowej, skąd 

już będzie trudno wyciągnąć się. 

WARSZAWIANKA uległa WIŚLE na 

własnym boisku 2:3, umacniając uozycję 
Ruchu na czele tabeli. 

W Katowicach RUCH uporał się dość 

„gładko z Iwowską POGONIĄ, wygrywa 

jęc spotkanie w stosunku 3:1 (1:0). 

Miłą niespodziankę swym  zwolenni- 
kom zgótowała poznańska WARTA, wy 

grywając z silnym AKS-em 4:3. Wynik 

ten ze względu na długą pasę niepowo 
dzeń Warty uznać należy za całkiem nie 

spodziewany, chociaż z drugiej strony 

powszechnie wiadomo, że Warta u się 

bie w domu przegrywać nie lubi. 

Nowy rekord polski 
w rzucie młotem 

Na międzyokręgowych zawodach Sou 
koła, które odbyły się w niedzielę w 
Chorzowie, ustanowiony zosłał przez Wę 
głarczyka nowy rekord Połski w rzucie 
młotem. Węglarczyk rzucił 50.58 m. Wy. 
nikiem tym zakwalifikował się Węglar, 
czyk do kłasy najlepszych miotaczy mło 
tem w Europie. 

_ Śmiertelny wypadek na 
-w$ścigach automobilowych 

W czasie wyścigu samochodowego, 
przeznaczonego dla kierowców szwajcar 
skich, a poprzedzającego Grand-Prix sa 
'mochodowe szwajcarskie, które rozegra 
ne zostało wczoraj w niedzielę, pod Ber 
nm, wydarzył się śmiertelny wypadek. — 
Uczestnik wyścigu Hans Guebelein z Zurf. 
chu wpadł na trybunę i wskutek odnie 
sionych ran zmarł, 

” ||- - .-| : м‘ — % 

mych w ziemię. Pannę Musię i pana Alfonsa 
powitały radosne okrzyki „htrra”. Myšlano 
już nawet, że zrezygnowali z wycieczki. | 
Wciągnięto ich naturalnie do gry w cza 

sie której okazało się, że pan Alfons, przyk 
pomniawszy szkołne czasy potrafi bić feno= 
menalne „bomby“ i „szczupaki“, a panna 
Musia potrafi zjadliwie z fałszem serwować 
Śmiech z padających co chwila żartów poa 

p. Musi i p. Alfonsa. Zmęczeni siatkówką 
wszyscy ruszyli gremialnie do kąpieli. Wodz. 

ciepła — jak zwykle po ulewie. P. Alfons 
płynął na plecach i patrząc w niebo odczu- 

wał błogie zadowolenie, jakiego od lat boa 

daj że dziecięcych nie doświadczał... i to 
pomyślcie państwo... w niedzielę. Po kąpieli 
— posiłek. Wszystkie zapasy skonsumowa- 
no co do kruszynki. Jeden z wycieczkowi= 
czów „znany w Legaciszkach w kolonii akg 
demickiej pod przezwiskiem „Kotlet* doka: 
zywał cudów bijąc wszystkie swoje rekordy. 

Słońce zwotna zbliżało się ku zachodowi     — zaczęto szykować się do powrotu. Długi 
szereg kajaków i spacerówek popłynął z bie 

giem rzeki. Majestatyczną ciszę przerywały: 
od czasu do czasu okrzyki „uwaga — kajak 
z drogi". 

Pan Alfons wracał z przystani zmęczony; 

ale pełen radości. Odprowadziwszy p. Musię | 
do domu na pożegnanie nieśmiało zapytał 

„W następną niedzietę jedziemy w 2 

ki?“ Odpowiedž a > 

4 wiście, panie Ft 
KZ Adara Opiklióski. 

m   wł 
e", 

prawił nadszarpnięte perypetiami humory | 2 
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KRONIKA 
Dziś; Symforiana 

Jutro: Filipa i Benicjusza 
     Wschód słońca — g. 4 m. 05 

Zachód słońca — g, 6 m. 39 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują 
apteki: 
_ Jundziłła (Mickiewicza 33); S-ów Mań 
kowicza (Piłsudskiego 30); Chróścickiego 
i Czaplińskiego (Ostrobramska 25); File 
manowicza i Maciejewicza (Wielka 29); 
Petkiewicza i Januszkiewicza (Zarzecze 
Nr. 20), 

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

następujące 

MIEJSKA. 

— Niezbyt budujące widowiska na 
ulicy. Wypadki wścieklizny w Wilnie nie 
ustają. Jako środek zapobiegawczy wyda 
ne zostało rakarzowi miejskiemu zarzą- 
dzenie zwiększonej „opieki” nad wałę 
sającymi się po ulicach psami. W związ 

ku z tym tzw. „hycle” jeżdżą obecnie po 
mieście kilka razy dziennie. W samo po 
łudnie, kiedy panuje największy ruch na 
ulicach miasta i przewija się dużo mło- 
dzieży, obserwować można niezbyt bu 
dujące obrazki uganiania się rakarzy za 

wcjekającymi psami. 
Zarządzenie władz sanitarnych niewąt 

pliwie jest w zasadzie słuszne, czy nie 
należałoby jednak zmienić godzin pracy 
*akarzy? 
— Rozbiórka budynku Teatru Letniego. 

Magistrat przeprowadza obecnie roz- 
biórkę budynku Teatru Letniego w ogro 
dzie Bernardyńskim. Roboty zaawansowa 
ły się dość znacznie i w niedługim już 
czasie budynek zinknie całkowicie, odsła 
niając widok na Wilenkę. 
— Kontrola dorożek. Z ramienia władz 

miejskich specjalne kmisja dokonuje obe 
cenie przeglądu dorożek konnych na tere 
nie miasta, badając ich stan pod wzglę 
dem schludności j czystości. 

Za niechljny wygląd dorożki sporzą 
dzane są protokuły karne. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Zbiórki w szkołach muszą nosić 

charakter całkowicie dobrowolny. — W 
W związku z bliskim rozpoczęciem nowe 
go roku szkolnego — wydano szereg do 
niosłych zarządzeń. Panownie omówiona 
została stale aktualna sprawa zbiórek 

4 kwest w szkolnictwie 
W szkołach wolno będzie prowadzić 

tylko zbiórki na cele o wyjątkowym zna 
czeniu społecznym. Wszelkie kwesty, jak 

to już wielokrotnie podkreślało minister 
stwo oświaty, muszą nosić charakter cał 
wowicie dobrowolny. 

— Prywatna 7 kl. Szkoła Powszechna 
ill stopnia Haliny Siewiczowej p. n. 
„Szkoła Radosna" przyjmuje zapisy do 
wszystkich klas oraz do Przedszkola — 
codziennie od 13 — 16. 

Racjonalne i ulepszone metody nau 
rzania pod kierunkiem wykwalifikowa- 
nych doborowych sił pedagogicznych. 
Należyte i sumienne przygotowanie do 
szkół średnich ogólnokształcących i zawo 
dowych. Języki obce. Środowisko kultu 
ralne. Lokal piękny, słoneczny. — Ogród 
— boisko. — Warunki dostępne. 

— W roku szkolnym 1938/39 przy 
Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 

otwiera się Państwowe Liceum im. Jana 
i Jędrzeja Śniadeckich dla młodzieży mę 
skiej. Zwierzchni nadzór nad Liceum spra 
wować będzie Rektor USB, 

Zgłoszenia na wydziały: humanistycz 
ny, matematyczno-fizyczny i przyrodniczy 

rzyjmuje do dnia 25 sierpnia 1938 roku 
I ies udziela kancelaria Liceum, 

    

  

Prywatnego Mesk. 
Gimnaz. Brogowego 

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

30 I 31 sierpnia 1938 r, 

Zarząd Okr. Polskie 
w Baranowiczach — ul. Senatorska 121 

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

ul. Bakszta 15, tel. 28—28 codziennie 
w godz. 10—12, 

— Męska Szkoła Krawiecka Im „Pro 
mienistych" Polsk. T-wa „Światło” w Wil 
nie. Kurs trzyletni, z pełnymi prawami 
obejmujący naukę teoretyczną i prakty 
czną kroju i szycia. 

Kandydaci posiadający conajmniej 4 
i6 oddz. szk. powsz. w wieku lat 13—17 
przyjmowani są po złożeniu egzaminu 

wstępnego. 
Zapisy przyjmuje i informacyj udziela 

Sekretariat Szkoły, ul. Żeligowskiego 
1—20. 

  

Bezrchicó zmniejsza sę 
Miniony tydzień przyniósł dalsze 

zmniejszenie się bezrobocia na terenie 
Wilna, 

W stosunku do tygodnia poprzednie 
go bezrobocie zmniejszyło się o przesz 
ło 30 osób. Obecnie Wilno liczy 650 bez 
roboinych. 

Dlaczego w kloskach brak 
znaczków pocztowych? 

Wydane przed kilku miesiącami za 

rządzenie, wprowadzające przymus sprze 

daży znaczków i druków pocztowych w 

ulicznych kioskach tytoniowych, nie jest 

lw praktyce stosowane. W większości kio 

sków, stale brak znaczków pocztowych. 

Właściciele kiosków twierdzą, że 

wprowadzenie sprzedaży znaczków pocz 

towych naraża ich na większe świadcze 

nia podatkowe, gdyż sprzedaż znaczków 

doliczana jest do obrotu. 

Myć owoce! 
Dzięki energicznym  zarządzeniom 

władz sanitarnych, zanotowane ostatnio 
na terenie Wilna liczne wypadki zasłab 
nięć na tyfus brzuszny zostały zlikwido 
wane. W ubiegłym tygodniu zanotowano 
już tylko dwa nowe wypadki zachorowań 
Pamiętać jednak należy, że jesień sprzy 
ja zazwyczaj zachorowaniem na tyfus. — 

W związku z tym władze sanitarne ape 
lują do ludności o zachowywanie najda 
lej posuniętej higieny i czystości przy 

jedzeniu, zwłaszcza zaś przy spożywan'u 
Owoców. 

„Miły* dłużnik 
22-letnia Franciszka Kulesza (No* 

wopopławska 34) zameldowała w po- 
licji, że wczoraj przechodząc ul. Su- 
bocz spotkała Jana Kurdzisa, który 
był jej od dłuższego czasu winien 50 
złotych. Gdy upomniała się o zwrot 
długu, urdzis poprosił ją do piwiarni, 
gdzie spotkała jego kolegę Onufrego 
Jankowskiego. 

Jankowski w piwiarni usiłował ją 
zniewolić, a gdy przerażona wierzy- 
cielka wszczęła alarm i wyrwawszy 

cię zaczęła uciekać, dogonił ją Kur- 
dzis i dotkliwie pobił. 

Niepsczytalny 
wybryk 

Pisaliśmy wczoraj o zranieniu pod 
Mejszagołą dozorcy F. Syrewicza, który 
jadąc furmanką podszedł do pobliskiego 
źródła napić się wody i został zraniony 
z karabinu przez nieznanego napastnika 
Zranionego przewieziono do szpitala św, 
Jakuba w'Wilnie, a policja wszczęła do 
chodzenie. Obecnie ustalono, że strzelał 
niejaki Jerzy Boguszkiewicz, bawiący w 
maj. Karolinka. Boguszkiewicza zatrzyma 
no, przekazując go do dyspozycji włdaz 
śledczych. Nie miał on żadnej urazy do 
Syrewicza, strzełał „tak sobie”, (<). 

Macierzy Szkolnej 
    

| Koedukacyjnego 
| Gimn. Kupieckiego 
PRZYJĘCIA 

6 — 7 oddziałów szkoły powszechnej 
Wiek od 13 do 17 lat. Eqzamin z po 7 
sk'eqo, historii, arytmetyki, geometr 
geografii i przyrody. Egzamina odb 

dą się dn. 1 i 2 września 1933 r. 
Podania o przyjęcie należy składać do dnia 28 sierpnia 1938 roku 

Opłata za egzamin wynosi zł 20, czesne zł 25 miesięcznie. 

     

      

    

    

Konto P.K.O. 

Centrala: 

   

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA | 

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 

0. Redakcja rękopisów nie zwraca. 

Wydawnictwo „Kurier Wileński" Sp. Z 0, © 

Ułańska Bt; 
Pińsk, Dominikańska 40. 

Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, 
Suwałki 
Wołkowysk — Brzeska 9/1 

  

     
   

Druk. „Znicz*, 

  

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

Lida, ul. Zamkowa 4/7, tel. 78; 
Brześć U Pierackiego 19, tel. 224; 

Przedstawicielstwa: Kleck, Nieśwież, 
Grodno — 3 Maja 6, 

— Em. Plater 44, Równe — 3-go Maja 13, 

   Wilno, 

+ == „KURJER” (4546). 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, 
— Dzisiejszy występ „Chóru Dana*, — 

Dziś o godz. 8.30 wystąpi znakomity Chór 

Dana, którego występy w kraju i za granicą 

„cieszą się olbrzymim powodzeniem. Słynny 

ten zespół ukaże się w pełnym składzie z 

udziałem świeżo pozyskanej solistki Hanny 

Brzezińskiej. Program całkowicie nowy i 

składa się z 18 piosenek. 
W programie: Daniada, Ostatni uśmiech, 

Nowoczesny romans, Lwowska  poleczka, 

Piosenka cygańska, Słomiany wdowiec, Mi- 

łość znaczy więcej, Dodatek PAT, Księżnicz- 

ka Śnieżka i inne, 

Jutro drugi i ostatni występ Chóru Dana. 

RADIO 
PONIEDZIAŁEK dnia 22 sierpnia 1938 r. 

6.42 Pieśń poranna. 6.455 Gimnastyka, 

77.00 Dziennik poranny. 7.15 Koncert poran 

ny. 8.00 Muzyka wakacyjna. 8.55 Program 

na dzisiaj. 9.00 Przerwa. 11.57 Sygnał czasu 

i hejnał, 12.08 Audycja południowa. 13.00 

Popularny koncert symfoniczny. 14.00 Popu 

larna muzyka. 14.15 Przerwa. 15.15 „Wypra 

wa po skarby* — audycja dla dzieci star 

szych w oprac. Wandy Boye. Część I. 15.30 

Recytacje prozy: „Powiastki o Panu Bogu“ 

— Rainer Maria Rilkego. 15,45 Wiadomości 

gospodarcze. '16.00 Koncert w wyk. orkiest 

ry rozrywkowej. 16.45 Wśród rodaków w 

Brazylii — pogadanka. 17.00 Gawęda regio 

nalna Leona Wołłejki. 17.15 Pieśni polskie 

w wyk. Zofii Wyleżyńskiej. 17.35 Chwila mu 

zyki organowej. 17.45 Skrzynka ogólra — 

prowadzi Tadeusz Łopalewski. 17.55 Program 

na wtorek. 18.00 Pogadanka sportowa. 18.10 

Recital klarnetowy Ludwika  Kurkiewicza. 

18.30 Audycja konkursowa Polskiego Radia. 

18.55 Przerwa. 19.00 „Kawaler srebrnej ró 

ży” — opera w 3 aktach Ryszarda Straussa. 

Transmisja z Festivalu w Salzburgu. Ok. 

20,09 w przerwie I: Pogadanka aktualna. Ok. 

21.12 W przerwie II: Dziennik wieczorny i 

pogadanka aktualna. 22.50 Wiadomości spor 

towe. 23.00 Ostatnie wiadomości i komuni 

katy, 23.05 Zakończenie programu. 

WTOREK, dnia 23 sierpnia 1938 r. 

6.42 Pieśń poranna; 6.45 Gimnastyka; 

7.00 Dziennik por. 7.15 Muzyka poranna; 

£.00 Muzyka wakacyjna; 8.55 Program na 

dzisiaj; 9.00 rzerwa; 11.57 Sygnał czasu i 

hejnał; 12.03 Audycja połudn. 13.00 I. Muzy- 

ka francuska; II. Z operetek Millóckera i 

Zellera; 14.00 Muzyka popularna; 14.11 
Skecz Zw. KKO; 14.15 Przerwa; 15.15 Za- 

gadka geograficzna dla dzieci starszych pt. 

„Jakie to są miasta — zgadnijcie i basta”; 

15.35 Przegląd aktualności finansowo-gosp. 

15.45 Wiadomości gospodarcze; 16.00 Kon- 

cert w wyk. Orkiestry Rozgłośni Wileńskiej; 

16.45 Wędrówki po Polesiu — opowiadanie; 

17.00 „Sport czy barbarzyństwo* — poga- 

dunka Adama Ćwiklińskiego; 17.10 Pod nie- 

bem południa; 17.55 Program na środę; 18.00 

Smoki ilatające — pogadanka; 18.10 Koncert 

kameralny; 18.45 „Potyczka* — fragment z 

„Popiołów* Stefana Żeromskiego; 19.00 Arie 

operowe w wyk. Władysławy Żelazowskiej 
— sopran; 19.20 ogadanka aktualna; 19.30 

„Na balu z przed ćwierć wieku* — koncert 

rozrywkowy; 20.45 Dziennik wiecz. 20.55 Au 

dycja dla wsi: „Znaczenie maszyn w gospo- 

darstwie ralnym* Pog. 21.05 Przerwa; 21.10 

Dawne ballady i dzisiejsze ludowe pieśni 

duńskie w wyk. chóru i solistów. Trasmisją 

z Kopenhagi; 21.50 Wiadomości sportowe; 

22.00 Wil. wiad. sport. 22.05 oncert popular 

my ;23.00 Ostatnie wiadomości i komunika- 
ty; 23.05 Zakończenie programu. 

Wiadomości radiow: 
Recytacja prozy — Rainer Maria — Rilke, 

„Powiastki o Panu Bogu" — to jedna 
z rzadkich książek, w której najczystsza 
poezja łączy się z głęboko religijną po 
stawą autora. Wszystkie powiastki są nie 

śmiałe i ciche. Jeśli lubisz białą plamę 
ciszy i spokój zamyślenia posłuchaj „po 
wiastki opowiadanej w ciemności”. — ® 

Poniedziałek dn. 22 bm. godz. 15.30. 

Leen Wołłejko opowiada. 
Dzisiaj o godz. 17,00 wygłosi radio 

wą gawędę regionalną znany i lubiany 
prelegent Leon Wołłejko: 

O czymże on prawić będzie? Nie wiesz 
kuma? — Nu, jak nie wiesz, to posłuchaj! 
Pieśni Kotarbińskiego i Święcickiego, 

Zawsze dbała o powiększenie swego 
repertuaru, Zofia Wyleżyńska, obdarzona 
radiofonicznym sopranem,. wykona — op 
rócz znanych pieśni Niewiadomskiego i 
Kazury — mało jeszcze rozpowszechnio- 
ne, ładne pieśni Miłosza Kotarbińskiego 
i Witolda Święcickiego. Akompaniować 
będzie Walentyna Czuchowska. Audycja 
w poniedziałek o godz. 17,15. 

  

    

  

    

Baranowicze, GENA «PRENUMERATY 

Słonim, Stołpce, 

    

  

  
=== NATE 

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, 

Regulacja rzek 
w pow. brasławskim 
Spółka wodna „Bagna Przebrodzkie" 

w pow. brasławskim w roku bieżącym do 
konała dużych prac przy regulacji rzek i 
wykopie rowów. Ogółem kosztem 50,000 
zł. wykopano 2 klm. nowego łożyska rze 
ki oraz wykopano 20 klm. rowów nawa 
dniających i odwodniających. Wskutek 
tych prac 1,000 ha dotychczas nieużytecz 
nych błot w roku następnym zostanie wy 
korzystane jak pola lub łąki. Przy pra 

cach melioracyjnych pracuje ośrodek wię 
źniów w liczbie 450 osób. 

Zniżka cen chleba 
w pow. oszmiańskim 

W związku z notowaną ostatnio zniż 
ką ceny mąki żytniej starosta powiatowy 
w Oszmianie po wysłuchaniu opinii ko 
misji do badania cen obniżył cenę chle 
ba według następującej normy: 

1 kg. chleba z mąki żytniej 95 proc. 
z 21 gr. na 17 gl.; 1 kg. chleba z mąki żyt 
niej 65 proc. z 30 gr. na 28 gr. 

Ceny te obowiązują z dniem 18 bm. 

Pomac ofisrom gradc- 
bicia w powiecie 

sm Z а 
oszmiańskim 

Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rel 
nych przydzieliło dla rolników z terenu 
pow. oszmiańskiego, którzy dotknięci zo 
stali klęską gradobicia, 6 wagonów żyta 
na zasjewy w okresie jesiennym i wiosen 

nym. Żyto będzie rozdzielone wśród go 
spodarzy przez zarządy gminne w zależno 
ści od poniesionych strat. 

Niezależnie od tego Państwowy Bank 
Rolny przyznał na tenże ce] pożyczkę na 
okres dwuletni dla gminnych kas pożycz 
kowo-oszczędnościowych, _ rozdzielając 
17 tys. złotych na gminy: Smorgonie — 
8 tys. zł., Graużyszki — 5 tys. zł. i Osz 
miana 4 tys. zł. 

ty 

   
   

    

  

BOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny == Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

- . . ° 

Z teki policyjnej 
ZA MAŁO IM 6 DNI W TYGODNIU... 

9 protokułów sporządziły w ciągu 
dnia wczorajszago organa policyjne za 
uprawianie potajemnego handlu w nie- 
dzielę 

Nieuczciwi kupcy ukarani zostaną w 
drodze administracyjnej grzywną lub a- 
resztem. 

ESENCJA OCTOWA — JODYNA. 

Wczoraj targnęła się na życia przez 
zażycje większej dawki jodyny Nachama 
Burakińska (Stefańska 22), Samobójczynię 
skierowano do szpitala św. Jakuba. 

Powodem były perypetie z narzeczo 
nym, (c) 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny Ceny przystępne 

Telefony w pokojach. Winda osobowa 

REIKIA     

Po kłótni z żoną... 
Wczoraj, w mieszkaniu własnym przy 

ul. Bogusławskiej 5, usiłował popełnić 
samobójstwo przez przecięcie żył Ro- 
muald Zieliński. Desperata karetką pogo 
towia skierowano do szpitala św. Jakuba, 

Powodem rozpaczliwego kroku była 
kłótnia z żoną, którą Zieliński tak się 

przejął, że postanowił odebrać sobie ży 
cie. (e). 

“Od Administracji 
Administracja nie przyjmuje odpowie- 

dzialności za termin ogłoszenia oraz za zgu 

bę lub zniszczenie matryc i klisz. Zastrzeżo 

ne miejsce obowiązuje Administrację tylko» 

wówczas, gdy za takie zastrzeżenie. zostanie 

zapłacone 25/0 drożej. Omyłki, które zasad 

niczo nie zmieniają treści ogłoszenia, nie u- 

poważniają do żądania zwrotu gotówki, ani 

też nie obowiązują Administracji do bezpłat 

nego powtórzenia ogłoszenia. —. Uzasadnio- 

ne reklamacje będą uwzględniane o ile zosta 

ną wniesione do dni 8-miu od daty ukaza 

nia się ogłoszenia. — Wydawnictwo zastrze 

ga sobie prawo nieumieszczenia całego ogło 

szenia, względnie jego części bez podania po 

wodów. Komunikatów bezpłatnyca nie u- 

mieszcza się. 
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DR MED. JANINA 

Piośrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

  

  

DOKTOR rej 

Biumowicz 
choroby weneryczne. skórne i maczopłciov. e 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od. godz, 

9—1 i 3—7, w niedziele od 10—1. 

  

а „DOKTOF 

Zeldowicz 
Choroby skėrne, wenervczne, syfilis, narzą- 
dów moczowych. od godz. 0-1 i 5—8 w. 

DOKTOR I 

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

Wileńska Nr 28 m. 3. tel. 277. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AKUSZERKI 
AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz. 

— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—3%. róg ul. 
3-go Maja obok Sądu. 

  

  

AKUSZERKA Й 

Smialowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów., pies 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł. dzające, 

wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy« 

stępne. Porady bezpłatne. Wielka 4—1. 

FAA m я 

Kupujemy każdą ilość teaorocznego 
MIODU, dojrzałych SE RÓ W 
litewskich i GRZYBÓW suszon. 

Płacimy najwyższe ceny 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA“ 
Baranowicze, ul. Szeptycklego 50 

telefon 97 

    

PAN| 
PKEMIERA, 

HUMOR 

ZA“AWA 

SATYRA 

CASINO | 

KRÓL 

  

Najweselsży film osnuty na tle ałośnej sztuki „Le roi* 

SIĘ BAWI 
Fascynujące dzleje gdy król uwodzi żonę minisi'a . 

Nadprogram: ATRAKCJA KOLOROWA 

Dziś nieodwołalnie ostatni dzień. Wielki podwójny program 

» Tajemnicze promienie Werner 
Olanda 

МА DRAPACZU CHMUR 
oraz w nadprogramie reportaż 
z uroczystości sprowadz. relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski 
  

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID 
W rolach głównych: Lillana Harvey, 

  

Romantyczna idylls miłosna słynnej tancerki Fanny Elssler 
z „Orlątkiem”, n'eszczęśliwym synem Napoleona. w filmie 

Taniec szczęścia i rozpaczy 
wiily Birgel, Rolf Moeblus i Paul Hoffman 

Początki seansów o godz. 5—7—9, w niedzieia i święła od 3 ej. 

Dziś.   OGNISKO | Największa sensacła XX wieku. 
podróży „międzyplanetarnych 

Fantastyczna w zja 

Wiata. Buster re WYPrAWA Na Meongo 
Nadprogram: UROZMAICÓNE DODATKI. 

   

  

miesięcznie: CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz mili 
za tekstem 30 gr, drobne 10gr. 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-łamowy, га tekstem 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany termini druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze« 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w god. 

Pocz. sensów O G-ej, w niedz. i św, o 4-ej 

     

  

   

      

  

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

  

30 i 17 — 19 

  

Redaktor odp, Józei Onusajtis


