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Pismo

nie jest datowane

naprzód.

-— -—

ILE

Сепа

15

ог

Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński

Front obrony pokoju krzepnie
Namraciy

sztabów

ANKARA. (PAT.) Do Słambułu przybyła wczoraj francuska misja wojskowa
pod przewodnictwem gen. Hunłzingera,
długoleiniego dowódcy wojsk francuskich
w Syrii i członka Najwyższej Rady Wojen

Turcji

nej Francji. Misja wyjeżdża dziś wieczorem do Ankary, gdzie zabawi przez czas
dłuższy. Misja francuska omawiać będzie
z najwyższymi
czynnikami
wojskowymi

Przygotowanie

kobiet

do

obrony

kralu

i Francji
Turcji zagadnienia, wynikające z łączącego oba państwa paktu wzajemnej pomocy, zwracając szczególną uwagę na kwesłię ewentualnej obrony Syrii.

Nowa forteca morska
_ PARYŻ. (PAT.) „Excelsior" w artykule

tažny łańcuch fortyfikacyj,

<zą, miejscowość ta będzie panowała nad
Morzem Egejskim i nad całym wschod-

pt. „Potężna baza lotnicza we wschodniej

| części Morza Śródziemnego” pisze: Dzię-

nim

Morzem

Śródziemnym.

Anglia

i Tur-

370

cja postanowiły
bezzwłocznie wspólnie
przystąpić do rozbudowy tego ważnego
punktu strategicznego. Jednocześnie Turcy budują wzdłuż wybrzeży Anatolii po-

ki swemu położeniu miejscowość Chesme
Jest dla Morza Egejskiego tym, czym Gib
ralfar jest dla całego Morza Śródziemnego, a Singapore — dla Oceanu Indyjskiego. Zamieniona na bazę morską i lotni-

prawdziwą

li-

nię Maginota, która ciągnie się od Chesme do Antyalya na przestrzeni przeszło

km.

Fortyfikacje

te, zaopatrzone

|

działa przeciwlotnicze i potężną artylerię,
czynią niemożliwą wszelką inwazję i desant nieprzyjacielski.
4

Francja przestaje tolerować
‚

(Pat).

Prezydium

Rady

da komunikat

—

# całą konsekwen-

ukrócenia

| cją, bez względu na osoby, jakie dopuściły się tych przestępstw.

działalności wrogiej propagandy na
terenie Francji, w którym stwierdza

Z drugiej strony komunikat zapowiada tępienie wszelkich
zbędnych

Ministrów wydało komunikat, w spra
"wie

akcji

zmierzającej

do

że chodzi tu o aresztowanie osób, bę
dącychw kontakcie z agentami ohcych mocarstw
i pobierających od

RYGA,

Przestępstwa te, podpadające pod
ustawę o szpiegostwie ze stycznia r.
1934 oraz dekret z 17 czerwca 1938 r.
o zapewnieniu ładu i spokoju wewnę
trznego, tępione będą — jak powia-

polemik prasowych i plotek, mogących utrudnić śledztwo przez przedwczesne rozprzestrzenienie informacji, dotyczących akcji władz bezpieczeństwa.

(Pat). Prasa donosi, że pra.

ce przy pogłębianiu

litewskiego

wają
towy

i budowie

portu

w Świętej szybko

posu-

wejście do portu. W roku zaś przyszłym rozpocznie się budowa północnego falochronu. Port zotsał pogłę-

się naprzód. Już na jesieni gobiony
będzie falochron,
zamykający i

Dziś popołudniu gen, Ironside
przyleci samolotem
LONDYN.

(PAT.)

Główny

tor

brytyjskich

wojsk

gen.

sir Edmund

Ironside

z Londynu

z lotniska

inspck-

Croydon w po-

spodziewać

się należy

(PAT.)

warszawskiej

Zapowiedź

gen.

Ironside

w Paryżu ogromne

niedziałek o god. 9.15 rano, udając
się samolotem przez Rotterdam, Kopenhagę, Gdynię do Warszawy.
Przylotu generała brytyjskiego do

Warszawy

17.

PARYŻ.

wystartuje

Vancouver,
wives

wizyty

nikom,

wywołała

zainteresowanie

i

zadowolenie. Koła polityczne Paryża
traktują tę wizytę, jako objąw kon-

kretnej i głęboko sięgającej współpracy wojskowej między Polską a Wielką
Brytanią i Francją.

ok.

Japonia

(Pat).

skupione

League*
którzy

Panie

wypowiedziały
zaprzestali

prokłamowaniu

„tygodnia

którego

mięsem,

kobiety

zakończyła

wojnę

rzežtań-

„polegająca

na

bezmięsnego*,

w

pikietowaly
się

„House-

sprzedawania

mięsa. Akcja

pełnym

sklepy

z

powodze-

niem.

szantiażuje
zawaha się przed całkowitym zamknięciem dostępu okrętów brytyjskich
do rzeki Pei, przepływającej w po-

skich

w Chinach

bliżu

ze

incy-

kinie

dent w Tientsinie dla wywarcia presji celem uzyskania ustępstw ze strony W. Brytanii w Chinach północ-

nych.

Tendencją

strony

północnych. Jednocześnie
władz

stwierdza

wojskowych

się,

i stanowiącej

Pe-

« najważniejszych

że Japonia

nie

obszarze

Zaięcie

tą tutejsze koła dy-

Tientsinu

w

Swatow

Chin

dróg

jedęą

wodnych

na

północnych.

przez Japończyków

plomatyczne tłómaczą też wszystkie
manifestacje i meetingi antybrytyjskie, organizowane w samej Japonii

i miastach chińskich,
okupowanych
- przez wojska japońskie, jak rówineż
wszelkie enuncjacje czynników półoficjalnych

na temat

stanowiska

Ja-

ponii w rokowaniach tokijskich.
Wszelkie enuncjacje tego rodzaju
grożą, że, o ile W. Brytania nie zgodzi się na rozszerzenie rozmów tokij

skich na całokształt polityki brytyjskiej w Chinach północnych i obstawać
mów

bedzie
do

wówczas

przy

samei

ograniczeniu

kwestii

ze strony

te beda renresie i rokowania nie daw Tien-

olbrzy-

dowane w stoczniach tutejszych dw»
paneerniki po 45.000 ton i 6 panser-

Jugosławia

kłamliwym

(PAT.)

Prasa

ników po 35.060 ton za niewystarczające i że już na przyszłej sesji koagresu wniesie o przyznanie kredytów
na budowę jeszcze dwuch pancerników po 45.000 ton. Koszt budowy ka
żdego z takich olbrzymów wyniesie
od 93 do 100 milionów dolarów

zachowa n ezależność
swej polityki
informacjom

paryska

z

żywym zadowoleniem komentuje zapowiedź wizyty londyńskiej ks. Pawła, regenta Jugosławii, widząc w tym
dowód, że Jugosławia
zdecydowana
jest utrzymywać
niezależność
swej
polityki. Dziennik „Oevre** zapowiada,

Włoch

i Niemiec

ż erząd angielski zdecydowany jest
na* przyznanie Jugosławii kredytu 2
miln. funtów szterlingów na zbrojenia, które zostaną uzupełnione poważ
nymi również kredytami francuskimi

dla Jugosławii.

Rzesza pozbaw ia obywatelstwa
niepożądanych

mie szkańców

(Pat). Ministerstwo spr.

b. Austrii

Sprawa ta posiada znaczenie bardzo
doniosłe, ponieważ według powierzchownych obliczeń dotyczy to przypuszczalnie kilkudziesięciu tysięcy оbywateli różnych krajów dawnej mo
narchii austro-węgierskiej, którzy na
mocy traktatu wersalskiego optowali
na rzecz republiki austriackiej,

potrzesy kolonialne
Polskie potrzeby kolonialne,
oparte „ skich.
Aufor m. inn. pisze, że Liga jest nie
na przesłankach gospodarczych, tak zro- |
zumiałych dla wszystkicii — znajdują co- | ike Morska, „lecz również kolonialna,
gdyż jeśli jest kraj, który ma prawo szu
raz to przychylniejsze echo w narodach
kaz nazewnątrz
terenów
osiedleńczych
kolonialnych.
dla nadmiaru swej ludności, to niewątpliNiejednokrotnie już na tym miejscu
wie jest nim Polska”. „Zresztą — czytapodawaliśmy liczne oświadczenia zorga1
my dalej — jeśli pewnego dnia byłby
nizowanych mężów stanu oraz głosy prasy
wakujący jeden z mandatów kolonialnych,
obcej, ustosunkowujące się z pełnym zroznajdujących się pod opieką Ligi Narozumieniem do naszych dążeń kolonialdów, dlaczego Polska, tak samo jak Nlemnyych.
cy, nie miałaby go wykonywać!”
Osłatnio zanotować musimy nowy głos.
Mianowicie p. Georges Bienaime w paJak z tego widać, opinia zagraniczna
ryskim dzienniku „Victoire” zamieścił w
zdaje sobie sprawę z naszych bolączek
dn. 28 czerwca br. artykuł, omawiający
I z konieczności zadośćuczynienia naszym
nasze „Dni Morza” I rolę Ligi Morskiej , słusznym, nie mającym nic wspólnego z
i Kolonialnej w propagowaniu haseł mor- | polityką, postulatom kolanialnym.

KRAKÓW.

Hentsiństief.

tsinie . oświadczył / dziś,
że jeśli Anglia nie udzieli obietnicy zmiany swe

O

Hyma na cześć oręża 10 skiego

roz-

japońskiej podję-

dza żadnych rezultatów.
Dowódca wojsk japońskich

(Pat).

0 neutralności

Francuska opiiia pub'iczna uznaje nasze

go stanowiska antyjapońskiego, pociągnąć to może za sobą ujemne kon
sekwencje dla interesów brytyjskich

wykorzystać

JORK,

WIEDEŃ,

TOKIO, (Pat). Ze strony władz japońskich ujawnia się w dalszym ciągu wyraźna tendencja, aby w obecnych
rokowaniach
japońsko-brytyj

Tokio

NOWY

ustawę

mich zbrojeniach Stanów Zjednoezonych wymownie mówi korespondencja waszyngtońska
„N. Y. Times“,
donosząca, iż rząd uważa obecnie bu

wewnętrznych Rzeszy wydało zarządzenie, przewidujące możliwość pozbawienia obywatelstwa niemieckiego
tych wszystkich
mieszkańców Austrii, którzy otrzymali obywatelstwo
iustriackie po roku 1918.
Przyczyny wydania rozporządzenia tego są natury czysto politycznej.

wywołała incydent w Tientsinie
aby go wykorzystać w rokowaniach
w

chociaż zachowały

PARYŻ.
miasta

w organizacji

szych gatunków

czasie

domu

Stany Zjednocz. ywałtownie się dozbraja:ą

wbrew

Dzieine kanadyjki

do Warszawy

godz.

* zamorskich,

o 5 metrów.

MONTREAL,

pracy

zaznajamiały
dziennikarki
nie Rigby i

Port w Świętowściu szybko rośnie

nich sumy pieniężne.

Przedstawicielki
prasy
zagranicznej
bawiły ostatnio w Spale, gdzie odbywa
się kurs podinstructorski oraz pogołowia
| społecznego dla kierowniczek powiatoi organizacją PWK w Polsce
wych.
się bawiące w naszym kraju !|
Na zdjęciu — moment z ćwiczeń w
angielska i amerykańska pastrzelaniu z karabinu.
Daimann.

Przygotowanie kobiet do obrony kraju
stalo się zagadnieniem żywym i wažkim
nie tylko w Polsce, ale i na szerokim
świecie. W ciągu ostatnich dni z programem

Wrogą propagande Niemiec

PARYŻ,

О

w

|
Na

zdjęciu —

desant japoński

w porcie

Swatow, zajętym

osłałnio

przez wojska.

(PAT.] W czasie tegorocz-

razuje zwycięskie etapy w historii naszego

nego wielkiego zjazdu sierpniowego w
Krakowie wykonana zostanie na dziedzińcu atkadowym Zamku Królewskiego. na
Wawelu apofeoza pióra L. H. Morstina
pf. „Hymn na cześć oręża polskiego”.

oręża od najdawniejszych czasów do chwi
Jl ostatniej. Poemat ten będzie wystawio=
ny frzykrofnie: w sobotę dn. 5 sierpnia
o godz. 22 i w niedzielę dn. 6 sierpnia
o godz. 19.15 i 21.30,

Jest to poemat w trzech aktach, który ob-

„KURIER“ (4871)

zpaURZENIA

URZEWĄ

J. E. Ks. Arcybiskup
poddał się operacji
cybiskup Romuald Jałbrzykowski czu
je się dobrze, jakkolwiek stan obeeny można nazwać ciężkim, Temperatura dochodzi do 38 stopni, tętno
do 100. W czynności nerek, której
zaburzenie było bezpośrednim powedem wkroczenia operacyjnego, nastąpiła poprawa.

Jak
my

już

J.

E.

kilkakrotnie
Arcybiskup

ostatnio ciężko

donosiliś-

Jałbrzykowski

zaniemógł

na choro-

bę nerek. Stan chorego przechodził ró
žne lazy i przed kilku dniami uległ

polepszeniu.
wnie

Niestety

pogorszył

jednak,

pono-

się.

Da chorego Ks. Arcybiskupa spro
wadzone znanego chirurga z Krako-

wa prof. Rutkowskiego.
gorszenia

czuwający

się

stanu

stale

Arcypasterza

na

Wobec po-

zdrowia

przy
częłę

chejdą i Rutkowskim

lekarze

łożu
z

chorego
prof.

Mi-

odbyli, jak już

o tym pisaliśmy, konsylium, uznając
konieczność
dekonania natychmias-

Meżna

Operacji

dokonał

prof.

deki jelita wymagają grun-

|
woseraj Peczncę GFUNWA:dU

szy na podłodze przez dłuższy czas
żarliwie się modlił.
Operacja w klinice odbyła się pod
Operował prof. Michejda
narkozą.
obeeności

Po

prof.

się J. E.

raz

jesz-

polepszeniu się, chociaż J. E. jest b.
osłabiony. Wczoraj stan był zadawa-

skok wdal 1) Zastona (B) 6.41, 2) Wo-

Jak

słychać,

wszczęcie starań

zastępcze

rozłożony

ciągły,

w

zasadniczym

Poza

na

zostaną wydane

tej maseczki

zabezpiecze- | zakup

niem dróg oddechowych. przed gazami bojowymi, jakim jest maska przeciwgazowa, został wprowadzony da
użytku ludności cywilnej
prowize-

że pieniądze

sprawiają,

itd.) —

ezasie.

maski

uszkodzenia

lecz | oenłaniacza,
celowo.

Prowizoryczne

mogą
dej

maseczki

obecnie być nabywane
ilości

ww placówkach

węglowe

dniw

wczorajszym

odbyła

się

w

Szezuczynie Nowegródzkim ureczysteść prze
kazania armii 2 samolotów BWD wraz ze
oraz 10 radioodbiorników
spadochronami
illa nowowybudowanych szkół imienia Mar
szałka Józefa Piłsusdkiego.
Na specjalnie przygotowanym placu zebrało się już w godzinach rannych okolo
20 tysięey mieszkańców powiatu, zrzesze
nych w organizacjach P. W., gospodarczych.

relniczycn
riałuege.

&

Związku

Nieobeenego

Samerządu

Teryto-

Marszałka Śmigiege Rydza

rem do domu,
został zaczepiony w
"pasažų obok Sali Miejskiej przez 2 eh

wanemu udzielono Joerwszej pomacy w ambulansieę pogotow:a ratunko-

policja

sprawców.

poszu-

Wileūskieį N-

Lipiński wybrał się na wycieezkę
motocyklem i rozbił się kolo Kokyt
nik, doznając bardzo powažnyck pokałeczeń.
(e.)

Na terenie Wołokumpii rozłożył
tabor cygański. Cyganki uwijają

ciągu bieżącego miesiąca przy-

było
Wailmu
kilkanaście
nowych
przedsiębiorstw handiowych. Więk-

szość stanowią drobne sklepy z napojami chłodzącymi zarówno w śród
| mieściu, jak i na peryferiach miasta.
|
W tym samymsokresie uległy likwidaeji zaledwie

2 sklepy.

CAŁOROCZNY.

W sezonie UI ad dnia 21 sierpnia —
31 paždziernika prowadzone są . Tanie
pobyty'* 28. dniewe za zł. 141 — ebej.
muje: mieszkanie, utrzymanie, kąpiele
siarczage

kanską

i

borowinowe

Stacja

i opiekę

kolejowa

w

le-

miejseu,

na linii kolej, Jarosław —

Rawa Ru-

ska,

lwowskie.

pow.

Lubaczów

woj.

Organizacja nowego

gi Sokełowskiej

wydobywały

ea

były

nasiępujące:

(Dąb)

2.52,8,

2.57,8,

3)

2) Kot 3 (Pogoń
Iwanowski

2) Dorywałski (W) 69.35, 3) Wachowiak
(W) 63.75;

sztafeta olimpijska 1) Białystok 3 min.

42,4 sek., 2) Wilno 3 mim. 42,8 sek.
W punktacji ogółnej zwycięstwa adnieśli lekkoatleci Białegostoku, mając 49
pkk. przed: Wilnem 47 pkt.

(PZL

Lwów):

(Dąb) 32.72, 2) dr Kakali-Piefrzykowska
| (AZS Warsz.) 30:58;
|

skoki z trampoliny panów:

t) Ziaja

(Dąb) 123.6, 2) Maerz (GISZ) 122.20, 3)
Bredlich (Dąb) 109.88;

szłałeła 3X100 sł. zmiennym panów
zakończyła się pa dramatycznej ii niezwy
kle emocjonującej wałce zwycięstwem Ha
koachu: w czasie 4:37,2 przed AZS 4.39,4
araz:
442,8;
|
| * sztafeta 4200 st. dow. panów: 1) Legia 10.34,5 (nowy rexord Polski), 2) AZS
| Warszawa

10.37,4,

3)

Giszowiec

10:58.

Ponadto odbyła się w niedzielę nieoficjalna eliminacja w konkurencji stył. klas.

Warszawa)

| pomiędzy młodziutką i! utalentowaną za|wodniczką Gietkówną
(Żagiew Warsz:)

1) Kandlówna

(Hakoach Bielsko) 1.38,3, 2) Szumiłowska
(Sokół Bydgoszcz) 1.38,4, 3) Madejówna

a Szumiłowską. Zwyciężyła młodziutka zawodniczka warszawska, uzyskując doskonały czas 3.28, który jest lepszym od wy=

(KSZS

niku

3.04,6;
100

m

st. klas.

Cieszyn)

pań:

1.41,4,

4)

Gordonówna

mistrzyni

tej konkurencji

uzyskanym

(Makabi) 1.41,9;
100: m sf. dow. panów: 1) Bocheński
(AZS Warsz.) 1.02,4, 2) Jędrysek (TPGG)

w sobotę.
W ogólnej punkłacji mistrzostw zwy*
ciężył niespodziewanie bielski Hakoach,
| 1.03,9, 3) Szrajbmam (Makabi) 1.05,1, 4) uzyskując 152 pkt. przed Dębem 139% pkt.,
Kuncelman. (Šwitež Lwów), 5) Marchlew- | a AZS'em 108 pkt. oraz Giszowcem 71
ski (WKS. Grudziądz);
pkt,
400 m sł. dow. pań: 1) KrotochwilėwW końcowej klasyfikacji pięcioletnich
na (AZS) 6.25, 2) Dawidowiczówna 6.32, | walk o puchar P. Prezydenfa R. P. zwy3) Pastorėwna (Hakoach) 6.45,8;
ciężył EKS 849 pkt. przed warszawskim
200 m st. dow. panów:
1) Jędrysek AZS.
|
8
(GISZ) 2.58,8, 2) Kumcelman 2.29,2, 3%|
Mistrzostwa cieszyły się olbrzymią frexFeuereisen (Hakoach) 2.30,22;
wencją widzów, w obydwu dniach (ok.
skoki z wieży pań:
1) Szczepańska
10.000: widzów). -

KATOWICE,

(Pat).

Drugi dzień

mistrzestw lektkoatle

falstartów zdyskwalifikowana.
wdal z rozb. 1) Siomezew=
(Łódź) 5,19, 2) Wenclówna

go

dość słabe wyniki. Jedynie w drugim
dniu został ponownie pobity rekord

diom!

Polski w sztafecie 4 X 100, poza tym

200 m. 1) Kałużowa (Stadion) 26,2
‘пожу rekord Śląska), 2: Kąklewska
(Pomorzanin) 26,3, 3) Gawrońska ;So
kół Grudziądzi 27,5.
-

Ministerstwa Oświaty

ogloszane

dzie zarządzenie o organizacji

roku szkolnego
Podjęcie

kę-

nawega

1939/40.

normalnych

lekcyj

w

szko-

łach powszechnych i średnich przewiduje

wtorek dn .18 lipca rb. odbędzie się
żałobne nabożeństwo w kaplicy Św.
zazimierza (Bazylika) o godz. 8 rano. W tymże dniu o godz. 12 zgodnie

z uchwałą

Rady

Miejskiej,

nastąpi

uro-

Zarząd

Wil

T-wa

„Mens“

na stadionie

padło

w

jeszcze

rozgrywanych

Skok
IKP

tycznych Polski pań,

czystość
się

rzut dyskiem 1) Halimoniuk (B) 31.75,
Dumont (W) 30.63, 3) Zomerski (B)

Jak się dowiadujemy, w: jednym z najbliższych numerów Dziennika Urzędowe-

Zmarłego zaprasza na tę smutną

wieczoru dźwięki ognistych ezardasów, łkanie skrzypiec cygańskich. Od
się w dzień po plażach, odwiedzają
letniska,
wróżą
starym cygańskim | czuwał
się
jednak
mechaniczny
zwyczajem,
przepowiadając przysz- | dźwięk. Były to bewiem dźwięki pałość i odgadując przeszłość.
tefonu.
Wezoraj Olga Sokołowska zgłosi:
Zdawałoby się pozornie, że w żyła się do policji. W jej namiocie pocia taboru nie zaszły żadne zmiany.
pełniono kradzież.
Gdy spała, złoA jednak pedmuch cywilizacji wtarg
dziej przedostał się do namigtu i
nął również i do namiotów cygańs- | skradł patefon z 20 płytami. Straty
kieb. Zamiast piaczących skrzypiec | materialne Soka'nwvckiej wynoszą 70
cygańskich spod namiotu cygangi Ol- | a.
(e.)

Techniczne wyniki drugiego dnie mistrzostw

ogólnopolskich

Objazdowej z przemianowaniem
i na ulicę imienia prof. Stanisława
Władycżki.
Wszystkich
żyezliwych pamięci

czardasze
cygańskie

2)

Stadion z Chorzowa mistrzem Polski
w lekKoatietyce pań

il.

Kradzież w namiscie cygańskim
się

W

W. m

przybieie tablicy prowizorycznej przy

ogniste
melod:e

Godnym zakończeniem: mistrzostw był
nowy rekord Polski, ustanowiony przez
warszawską Legię w sztafecie 4X200 m
panów, w czasie 10:34,5, Legia rekordem
tym wymazała z tabeli istniejący od szeregu lat rekord EKS.

wna (Hakoach Bielsko) 1.32,5, 3) Fonfa| równa 1.34,4, 4) Pastorówna 1.38,2..
200 m sł. klas. panów:
1) Heidrich

W trzecią smutną rocznicę zgonu.
$. р. prof. Stanisława Władyczki we

36 Józefa Lipińskiego.

Zagineży
į smeine

Kiltanaśc'8 nowych sklepów
przybyło

40.05;

dzień mistrzostw pływacaich Fo'ski

(AZS Warszawa) 1.32,4, 2) Dawidowiczó-

Trzecia rocznica zgonu
ś.p. profesora $tanisława Wiadyczki

Właściciel sklepu obuwia Józef Lipiński
rozbił się pod Kobylnikami

Dru

100 m: na wznak pań: 1) Banaszewska

wana,

się na dzień 3 września rb.

(<)

Ciężka katastrofa motocyklowa
Wczoraj późno wieczorem dostar
czemo do szpitala żydowskiego w Wił
nie. cieżko pokałeczonego, właścicie
la skłepu ebuwia w Wilnie przy uł.

|

roku szkolnego

Wiktor Chciaieki, steażak,
zam.
przy ul. Belinv 11 wracając wieczn-

Powiadomiona

i

sprawa ta będzie w naj-

SEZON

nim bójkę,
podczas której Chojaiekiego poraniena nożami. Poszkedo:

kuje

Podobna

wiełu lat studiów

НОКУМЕС- ZDRÓJ

reprezentował gen. Berbecki, "tóry © ge
dzinie tt wraz z gen, Olszyna, - Wilezyńs
kim, wojewódą Sokołowskim i buymi odebrał raport i dokonał przegiąda przybyłych
na uroczystość oddziałów.
Acrokluh Wileński reprczeniował aa tej
uros*zysteści pik. Szyszko Bohusz, Aeroklub
Warszawski inż. Iwanowski,
t

wego.

jest

uznania

w każ-

Przygoda strażaka w Pasażu
osobników, którzy zaządali od niego
poczęstunku. Chojnieki odmówił.
Wymusiciele wszezęli wówczas 2

spodziewane

w sprawie

bliższym ezasie dokładniej sprecyzo-

LOPP

Ne svąsią grosza dla dożra krau
W

łoszyk (W) 6.26, 3) Sobczyk (B) 6.25;

praw do zawodowej pracy w charaktetze adwokata tym aplikantom, którzy są po egzaminach i wskutek rygorystycznych przepisów tracą cał-

:
juź niebawem do odbioru w LOPP | miałem węgla aktywnego.
ego
całkowit
do
że
tego,
Wobec
poprzedte
maski
którzy
przez tych,
upłymaski
w
nio zamówili. Następnie maski będą | zaopatrzenia ludności
nie jeszcze pewien czas, koniecznym
dostarczone w szerszej rozsprzedaży.
jets, z uwagi na szezególne warunki
Dla uniknięcia natłoku zarówno
obecnej chwili, zaopatrzenie się @przy zapisach na zakup sprzętu przeności w maski z węgla aktywnego.
ciwgazowego, jak i przy sprzedaży
Niska ieh cena, wynosząca zaledjego, Wil. Okr. Wojew. LOPP zwrawię zł. 2,30 oraz fakt że nawet obok
ca uwagę na konieczność zaopatrzemaski przeciwgazowej mogą użytecznia się ludności w sprzęt obrony in(ma wypadek
wyczerpania się
ne

„stały

bieg 400 m 1) Wałoszyk (Wy 52,2,
2) Zastona (B) 54, 3) Wolfert (B) 57,7;

0 prawo do pracy
aplikantom

nabywać

6.40 i Rys

skok wzwyż 1) Zamerski (By 150, 2) -

licki;
” poza konkursem Krym Stanisław 4.26,4;

nastrój.

jest nadał poważny.
ЭМЕИ

Oleszczuk

poza konkursem Łomowski AZS 13.72; | 30.20;
Poza konkursem Łomowski AZS 37.69;
bieg 1500 m 1) Chochoławski (W)
rzut granałem 1) Zomerski (By 87.90,
4.26,9, 2) Pietrzak (W) 4.36,9, 3) Zabok-

ciach wzięła tłumny udział katolicka
ludość całej archidiecezji. Obchodowi
towarzyszył podnisoły patriotyczny

ryczny sprzęt indywidualnej obrony | kowicie dorobek
Wprowadzenie dla ludności masmasek z pracy.
ki przeciwgazowe nowego typu będą , przeciwgazowej w postaci

w sposób

wileńskiej

Wilnie i na prowincji odbyły się oka
lieznościowe odezyty, pogadanki i akademie.
We wszystkich tych uroczystoś

cze gorąco się modlił. W ciągu soboty stan chorego uległ nieznaeznemu

iacy, aczkolwiek

archidiecezji

konkursem
6.33;

Wałaszewski (B) 145, 3) Halimoniak 145;
rzut oszczepem 1) Zomerski (B) 51.55,
2) Kontrym (W) 50.26, 3) Wachowski (W)

przeciętnym poziomie. Wyniki przedstawiają się następująco:
100 m 1) Zasłona (B) 11,2, 2) Woloszyk (W) 11,4, 3) Herman;
pchnięcie kulą 1) Zomerski (B) 11.03,
Wataszewski (B) 10,83,.3* Dumont 10,07;

zorganizowały obchód racznicy zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem.
*'W poszczególnych parafiach
w

Rutkowskiego.

obudzeniu

całej

poza
mowiez

z Białegostoku
i Wilna. Zawody słały na |

Wczoraj organizacje katolickie na
terenie

w zawodach policyjnych

Odbyły się w Wilńie leckoatletyczne
zawody policyjnych klubów sportowych

Org nsacje katollezie obchodz.ły

wstał z łóżka i ukląkt-

ЕСа

BiałystokWilno 49:47

„GÓRAL

znak ochronny

maski gazowe nowego typu

dywidualnej

ną myśl budowy | wyposażenia technicznego szkoły, w nieposiadającej jej do-

przeczyszczające

WERS

Sakramenty i Namaszczenie Olejami.
Ostatnich Sakramentów choremu udzielił w obecności Kapituły Metropo
litalnej J. E. Ks. Biskup Michalkiewiez. Ks. Arcybiskup mimo ciężkiego

w

i fundatorzy

oraz wpłacania dalszych rai po 3.000 zł
miesięcznie. Wabec pawyższego, budawa nowego budynku szkolnego zostanie
wkrótce rozpoczęta.

twa palskiego na Polesiu — powzięjii pięk

w klinice Św. Józefa, dokąd przewie

stanu zdrowia

ofiarodawcy

Michejda

ziono chorego. Operacja trwała prze szło pół godziny.
Przed udaniem się do kliniki J. E.
Ks. Arcybiskup przyjął ostatnie Św.

już

i maseczki

zaznajomiwszy się z potrzebami szkolnic-

townego lecz łagodnego
oczyszczenia, stosuje się

pigułki

tychczas — podmiejskiej wsi Koźlakowicze. Onegdaj,

pracowników zakładów przemysłowych: z | x Trzyńca, nadesłali deklarację, zobawiązł do 5 km.
Trzyńca na Zaołziu. Uczestnicy wycieczki, zania wpłały na tem cel 4.000

W wypadkach, kiedy żołq-

Stan zdrowia jest zadawalający, lecz nadal
poważny
Po sobotniej operacji J. E. Ks. Ar- | towej operacji.

Zaolzie dla dzieci Polesia
BRZEŚĆ ® В. (PAT.) W czerwcu kawiła w Pińsku wycieczka
krajoznawcza

Chorzowie

kilka

ska

przyniósł

rekordów

(Polonia)

nik), 2) Kąklewska

okrę-

(KPW

Pomorza-

nin) 12.9, 3) Książkiewiczówna !Pomorzanin) 12,9.
Rzut dyskiem t) Głazewska (TKfP
Łódź) 36,89, 2) Cejzikowa (Polonia)

36,19,

3) Krygierówna

wice) 35.71.
Sztafeta 4 X

| morzanin)
m

Kato

1) (KPW

Pa

52.2, 2) (nowv rekord Pol

ski), 2) stadion
lonia 8.

800

100 m

"RPW

Chorzów

53,3, 3) Po-

1) Zborowska

(P lania)

!'232, 2) Figołówna (Lesiaj 233,4. 3)
Pomrvkaisią 28
800 m: przez płotki:
Wiśniewska
(Pomorzanin) 13,6, 2) Griłkówna ista
diom) 43,8,
3) Kałużyna
(Polonia)

| 14,6.
Felska została

z powodu

3) Ziółkówna

(Sta-

e

gowych.
Techniczne wyniki mistrzostw są
| następujące:
100 m 1) Kałużowa (stadion Cho
rzów) 12,6 (najlepszy tegoroczny wy-

4,91,

4.87.

|.

Bzuł

Rytkowa

cszczepem

(AZS

Kabzerkówna
kawiczówna

1) Kwaśniewska-

Warszawa). 37,55,

2)

(Polonia) 36,58; 3) Fla(Warszawianka) 35,10.

t X 200 — 1) KPW Pomorzztin
1,52.3 (czas gorszy o 0,1 sek. od re-_
kordu Polski), 2) Stadion. 1,57.6, 3)
Polonia 1,58, 4) Legia 1,59,2,5) Skra*
W ególnej panktaeji o dysk olirm
pijski zajął niespodziewanie
pierwsze miejsce chorzowski: stadion. uzys
kuiąe 120: pkt., przed KPW Pomorzanim, Forum 117, oraz
Warszawską

Polonią 89 pkt. '

Skiadeajcie

of iarug sec: E-6BV

dwuch

Zasztyletowany przechodzień
Wezoraį 0 godzinie 12 m. 39 w
посу ma chodniku przy Zbiegų uliey“
Mickiewieza

raunego de szpitala żydowskiego.

Kto

jest spraweą peranienia Menkiewiеха i przy jakieh okołieznościach do

jednego podejrzanego

Saias,

i Sierakowskiego znalePrzy zbiegu ulicy. Jagiellońskiej i
ziono leżącego w kałuży krwi Ch. konanó: na niego napadu: na razie nie | Miekiewicza został ugodzony kasteMonkiewicza z głęboką rauą zadaną
stwierczono.
tem w głowę Ł. Cieškniski (Wižkosztyletem w plecy.
'
Pelieja prowadzi dochodzenie Wzi mierska 123). Pogotowie ratunkowe
Pogotowie ratunkowe przewiozło
ostatniej chwili dowiadujemy się, że
udzieiiło mu pierwszej ponzocy.
(ej

|

„KURJER“ (4871)

Kurier

Sportowy

Zwycięstwo Vereya w Henley

Zawody pływackie w Wilnie
Qdhyły się w Wilnie zawody pływac.kie zorganizowane przez Ognisko KPW

;

32,7;
styłem

m

25

Grabiańska

1) Aldona

27,4;

25 m na wznak Grabiańska 36,4;
/50 m styłem klasycznym Grabiańska

AZS

zrzęszone

stylem dawalnym

2

25 m na wznak f) Prszewski WKS: Śmigły 25,5 sek.;
dawalnym

styłem

m

1) AZS 1 min. 57 sek., 2) Makabi 2 min.

meczach

dowolnym

1) Wojikiewicz

36,4 sek., 2) Kowalski 45,6 sek.;
50 m stylem. klasycznym 1) Wojikiewicz 45 sek., 2) Chmielewski 56 sek.;
luniorzy stowarzyszeni:
50 m stylem dowolnym 1) Christa AZS
33,7 sek., 2), Dembowski Ognisko 35,6 s.;
50: m stylem klasycznym t) Dekasenas

42,7 sek., 2) Owdziej Ognisko;
Ognisko
100: m stylem: dowolnym #) Dembow-

si Ogniska. 1. miń. 24 sek., 2) Pytel

|

m

sfylem

klasycznym

startować

W drugim dniu międzynarodowych regał wioślarskich w Henley w Anglii, Verey
w ćwierćfinale jedynek pokonał o 4 długości Anglika 'Horwooda w doskonałym
czasie (biorąc pod uwagę złe warunki atmosferyczne) 9:19 sek. Czas ten jest
najlepszym ze wszystkich przedbiegów. Na zdjęciu — moment z biegu jedynek.
Pierwszy — Verey, za nim o 4 długości Horwood.

o wejście do Ligi, pił

8) Pogoń

Kolejność drużyn w Lidze przedstawia się następująco:

Sport w kilku wierszach.

|

FIEDORUK ZWOLNIONY
Z WARSZAWIANKI.

— 14 pkt.

4) A. K. S. — 13 pkt.

PZL

5) Warta — 13 pkt.
6) Cracovia — 12 pkt.
7) Polonia — 10 pkt.

„goż

8) Garbarnia —

1) Ruch
— 18 pkt.
2 Wisła
— 14 pkt.

10 Leg

9) Warszawianka —
10) Union — 3 pkt.

5 pkt.

sko 1.36,5;

50 m. stylem. na wznak m Dembowski
Ognisko 49,5;
100 m. na wznak
» Nelkin. Makabi
1.54,1, 2) Bulkin Makabi 1.57,7;
'_
sztafeta 5%50 m stylem
dawolnym

1) Ognisko 3.12,8, 2) Makabi, 3) WKS
Śmigły;

Ponadło odbyły się
Z panów
© misirzostwo Kolejowego PW' Wilno.
Wyniki są następujące:

Mistrz Wilna grać będzie z Łodzią

ał przez drużynę Robotniczego Klu:
bu Sportowego „Elektrit'* — 7 pkt,
drugim miejscu znalazł się WKS

o wejście do Ligi piłki wodnej.
"Termin meczu nie został jeszcze

Śmigły — 6 pkt. Trzecie miejsce za-

ustalony.

Zakończone zostały w Wilnie dwu
„dniowe zawody , piłki
koszykowej

W? ADZE

Pomorzanin

z Torunia

pokonał

ma

po jednym

Jak wiadomo, w dniach od 20 do
27 sierpnia rb. w Wiedniu odbyć się
miały akademickie mistrzostwa Świa
ta.

Miedzynarodowa

i przeniosła

wodów

przegra-

Jodemka—-Ognisko
"Odbyl się w Nowej Wilejce mecz
a Jodemką z Nowej Wilejki. Zwycię
stwo odmiosła Jodemka, bijąc Ognis-

w Lelupe, międzynarodowe zawody fenisowe o mistrzostwo Łotwy. Tyfuł mistrza
Łotwy w tenisie zdobył Hebda. Na zdjęciu — moment z rozgrywek. Na korcie
Hebda, odbija piłkę przeciwnika.

|

TAS

MiŁoŚĆ I PODEJRZENIE
rrzekład autoryzowany
Sfreszczenie początku.
W aucaliuzie Zośldia авОг
dówanaą Lilia Graue | pOrwa
bicuieie.
Wyciowansa
jej
na
U zdiojiuę posąuzem są przy”

jacieie

suuconego
Moilea.

naa

rieurelie
wa

ciela
dm

Jo-

Łakucany

we

Jiminy

Carter
Spr.wey

Hardiuga.

5 tys.

okupu

zaządali

Wzyprzyja”

swego

pomocy

do

bandyty

1Вга
kun

dis badał —

jeunak

Odbyła

rozprawa

sądowa,

resztowana
śmiertelnie

się
po

bez

re

następni:
której

a

została postrzełona
na ulicy.

A

DB

Powiedziałaś, że nie tracisz nadziei, że nigdy nie prze-

|

W, M,

staniesz mnie kochać.
— To prawda! — Chwycił ją w ramiona, i chciwymi ustami szukał jej ust. Co u diabła mogło znaczyć wszystko teraz, gdy zdobył tę przecudną kobietę!

Dłaczego nie miałby zaniechać tej głupiej sprawy, oże-

(Ciąg dalszy)

nić się z Elżbietą i zabrać ją do Anglii.

Zapomniał

już

niepokojącym odkryciui wykreślił z myśli
— Dlaczego miałabym kłamać? Z jakiego powo- | o swym
du? Namyśliłam się tylko, ; zdecydowałam, że przy- | wszelkie podejrzenia. Bóg z nimi! Czy miał poświęcić

ezyna, dla której odmówiłam panu wczoraj, nie jest | swe szczęście
dostatecznie ważna. Wobec tego, jeżeli pan trwa na- | zienia? Lily
jej morderca
| da! w zamiarze poślubienia mnie, odpowiem „tak.
dząc z tego,
Powiedziałam Molly, że zmieniłam zdanie.
Miałam
ności na to,
pisać do pana, ale ona radziła, że będzie znacznie lenia zostanie
piej, jeżeli sama to panu powiem.
szy okup! A
— I to wszystko jest szczera prawda? Pani m«

tow, ktory doręczył un Jiniiny
Banlyiów, Ściga HarCarier.
diug, lecz popadł w zasadzttę. |
Jednakże policja zdołała złapać byłą służącą Lilian rase
Aresztowaną Har |
— Fenton.
zudtatu.

z angielskiego

głaby przysiąc?
— Piotrze! —

|
w jej głosie brzmiało oburzenie

—

co się z panem stało? Nie mam zwyczaju kłamać. Ale
oczywiście,
jeżeli pan się rozmyšlai... — Usiłowała
uwolnić ręce z jego uścisku.
wiesz, że uwielbiam cię, kocham
—- Elżbieto,
z całej duszy! Ale wydaje mi się dziwną ta nagła zmiana. Odmówiłaś mi tak stanowczo, tak kategorycznie...
skorzystać z przysługującego
— Ale teraz chcę
i zmienić zdanie. Nie ma»
przywileja
nam, kobietom,

i wtrącać kobietę, którą kochał, do wię.
Crane nie znał nawet i nie dbał o to, czy

będzie ukarany,

czy nie. Właściwie

są-

€o o niej mówiono, zasłużyła w zupełżeby ją udusić! A Fleurette? Bez wątpieoddana przyjaciołom, jeśli zapłacą więkButt jest bardzo bogaty i może sobie na

to pozwolić.
Ale nagle przyszła reakcja przeciw tym uczuciom

*i myślom. Byłoby podłością porzucać rozpoczętą sprawę! Byłoby to tehórzostwem! Jeśli kochał naprawdę
Elżbietę, to musi ją oczyścić we własnych oczach ze

wszystkich

najmniejszych

plameki cieni podejrzenia

— Ukochana, kiedy zgodzisz się wyjść za mnie? —

zapytał.
— Kiedy
Piotrze,

mam

Amster-

4:2

Przed meczem walczyły drużyny
juniorów Ogniska i Jodemki. Zwy'ežyli gracze Ogniska 4:1.

w tym nic dziwnego, Piotrze,a jeżełi nadał twierdzisz,
że to jest dziwne, wykazujesz bardzo słabą znajomość
psychiki kobiecej!
Myślałam, że będziesz ucieszony.

В

BICHMOWD

NAAGRY

do

Sędziował p. Coch.

Og-

nisko 2:0. Po tym zwycięstwie Jodemka zakwalifikowała się do klasy
„A drużyn wileńskich.
Mecz był dosyć ciekawy. Jodem-

je

ka grala bardzo ambitnie i ofiarnie,
zasługując całkowicie
ma zwycięstwo. Dla Jodemki bramki strzelone zo
stały przez: Pardułę 3 i Przechwa 1.

Ogniskiem z Wilna

ko 4:2. Do przerwy prowadziło

Aka-

damu. |
Niemcy nie zrezygnowali mimo to
z orsanziacii igrzysk akademickich i
organizują
w tym samym terminie
nieofieialne miedzynarodowe ierzvska akademickie, a ostatnio anekso-

lazła się drużyna z Warszawy Orzeł.

piłkarski między

Federacja

demicka, jak wiadomo, zdecydowała
przed miesiacem odwołanie tvch zu

nym meczu. Na ostatnim miejscu zna

W poniedziałek, 10 [ipca zakończyły się w nadmorskiej miejscowości na Łotwie,

P. Z. H. L

Sekretariat PZHL czynny jest co-,
dziennie w godzinaci. 19—20.
NORWEGIA NIE WEŹMIE UDZIAŁU W IGRZYSKACH AKADEMICKICH W WIEDNIU.

drużynę Orła z Warszawy 46:40.
Ognisko Wilno wygrało z Olszą z
Krakowa 29:28.
Ognisko Wilno wygrało z Orłem
z Warszawy 31:29.
į
Olsza Kraków
pokonała zespół
toruński Pomorzanina 31:30.
Olsza Kraków wygrała z Orłem
z Warszawy 32:29.
Pomorzanin z Torunia wygrał z
QOgniskiem z Wilnia 42:26.
Trzy kluby: Olsza, Pomorzanin i

Ognisko

!'ekkoatleta

przewodniKomisja Rewizyjna:
czący J. Szczep, członkowie — J. Mazurowski, inż. E .Rzepko- Łaski, zastepcy — S. Porębski i H. Hitler.

drużyn Kolejowego Przysposobienia
Wojskowego. Wyniki przedstawiają
się następująco:

Hebda mistrzem tenisowym Łotwy

nasz

towy prof. Ż. Paruszewski.

Koszykówka wśród kolejarzy

nisko 2.11, 2) Makabi: 2.16,7, 3) Makabi.

znany

Władze
Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, wybrane na walnym
zgromadzeniu w dniu £8 ub. mies.,
ukonstytuowały się następująco:
Zarząd PZHL: prezes gen. S. Burhardt Bukacki, wiceprezesi — ppłk.
A, Korczyński, mgr. J. Bucholc
lapie
i mgr. T. Foryś, sekretarz S. Glinka,
skarbnik W. Laskowski i kpt. spor-

Zakończone zostały w Wilnie roz jęło Ognisko — 5 pkt. Na dalszych
grywki o mistrzostwo Wilna w piłce
miejscach znalazły się kluby: AZS i
wodnej. Tytuł mistrza zdobyty zos- Makabi.
i

3X50 stylem zmiennym 1) Og

związku,

NOWE

RKS Elektrit mistrzem Wilna

1) Bejlin

Zgodnie z nowym regulaminem
i uchwałą walnego zebrania te-

Fiedoruk, mieszkający stałe w Grod
nie, otrzymał z dniem 14 bm. zwolnienie z Warszawianki.
Fiedoruk wstąpi „rawdopodobnie
do grodzieńskiej Cresovii.

Og-

Makabi: 1 min.. 34 sek., 2), Owdziej Ogni-

aa.

bm

30

wileńscy

*lejowych.

W ostatnim meczu ligowym pierwszej tury Połonia zremisowała z Ruchem 2:2.

nisko;
100

Kolejarze

będą w Gnieźnie w zawodach ogólnoko-

Polonia—Ruch 2:2

5 sek..
Juniorzy niestowarzyszeni:

50 stylem

300 osób.

cie do Ligi wyniki był ynastępujące:
Starachowice — Legia 2:1.
karze WKS Śmigły odneszą coraz to
Unia — Junak 4:3.
wspanialsze sukcesy.
Fablok — Unia 3:1.
Wczeraj wilnianie rozgromili 0g- | |
Ł. K. S. — Gryf 4:0.
niskę w Pińsku 7 : 0.
W pozostałych meczach o wejśP. K. S. — Strzelec 2:2
W

WKS. Śmigły 22 sek., 2) Garber Makaki.

ształeła 5%25

Widzów

WKS Smigły— Ognisko 7:0

1) Zaremba

19,3 sek., 2) Mejłup Makabi 19,5 s.;
25 m stylem klasycznym 1) Orszewski

23,9 sek.;

1) Pawlak Ognisko

50 m stylem dowolnym w: grupie star; zej 1) lgnafiew Łapy 44,9 sek.;
100 m stylem
dowolnym w grupie

klubach:

w

Dzieci

młodszych pływaków 1) Stankiewicz Ognisko 1.14, 2) Subotowicz 1.18,6 sek., 3)
Mirolubow Piński 1.25.
Organizacją zawodów bardzo dobra.
Słowa uznania należą się kierownikowi
Władysławowi
zawodów
wczorajszych
Szyłańskiemu. Po zawodach p. Szyłański
rozdał w imieniu Ogniska KPW nagrody
pamiątkowe.

1) Stefano-

100 m na wznak 1) Komorowski Ogni- |
sko 1.50,6;

1 min. 4,9 sek..
25 m

dowolnym

49,7 sek.

1) Stankiewicz

na wznak

25 m stylem

stylem

50 m na wznak

1) Siemaszko

25 m stylem klasyczmym

24, 2) Zaremba 24,2;

Raczycki

1)

25 m słylem dowolnym
17,5, 2) Onyszko 17,6;

m

7.142, 3) Kot Łapy 8.05;
100 m stylem dowolnym pań 1) Alukówna Wilno 1.57;
200 m stylem klasycznym 1) Owdziej
Ognisko 3.36,2, 2) Narłowicz 3.47,4;

przedsta-

Wyniki

dla dzieci i juniorów.
wiają się mastępująco:

400

wiez Ogniska 7.12,1, 2) Mirołubow Piński

jedną

prośbę...

odpowiedziała.
pamiętasz,

—

Ale,

powiedzia-

wezmą.
CAŁA FINLA.IDIA POD ZNAKIEM
IGRZYSK OLIMPIJSKICH.
Nietylko stolica Finlandii, lecz ca
ły kraj przygotowuje się do igrzysk
olimpijskich 1940 r
W miasteczkach i po wsiach malo
wane

są

chaty,

reperowane

drogi,

bu

dowane i naprawiane mosty. W pracach tych udział bierze przed: wszy
stkim młodzież. Starsi upiększają оgrody. We wszystkich tych pracach
inicjatywę podięły kluby rolnicze i
zwiazki młodzieżowej
Warto
zaznacz
że w wypadkach, w których właściciel domu nie
chce na nowo malować swojej budo
wli, pracę te wvkonnie młodizeż na
jego koszt, gdyż „gminie nie wolno
kompromitować się
przed turystasa
^
mi“,
"KAZIMIERZ KUCHARSKI
ZAWIESZONY.
W związku ze stałą — nie zgodną
z przepisami P. Z. L. A. i z dyscypliną sportową — krytyką prasową dzia
łalność

lwowskiego

LOZLA,

zarząd

LOZL zawiesił w prawach zawodniczych
zdniem 13 bm. zawodnika Po
goni lwowskiej Kazimierza Kuchars
kiego.

Juniorzy

WKS

piześraii

Smigty
U:ź

W rozegranym w Wilnie meczu
piłkarskim o mistrzostwo Polski juniorów Wojskowy Klub Sportowy z
Lucka pokonał diużynę WKS Śmigły
2:0. Do przerwy wynik był remisowy. Gra nie stała na wysokim pozionie. Po zmianie stron przewagę mie
« piłkarze wileńscy. Zwycięstwo jed1ak przypadło drużynie z Łueka dla
której zwycięskie bramki
strzelone
"ostały przeż: Beliniaka i Kondrackie

f'u, Sędziował p. Sznajder.
iości

bardzo

Publicz-

mało.

łeś mi, że nie powrócisz już do Scotland Yardu, że
nawet gotów jesteś rzucić sprawę, którą teraz prowadzisz ?

— Tak.
Nie
Piotrze!
— Więc... więc proszę cię o to,
chciałabym mieć męża, polującego na innych hudzi.
Detektywi są chciwi
krwi
ludzkiej!
Nienawidzę
zbrodni i wszystkiego, co ma z nimi jakiś związek!
Niepokojące
podejrzenie
wybuchnęło z nową
siłą. Piotr odsunął się od niej.
— Przykro mi, Elżbieto, że muszę ci odmówić.
Ale to nie jest w mojej mocy.
Muszę doprowadzić
tę sprawę do końca... Zaszło coś takiego, eo zmusza

mnie

do wytrwania

w

mych

zamiarach.

, ale mogła
Wydoło mu się, że Elżbieta zbla
to być jedynie gra podnieconej wyobraź
— (o mianowicie ?
— Dokonano
drugiego
morderstwa.
Kobieta
która była bardzo ważnym świadkiem, aresztowana
pod zarzutem
wspólnictwa,
została zabita dziś, w
chwili gdy wychodziła z sądu,
Elżbieta

wzdrygnęła

się.

— Piotrze, to staszne! Uzy ona nie żyje?
— Žyje jeszcze, ale obawiam się, że nie ma naprzy tej sprawie,
wytrwać
Muszę
dziei ratunku.

moja

droga.
—Ależ

zechcesz ! —

wały udział w tych zawodach kilkunastu reprezentacyj państwowych
Wśród zgłoszonych państw
wie
deńscy
organizatorzy
wymieniali
Norwegię. W dniu dzisiejszym otrzy
maliśmy oficjalne oświadczenie od
Akademickiego Związku Norweskiego z Oslo, że akademicy norwescy udziału w zawodach wiedeńskich nie

Przecież

mnie

ja nie chcę, żebyś

rozumiesz?
się narażał! —

się
(D.

<. n.).

zbliżyła

„KURJER* (4571)

„PAN“
(Wleika

seansów

|

LIPIEC

|

Dziś;

17

Fleksego

Jutro:

|

Szymona

Wschód słońca —

Poniedziałek

Zachód

z Lipnicy
q. 3 m.

04

USB

Ciśnienie 759
Temperatura średnia -+ 25
Temperatura najwyższa + 29
Temperatura najniższa + 15
Opad —
Wiatr południowy
Tend. bar.: lekki spadek
Uwaga: pogodnie.

Dzienni

APTEK.

skiego.

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1);
Chomiczewskiego
(W.
Pohulanka
25);
Miejska (Wileńska 23); Turgiela (Niemiecka 15); Wiwulskiego (Wielka 3).
Ponadło słale dyżurują apteki: Paka
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10)
i Zajączkowskiego (Witaldowa 22).

Olga-Olgina

gowy.
cje

20,25

KOŚCIELNA
— 4000 pielgrzymów w Kalwarii. —
Wczoraj, w niedzielę, jak zwykle w święta, ściągnęły do Kalwarii liczne rezsze
pielgrzymów, obchodząc Drogi Męki Pańskiej.

Ze względu na rozpoczęte żniwa udział ludności wiejskiej był wczoraj nieco
mniejszy, niż w niedzielę
poprzednią.
Ogółem, jak obliczają, Kalwarię zwiedzito wczoraj około 4000 pielgrzymów.
MIEJSKA.
— Rozładowanie bezrobocia. Ubiegły
tydzień przyniósł dalsze zmniejszenie się
terenie

Wilna,

a

również

i na prowincji. Jeżeli chodzi o Wilno, bez'robocie zmniejszyło się o przeszło 50
osób. Obecnie Wilno liczy ponad 1100
bezrobotnych. Znaczny procent słanowią
pracownicy umysłowi. Jest to już bardzo
znaczne

rozładowanie

bezrobocia,

jeszcze w miesiącach wiosennych
cyfry ponad 5000 osób.

które

sięgało

ADMINISTRACYJNA
— Zaostrzenie kar za potajemny handel w święta. Organa policyjne przeprowadziły wczoraj surowszą niż zwykle kon
trolę sklepów, zwłaszcza w dzielnicy żydowskiej. Stwierdzono w 11 wypadkach
uprawianie połajemnego handłu, Nieuczciwym kupcom sporządzono
protokėly;
na podstawie których będą oni ukarani
grzywną lub aresztem.
Władze administracyjne
postanowiły
zaostrzyć kary za połajemny handel, by
położyć wreszcie kres temu dość rozpowszechnionemu u nas zjawisku.

TEATR 1 MUZYKA
—
—
bedzie

Aa

Dziś „Domek trzech dziewcząt
—
„Modelka“ — Najbliższą premierą
šwietna operetka Suppė: „Modelka“.

I

S i

REJAKTO*ZY

DZIAŁÓW,

i zespół

wiejskie.

20.40

21.00

Konto

P.K.O.

Ostatnie wiadomości
i
Zakończenie programu.

WTOREK,
7.15
+—

Piesń

„lzego

wa.

11.0/

18
7.00

Centrala

Wilno,

Drukarnia:

Wydawnictwo

dyr.

W.

Szczepańskiego.

14,060

„Żywiemie

ki

sportowców.

14.45

„Livimgstone

w

kmra-

imie iwów — pog. dla młodz. 15.00 Muzyka popułarna. 15.45 Wiadomości gospodarcze.

15.50

Przegląd

aktualności"

finansowo

gospodarczych 16.00 Dziennik PRO
wy. 16.10 Pogadanka
aktualna. 16.20
ntaiury fortepianowe w wyk. O. Łap.ckiej.
16.45 Kromika literacka. 17.00 Recital fortepiamowy Colette Gaveau. Tr. do Bar. 17.30
„Portrety

pamiętnikarzy

Wileńśkich:

złodziejskich.

Gzytamki
wiejskie. 20.40 Audycja
cyjne.
21.00
„Oszukany
Kadi*

iuforma—
opera

dla

N.

do

Adm.

„Kur.

EISS
Abramowicz —

1

Sp. z o. 6,

francuskiej.

Cena

miejsc od 25 gr. '

2 pierwszorzędne filmy w jednym programie;
- Dziś RDA
1) Rewelacja filmu amerykańskiego. Judy Garland oraz świetny tenor Allan Jones partner Jeannetty Macdonald z filmu „Motyi Hisz-

Dzień wielkiej przygody

p. t.

obławy

deprezentacyjne Kino
1) Nowa
kreacja

Ceny

Wallace
Ceny

l N

i Franciszek

D.

Brodniewicz

p
Wielke
i progr
.
am.

„Darmozjad“

gy; „Brat djabia“
bandyci

Parier 54 gr.

25 gr.

Robert Montgomery i Rosalind Russell w filmie

ZNICZ „ŻYCIE WE DWOJE”
Kolejowej

wiwulskiego

4

wspaniała satyra na snobówi
Początek o godz. 6-ej w niedziele

Nadprogram:

DODATKI.

o sA,

OGNISKO | „Mały lord Fauniieroy*
Dziś.

Film najgłębszych wzruszeń

W rolach głównych: Freddie Bartholomew,

Nadprogram UROZMAICONE DODATKI.
i]

Nauczam

zatrzy-

ы
Wilno

Biumowicz

Wilno,

„Mieszkanie“,

OGŁOSZENIA
DO WSZYSTKICH PISM
DOGODNE WARUNKI

Oferty

pokojowe
do

adm.

ż

z Landwarowa
7 wiecz.
róg ul.

W.*

pod

:

—AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAA AAA AAA AAA
AAAA
AAA

Kupno i sprzedaż
TYYTYYYYYT"EPTYTSYR"
SAMOLHÓD

PPPYYYYYTYYYTVYYYVYY

„Chevrolet“

remoncie

po

tanto do sprzedania. Kałwaryjska

®
Wilno

805 ||
11— |
13.30 ||
16.30 |
19.30 |
22.3u ||

7.—
930
12.15
15.—
18-—1.—

6.
8-0|
11.15 |
14,— |
17.— |
20.— |

6.20 |
850|
11.» |
14,20 |
17.20 |
2020 |

W niedziele i dnie świąteczdodatkowe odchodzą z Wilna

126.

do Wilna

o g. 19,20

1 21 -0

RÓŻNE
OGRÓD OWOCOWY oddam
ul. Miłą 7 m. 3 (Zwierzyniec).

wygoda

„K.

=
Land
Troki || Troki WAŁÓ

o godz. 8 i 9, z Landwarowa do Trok o д
8,40 i 9,40; z Trok do Wilna o godz. 19 i 21,

Laknerowa

MIESZKANIE 3—4
poszukuję.

725]
10.40 |
13.10 |
16 10 |
19.10 |
22.1u |

UWAGA:
ne autobusy

AKUSZERKA

mi

z Wilna

Land:
saw

715 |
10— |
12.30 |
15.30 |
18.50 |
21.30 |

choroby weneryczuc
skotue : muvzoplcio e
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz
9-1 į 8-7,

maria

autobusów

Ważny od dn. 1.VI, do 31.VIII. włącznie

оОЬ
: оВ

AKUSZERKI

jazdy

Wiino — Landwarów — Troki
Odazd

LEKARZE

35, tel. 605

Dolores Costelloi L. Barrymore

Rozkład

jeździć

MAAAAAAMAAAAAAAAAABALAAMAAS ALAAAAAAAAAAAS

przystępne

-

Pocz. seans, o g. 6, a w niedz. i święta o 4.

motocyklem szybko i tanio, oraz wynajmuję
— można zamawiać listownie. S. Stankiewicz, Rzeczna 8—2 (Zakret).

J.KARLIN
Niemiecka

©

Żeery—
Balkon

biletow:
* Dziś,

KINO

Rodziny

WILNIG
=

CGJ

FLIP i FLA

Wil.“

w

dzierżawę

FILMOWYM ARTYSTĄ(KĄ) zostać może każdy. Napisz imię, nazwisko dokładny
adres, otrzymasz zupełnie bezpłatne informacje od jedynej w Polsce koncesjonowanej
Szkoły
Gry
Filmowej-Ścenicznej
Hauny
Ossorji, Warszawa XIII, Poznańska 14.
—
CERĘ PIĘKNĄ i glaiką uzyskasz pijąc
Sok Kwitnącego
Łopianu
Mgr. Edwarda
Gobieca — Skład Główny
—
Warszawa,
Miodowa 14 — Apteki — Drogerie,

S A ESET,

sprawy

Ułańska

film produkcji

i Raimu.

go
A
BIURO OGŁOSZEŃ _LOKALE

kulturalne

litewskie i wiadomości

11;

z

m, Lidy; Zbigniew

Cieślik

—

kronika. zamiejscowa;

Włodzimierz

Hołubowicz

— „sprawozdauia

sądowe

П герыпд

t polityczne (depeszowe i telef.); Eugenia Masiejewska-Kobylińska — dział p.t. „Ze świata kobiecego”; Kazimierz Leczycki = przegląd prasy
literacki, humor, spiawy kulturalne; Jarosław Nieciecki — sport; Helena Romer — recenzje książek: Eugeniusz Swianlewiez — kronika wilefskai
Józet Święcieki = artykuły polityczne, społeczne i gospodarcze.

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

4

polski

„ST. GEORGES"

WYCHOWAWCA
z uniwersyteckim wykształceniem, długoletnią praktyką — obejmie stanowisko kierownika zakładu wychowawczego w m.ejscu lub ną wyjazd z dn. 1 +
września lub 1 sierpnia. Oferty dla wycho- |
wawcy

film:

в6
madainalneje + „„Niesforna dziewczyna
Role gł.: Junosza Stępowski

2) Piękny tilm

woTEL

BOŚWISĘCZONA EKERKOROARKA poszu
kuje pracy przy chorym. Może wyjechać.
W.*

ński*

Michele Morgan

przyjmuje od godz. 9 rano do godz.
— ul. Jakuba Jasińskiego 1 a—3
- 3-go Maja obok Sądu.

PRACA
„K.

Pa

Telefony w pokojach

AAAAAA AA

od 54 gr... Sensacyjny

Nadprogram: Atrakcja i aktualności

Fonda.

Czołowy

kino

ARS|

(c)

Pierwszorzędny

WEZRRZROLOKĘGIECE

administracji

W' wyniku

w

«
WILNIE
Pierwszorzędny
— - Ceny przystępne
Telefony w pokojach. Winda osobowa

pa

25 gr.

IAW] 7 Jrzeszyłam

ozona przez męża mieszkanka gminy świr
skiej Eliotowa. Mąż twierdzi, że kobieta
chorowała
na grypę
już od miesiąca.
O wypadku powiadomiono prokuratora.

Hotel EUROPEJSKI

do

i Henry

W rolach głównych:

W szpitalu Żydowskim zmarła dostar-|

komiczna
w 1 akcie
Chr.
W. Glucka.
22.00 Polska między wschodem a *zachodem — < lozyt.
22.15
Koncert
w wyk.
Ork. smyczkowej.
23.00 Ostatnie wiadomości i komamikaty.
23.05 Zakończenie
programu.

Ofertę

Role główna: Barbara Stanwyck
Chrześcijańskie

mano kilku podejrzanych osobników, któ
rych skierowano do aresztu centralnego.
*

Hi-

polit Worwin
Milewski* — gawęda Cz.
| Jodlerów.
18.00
Koncert z Krzemieńca.
Zgorzelskiego.
17.45 Pieśni szwajcarskich
19.00 Audycja dła robotników. 19.30 Przy
wieczerzy — koncert. 20.15 Rezerwa. 20.25

Redakcja rękopisów nie zwraca.

Wiłeński*

głos

2

w czas.e wojny i pokoju** — pog. dla kobiet. 14.10 4 dawnej muzyki. 14,.+:U Sylwet-

Konto rozrach. 1, Wilno
al. Biskupa Bandurskiego

„Kurjer

poranny.

mają

dycja poposuamiowa
13.00 Wiadomośc.
z
muasta t prowincji, 13.06 Program na dzisiaj. 13.10 Koncert orkiestry Rozgi. Wal. pod
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kowe, po udzieleniu Kaminokowi pierwszej pomocy skierowało go do szpitala.
*
Przykra przygoda spotkała
Stefanię
Maksymėwnę (Szkaplerna 993. Maksymėwna pržechodzita ulicą Zawalną, koło ryn
ku drzewnego, gdzie akurał w tym czasie
wynikła bójka między kilkoma podejrzanymi osobnikami.
Awanturnicy bombardowali się wzajemnie butelkami. Jeden z
tych „pocisków” trafił Bogu ducha winną,
Maksymównę, która doznała poważnego
pokaleczenia twarzy. Pogotowie ratunkowe udzieliło jej pierwszej pomocy,
*
Nieszczęśliwemu
wypadkowi
uległa
wychodząc z kina „Helios” 16-letnia H.
Cieślańska (Kalwaryjska 29). Dziewczyna
poślizgnęła się tax niefortunnie, że spadła ze wszystkich schodów. Zaopiekowało
się nią pogotowie ratunkowe.
*
Policja pracuje bez wytchnienia nawet
w niedzielę. Wczoraj urządzono obławę
wpodejrzanych
spelunkach i melinach
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Kaminok (Stefańska 42). Pogotowie ratun-

„Paryski koncert Liszta — audycja muzyczna. 2150 Zecha nocy i ch saly. 22,00 Finlandia przed olimpiadą — pogadanka J. Nie
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popułarna. 23,00
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na posząjkć seansów:
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Podczas bójki zostali również powažnie poranieni i skierowani do szpitala Witold Aniskiewicz- (Chełmska 6) i Władysław Kartonowicz.
*
Na ul. Stefańskiej, również podczas
bójki, zosłał poraniony nożami
Chaim

koncert rozrywkowy w wykonaniu Orkiestry
Rozgłośni Wileńskłej pod dyr. W. Szczepań

WILEŃSKA

bezrobocia

kpopołudniowv.

SPY“
Prosimy

*

danka aktualna. 16,20 7 in *ury kwartetowe. 16,45 Kromilra naukowa: Biologia. 17.00
„Druskieniki dawniej i dziś'* — pogadanka
W. Laudyna. 17,40 Gra Rena Benedetti. 18 00
Recital Spiewaczv Aleksandma Michalowskie
go (bas). 18.25 Koncert
dycja
żołnierska.
19,30

OF 4 NDZL

Krwawa bójka na ul. Stefańskiej. — Między sąsiadami. — Bombardowanie butelkami.—Wypadek w kinie.—Ofiary bójek.
Wczoraj wieczorem na ul. Stefańskiej
wynikła krwawa batalia między tragarzami. Dwóch tragarzy, Wulf Flaum (Nowogródzka 52) oraz Michał Bazylien (Stefańska 11) zostało poważnie poranionych nożami. Skierowano ich do szpitala.

6,56 Pieśń poranna. 7,00 Dziennik poranny. 7,15 Muzyka z płyt. 8,15 Pogadanka
dla kupców. 11,57 Sygnał czasu i hejnał.
12,03 Audycja połudmiowa.
13,00 Wiadomości z miasta i prowimcji. 13,05. Program
na dzisiaj. 13,10 Koncert popularny. 14.00
„Powracamy do zdrowia — zudycja w ©pracowaniu dr M. dołaczyńs
. 14,15 Muzyka lekka. 14,40 Echa niedzi
sportowej.
14,45 Teatr Wyobrani dla młdzieży: słucho-*
wisko pt. „Dawid Copperfield". 15,15 Fragmenty z balet6w Ryszard: Drigo — wykona
orkiestra.
15,45 Wiadomości gospodarcze,
16,00
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WILNO
PONIEDZIAŁEK, dnia 17 lipca 1939 r.

słońca — g. 7 m. 44
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spostrzezenia Zakładu Meteorologii
w Wilnie z dn. 16.VII. 1939 r.

Tytuł a
kinach o godz. 4-ej.

w obu

KRONIKA

(Nowogrószka 9.

20000: osób podziwiało słynny antinazistowski film

42)

Początek
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jednocześnie
w 2=ch kimaciha

Wojewódzka

Nieśwież,

5.

Kleck,

Slonim,

Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo«
kie, „Grodno, Pińsk, Wołkowysk, Brześć n/B.

CENA PRENUMERATY
miesięcznie: z odnoszeniem do
domu w kraju —3 zł., za granicą 6 zł., s odbiorem w administracji 21. 250, na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma urzędu
pocztowego ani agencji gł, 2,50

OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem
drobne 10 gr za wyr:
Najmniesze ogłoszenie drobne ae, za 10 słów. Wyrazy
tłustym drukiem liczymy pr iwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla drobnych* nie przyjmujemy
Sa
wa

Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od
redakc. komunikaty 60gr za wiersz
tos spalio są, Do tych cen
| ogłoszeń
w tekście. 5-łamowy,
nia cyfrowe tabelaryczne 509/,
Za treść ogłoszeń i rubrykęJo
lesłane* redakcja nie odpowiada...
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie prz

nia ke przyjtowane w godz, m

Administracji. Kronika
dolicza się za oglosze+
2a tekstem 10-! łamowy

Administracja zastrzega
: zastrzeżeń miejsca. | -Qgłoszee

1630 i UA

