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Zwycięzcy biorą się za Iby 
Hiszpania przeżywa ciężki kryzys wewnętrzny 

Tajemnicze zaginięcie będącego w niełasce gen. Gueipo de Liano. — Aresztowanie gen. Yagne. 
Powołanie do szeregów oficerów. — Groźba rozruchów. 

2 PARYŻ, (Pat). Agencja Havasa dono 
Bi: Gen. -Queipo de Llano, który prze 
bywał w Burgos opuścił to miasto,u 
dając się w kierunku Francji. Fran 
euskie koła urzędowe zapewniają jed 
nak że generał nie przekroczył grani 
ey ani w Hensay, ani w Roneevaux. 

Gen. Yagne został w piątek wie 
ezorem aresztowany w "Madrycie. Li 
ezni oficerowie, którzy zostali już 
xdemobilizowani, otrzymali ponowne 
wezwanie do stawienia się. Stało się 
to, jak utrzymują, w przewidywaniu ! 
rozruchów. Minister spraw wewnętrz 
nych podpisał dekret, zakazujący bez 
uprzedniego zezwolenia wszelkich ma 
nifestacyj publicznych. 
+ Agencja Havasa dodaje: że pozba 
wienie wszelkich i -nkeji gen. Oucipo 
de Llano jest dowodem głębokiego 
kryzysu wewnętrznego, PO 
az Qa de Llano wygłosił 18 
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Niemiec na D. Wschodzie 
Anglia bedzie neutralna wobec konfliktu w Chinach. 

  

bm. przemówienie, w którym powie | rolnictwo w Andaluzji. 
dział, że władzę powinni otrzymać 
wojskowi, by przepędzić  kamarylę 
polityczną. Ster rządów powiaien być 
oddany w ręce tych, co wałczyli, a 
nie tych, eo się wałkom innych przy 
glądali W dalszym ciągu generał 
wspomniał o swoich zasługach, twier 
dząe, że to, iż Hiszpania posiada dziś 
chleb, jest wynikiem jego pieczy o 

Odpowiedź na to przemówienie 
nastąpiła wkrótee. Dn. 21 bm. ogło 
szony został podpisany przez gen. 
Franco dekreb pozbawiający gen. 
Queipo de Llano jego funkcji woj- 
skowych i przenoszący go „do inne 
go ministerstwa”. 

W Hiszpanii jest dziś rzeczą ogól 
nie znaną, że gen. Queipo de Llano 
stał na czele koalicji wojskowej, któ 
ra w ostatnim czasie podkreśłała swo 
je opzycyjne stanowisko wobec cy- 
wilnego gabinetu, zwłaszcza wobec 
min. Serrano Suner. Podobno popie 
ralo “> kilku generałów. Nie jest je 

Decyzja ta nie zapadła na radzie | szcze ustalone, czy ruch przybral for 

ministrów. Podjął ją sam Franco. | mę spisku. 

Kłótnie o koronę hiszpańską 
LOZANNA. 4(PAT.) Korespondent spe- 

cjalny agencji Havasa dowiaduje się. że 
odbyło się tu zebranie delegatów monar 
chistów hiszpańskich, na którym był rów- 
nież obecny b. król Alfons XIII. Zadaniem 
zebrania miało być ustalenie stanowiska 

monarchistów . hiszpańskich wobec WAĆ 

  

nich wydarzeń w. Hiszpanii. 
Jeden z delegatów oświadczył, że naj 

ważniejszą rzeczą jest ostateczne desyg- 
nowanie pretendenta do tronu hiszpań- 
oe. Zgromadzeni odrzucili kandyda- 
furę księcia Ksawerego Bourbon Parma 
oraz So Karola Habsburskiego. Liczni 

delegaci podkreślili, że najodpowiedniej 
szym kandydatem byłby książę. Asturii. 

Alfons XIII sprzeciwił się energicznie 
tej tezie, oświadczając, że nigdy nie 

zrzekł się swoich praw do korony i że 
książę Asturii pierwszy powinien uznać, 
ż Alfons db, t dotąd królem       

  

— Japonia nie 
będzie angażowała się po stronie „osi'* w Europie 

PARYŻ. (PAT) Głównym pacdaie 
łem zainteresowania _ prasy--paryskiej „jest 
porozumienie  zarysowujące się między 
Anglią i.Japonią na Dalekim Wschodzie. 
Prasa paryska przyjmuje porozumienie to 
z widocznym zadowoleniem. Dzienniki 
podkreślają, iż będzie ono miało poważ 
„ne konsekwencje na terenie polityki mię 
dzymarowej, przede. wszystkim zaś ozna* 
cza poważną porażkę Niemiec, 

W Brytania bowiem, regulując zagad- 
nienia sporne z Japonią, jakie mogłyby 
krępować jej swobodę ruchów, w mani- 
łestacyjny sposób dała poznać, iż zamie- 
rza poświęcić całą swą uwagę organiza- 
cji oporu przeciw zamiarom hegemonii 

niemieckiej na terenie europejskim. 

W związku z powyższym prasa francuska 
notuje, iż wiadomości o porozumieniu 
Londyn — Tokio wywołały poważne zde 
nerwowanie w kołach politycznych Ber- 
lina, a nawet już i pewne ataki oraz po- 
gróżki prasy niemieckiej pod adresem 
Japonii. 

Porozumienie, osiągnięte w Tokio — 
pisze „Excelsior“ — wywołało w Berlinie 
widoczne niezadowolenie. Niemieckie ko 
ła polityczne liczyły poważnie na zerwa- 
nie tych rokowań, z czego Berlin zamie- 
*zał oczywiście skorzystać, Do ostalniej 
więc chwili rząd niemiecki wywierał na- 
elsk na Toklo, by Japonia nie wszczynala 
perfraktacyj z Anglią. Tokio nie usłuchało 
jednak rad niemieckich — pisze dziennik. 
Może dlatego, iż koła japońskie noszą 
się z pewnymi dalszymi zamiarami. Do- 
prowadzając do porozumienia z Tokio — 
pisze w tytule „L'Intransigeant" — Lon- 

dyn umacnia swoje satnowisko w Europie. 
Porozumienie to, zaznacza sprawozdawca 

dyplomałyczny tego dziennika, p. Hou- 
venin, oznacza, iż Anglia zajmuje wyraź” 
nle stanowisko neutralne wobec konfliktu 
„apońsko-chińskiego na Dalekim Wscho- | 

  

dzie, wzamian--za co Japonia zgłasza swą 
neurialnošė wobec”ewćntuainego konflik:| 
tu w Europie. 

Berlin i Rzym winny sobie zdać spra- 
wę, pisze p. Thouvenin z tego, iż Anglia 
gołowa iść na daleko idące poświęcenia 
i to nie tylko natury finansowej by wypeł- 
nić zobowiązania, jakie powzięła w sto- 
sunku do państw europejskich, zagrożo- 
nych. ekspansją Niemiec. Jeżeli Londyn 
L 

Karkotomna wylkawa 
NOWY JORK. (PAT.) Pisma nowojor- 

skle rozwodzą się szeroko o „samobój- 
czej" wyprawie, dokonanej pomyślnie 
przez trzęch Szwedów: APB Astro- 
na i Linderotha, którzy w 10-metrowej 
motorówce przepłynęli ze Szto-='mu do 
Nowego Jorku w ciągu 37 dr“ zymu= 
jąc się tylko raz na Wyspach .2:mudz- 
kich, celem zaopatrzenia się w paliwo. 

Moforówka, zbudowana w 1931 r., po- 
siada jędnocylindrowy silnik Diessla, roz- 
wijający szybkość 12 klm na godzinę, 

Po dokończeniu podróży blisko 9000 
klm., Szwedzi, z których żaden nie mówi 
ani słowa po angielsku, pragną sprzedać | 

swą łódź, aby mieć za co opłacić sobie 
bilety okrętowe na powrót do domu. 

Piorun wybił szczupaki 
w stawie 

KRÓLEWIEC. (PAT.] Podczas jednej 
z ostatnich burz, jakie nawiedziły Prusy 
Wschodnie, piorun uderzył w miejscowo- 
ści Dlefrichdorf w znajdujący się tam 
staw. 

Po przejściu burzy usfałono, że od u- 
derzenia ploruna zginęły wszystkie znaj- 
dujące się-w stawie Scwpaki w ilości 
151 sztuk,   

zdecydował- się- ną *pawqge- poświęcenia 
na terenie Dalekiego Wschodu, to- po .to' 
fylko, by wzmocnić swą pozycję na tere- 
nie europejskim. Porozumienie angielsko- 
Japońskie oznacza więc oddalenie, się w 
pewnej mierze Japonii od osi Berlin — 
Rzym i przynosi Anglii jeszcze raz okazję 
zaznaczenia niezłomnej woli „skoncentro- 
wania wszystkich swoich wysiłków na 
sprawach europejskich. 

  
! wobec faniości 
! Zjedn. bardzo przystępny. Dojrzały ana- 

Nie aa jedli 
" twardych beisztyków 

WASZYNGTON. (PAT.) Dr A; K. Balls 
z tutejszego ministerstwa rolnictwa do- 

konał ciekawych prób w dziedzinie ułat- 
wienia gospodyniom ich zadania. Wyna- 
lazt on mianowicie šrodek na uczynienie 
nawóf najfwardszego mięsa: miękkim. 

Środkiem tym jóst proszek zwany bro- 
meliną, która wytwarza się z ananasów. 
Jest to środek zupełnie nieszkoliwy, a 

tego owocu w Stanach 

nas średniej wielkośd kosztuje w Nowym 
Jorku 10 centów. 

,szą z Kłajpedy, 

  

  

Złożen'e relikwij św. Andrzeja 
Boboli w kościele w Eucsaju 
Wczoraj w kościele parafialnym 

w Łuczaju odbyła się podniosła. ure 

czystość. Przy udziale przybyłego z 

Wilna duchowieństwa i przeszło 5000 

wiernych nastąpiło złożenie w tam 

tejszym kościele relikwij św. Andrze 

ja Boboli. 

Neumann Już niepo- 
trzebny w Kłajpedzie 

KRÓLEWIEC, (PAT). Jak dono 
dawny przywódca 

Niemców kłajpedzkich dr Neumann 
otrzymał nominację na jedno ze sta 
nowisk- w Prusach Wschodnich. No 
minacja.ta wskazywałaby na usunię 
cie dr Neumanna z życia polityczne 
go Kłajpedy. 

„Chrobry” 
_ GDYNIA..(PAT.) Przybył do Gdy 

ni nowy motorowiec linii Gdynia — 
Ameryka „Chrobry* przeznaczony po 
dobnie jak „Sobieski* do służby na 

linii południowo-amerykańskiej, 

Zbudówany w duńskiej stoczni w 
Nakskov m/s „Chrobry* różni się nie- 
co od swego siostrzanego statku „So- 
bieski“. 

Nižszy komin nadaje statkowi syl 
wetkę znacznie smuklejszą, wnętrza 
są wykonane z wielkim smakiem i 
starannością. 

Wyposażenie statku jest jednako- 
„we i poza komfortem zapewnia ochro 
nę przed upalami za pomocą chło- 
dzonego powierza. 

Uroczyste poświęcenie nowego stat- 
ku ma się odbyć dnia 27 bm., w so- 
botę zaś 29 bm. m/s „Chrobry* ma 
wyruszyć w swoją pierwszą: podróż 
do Rio de Janeiro, Montevideo i Bue- 
nos Aires, 

  

Niemcy uzbrajają 
narodowych socjalistów w Szwecji 

SZTOKHOLM. (PAT.) Afera przemytu 

broni z Niemiec do Szwecji zatacza co- 

raz szersze kręgi. Ustlono m .in., że wśród 

nabywców przemycanej broni znajdują 

się członkowie szwedzkiej organizacji 

narodowo-socjalistycznej. 

Dochodzenie prowadzone jest w kle- 

runku ustalenia niemieckich. * kontaktów 

  

Znowu wysiedlenie 

Polaka z Prus 
KRÓLEWIEC. P[AT.) Gazeta okstyć- 

ska donosi, że władze niemieckie dorę- 

czyły Polakowi Augustowi Bikowskiemu, 

zamieszkałemu w Biskupcu, nakaz opusz- 

czenia miejsca zamieszkania w przeciągu 

8 dni. Bikowski mieszka w Biskupcu od 

1910 r.-1 prowadził tam sklep kolopłalny. 

Byrd wyrusza do Antarktydy 
dla obięcia jej w posiadani Stanów Zjednoczonych 

BOSTON, (PAT). — Znany pod- 

różnik, admirał Byrd, oświadczył tu 

przedstawicielom prasy, że wyruszy 

stąd na swą wyprawę do Antarktydy 

z początkiem | października br. - 

Byrd uważa wyprawę tę za niez 

miernie ważną ze względu na strate 

giczne położenie tego szóstego konty 

nentu, odległego ой południowego 

cypla Ameryki Południowej zaledwie. 

o 600 mil. 

| ładzię 
|. gi „wojenne w liczbie sześciu, oraz je 

Wyprawa admir. Byrda składać 
się będzie z trzech okrętów: jego wła 
sneso „Bear of Oakland“, z lamacza 
losów „Northalnd* oraz ze statku, 
należącego do ministerstwa spraw 
wewnętrznych „North Star*. Na pok 

tych statków znajdą się czoł 

dyny“ w, swoim rodzaju ezołg polarn 
ważący 45.000 funtów. s: < 

Czołg ten ma 55 stóp długości i 15 
wysokości. Do załogi jego należy czte 
rech ludzi. Może on być zamieniany 
w razie potrzeby na łódź motorową, 
a na dachu może przewozić sarnolot. 

"Wyprawa admirała Byrda, która 
„ma formalnie objąć w. posiadanie Sta' 
"now Zjedn. zbadane. przez niego ery 
toria, pozostanie tam aż do maja : 
1941. 

aresztowanego Rola Pilawsky'ego. Szmu 

glowana broń składa się z typu parabel. 

lum kaliber 7,65 I 9 mm oraz najbardziej 

nowoczesnych pistoletów. Waltera, kall- 

ber 7,65. 

Pilawsky jest poza tym podejrzany o 

szpiegostwo I stanie przed sądem w sier 

pniu. Przybył on z Niemiec w r. 1929 

| odrazu zbliżył się do ruchu narodowo- 
socjalistycznego w Szwecji. W roku 1935 
uzyskał obywatelstwo szwedzkie, Odby- 
wał oń częste podróże do Niemiec i ofl- 
cjalnie miał przedstawicielstwo maszyn 
niemieckich na Szwecję. Prowadził wy- 

stawny tryb życia. 

PORRSTZERE ZOE TZE TORT ZZSÓCRTO 

Ks. Tiso dumny z „przyjaźn:* Niemiec 
BRATYSŁAWA, (PAT). Premier 

Tiso udzielił w tych dniach jednemu 
z dziennikarzy niemieckich wywiadu 
w sprawie polityki rządu słowackie 
go i sytuacji państwa słowackiego. 
Podkreślił on, że Słowacja uzyskała 
niepodległość jedynie dzięki kancle 
rzowi Hitlerowi, który dopomógł Sło 
wakom w utworzeniu własnego pań 
stwa i przysłał do 'łowacji doświad- 

czonych ludzi, którzy pomagają Sło« 
wakom przy budowie ich państwa. 

Jesteśmy dumni z przyjaźni Nie 
miec — mówił premier Tiso — któ 
ra jest wieczna i niewzruszalna. 

W końci premier wystąpił prezci 
wko ideologii słowiańskiej, stwierdza 

jąc że Słowacy nie posiadają już dla 
niej żadnego zrozumienia. 

Kronika telegraficzna 
— Król albański Zogu i królowa Geral- 

dina wyjechali do Oslo. 

— Na „Clipper“, który wystartował z 

Nowego Jorku do Lizbony, odleciała do 

Europy 72-letnia pani Virginia Pfuderer z | 
Chicago, udająca się w podróż lotniczą, 
wyłącznie naokoło . świata. Podróż ta. obli 
czona jest na 33 dni, w czym 10 dni odpo 

czynku..Koszt tego „oblotu* kuli ziemskiej 
wynosi 1.969 dolarów. Sędziwą podróżniczkę 
odprowadzał na lotnisko jej 40-letni syn. 

— Na froncie Kałka został zabity kores 
pondent wojenny dziennika „Niszi. Niszi** — 
Szigeru Satu. Dziennikarz ramńy przy wy 
buchu bomby sowieckiej, został samolotem   przewieziony do szpitala na tyłach, gdzie 
zmarł/ 

  
  

— Wskutek zderzenia nieznanego statku 

z 70-tonowym szkunerem kanadyjsk:m „Cra 

ne Island*, szkiuner został rozcięty na pół 

i zatonął. Cztery osoby zginęły. 

— Wydarzyła się na szosie pod Fałko- 

wem (pow. Gniezno) katastrofa samochodo 

wa. Samochód. osobowy, zdążający do Poz 

nania, wpadł w pewnej chwili na drzewo 

wśkutek pęknięcia osi i odpadnięcia: tylne 

go koła. 

Jadące samochodem p. Tetzlaffowa i p. 

Jadwiga Jaworska z. Gdyni doznały cięż- 

kich obrażeń i zostały w stanie diężkim | 

przewiezione do szpitala w Gnieźnie. Dałsi 

pasażerowie, bracia Tetzalaffowie dozmali 

łżejszych poranień. Samochód został dosa 

czętnie rozbity,



Franciszek Pilsudski 
już przed r. 1794 myślał o rozbudowie portu 

na Świętej 
KOWNO. (Pat.) „Lietuvos Žinios“ 

opisuje dzieje portu na rzece Świę- 
tej. Zaznacza, że sprawą rozbudowy 
portu zajął się przed 3 rozbiorem 

Trzy porty 
Korenspondnt IKC donosi z Lon- 

dynu, že „Daily Express“ z dnia 19 
bm., dukuje sensacyjną wiadomość. 

Dziennik ten donosi mianowicie. | 
że sojuszniczka Polski, Rumunia zde | 

Polski F*»1ciszex Piłsudski, lecz me 
mógł on jednak wprowadzić w życie 
swoich qlanów. 

dla Polski! 
cydowala się oddać nam do dyspo- 
zyeji, na wypadek wojny, jeden port 

na Morzu Czarnym oraz dwa porty 
na Dunaju. 

Pisarze poiscy © Życu rodaków za granicą 
Czesław Straszewicz jedzie do Brazylii 

WARSZAWA (Pat). W dniu 29 b. m. 

na pokładzie m/S „Chrobry” odpływa z 
Gdyni na kilkumiesięczny pobyt do Bra 
zyli Czesław Odrowąz-Sfraszewicz, uta- 
fentowany pisarz młodego pokolenia, au 
tor „Gromów z jasnego nieba”, „Przeklę 

tej Wenecji” i ostatnio wydanej powieś 
cl psychologicznej o dzisiejszej Hiszpa- 
nii i Niemczech p. f. „Liłość”. 

Pan Sfraszewicz udaje się do Brazylii, 
aby zapoznać się z życiem emigracji pol- 
sklej I zebrać materiały do książki na ten 
temat, którą zamówiła u niego nm. z 

większych firm wydawniczych. 
Dodać trzeba, że wkrótce ukaże się V w 

druku cała serla książek pióra wybitnych 

literatów poświęconych życiu Polaków na 
obczyźnie. Leon Kruczkowski opracowuje 
obecnie powieść z życia Polaków w Bel 

gil. Pola Gojawiczyńska przygotowuje na 
jesień książkę o Polakach w b. Częchosło 
wacji, Gustaw Morcinek uzupełnia obec 
nie materiał do powieści z ośrodków pol- 
skich w Nadrenii, zaś Ewa Sezlburg Zarem 
bina podjęła ostatnio pracę nad książką 
o Polakach we Francji. 

Całość tych wydawnictw złoży się na 
ciekawy obraz środowisk zagranicą, któ- 
rych plonerski wysiłek znajdzie w ten spo 
sób po raz plerwszy pełny I wielotysięcz 
ny oddźwięk w literaturze pięknej. 

Ostateczna likwidacia armii czesko- 
słowack ej 

MOR. OSTRAWA (Pat), Celem przepro 
wadzenia definitywnej likwidacji b. armii 
czesko = słowackiej zostały obecnie usta 
lone dokładnie terminy. Poszczególne for 

macje wszystkich rodzaji broni dowództwo 

obrony krajowej oraz dowództwa dywizji 

mają być rozwiązane do dnia 31 bm., do 
wództwa zaś korpusów do dnia 30 wrześ 
nia b „r. Ministerstwo obrony narodowej : 

  

Konie polskie uszi.chetn ają rasę łot« wskich wierzchowców 

  

podległymi urzędami rachunkowymi bę 
dzie zlikwidowane z końcem bieżącego rc 
ku z dniem 1 sierpnia b.r obowiązuje 
powszechny zakaz noszenia mundurów b. 
armii „czesko - słowackiej. Osoby pozosta 
jące nadal w czynnej służbie likwidujące! 
się armii muszą nosić po dniu 1 sierpna br. 
zarówno w służbe, jak i poza służbą ubiór 

cywilny. 

 GRSPEKGREERAZRAZĄ 

sześć o pełnej krwi angielskiej ogierów opuściło Warszawę, by po dwudniowej 

podróży pozostać na słałe na Łotwie, jako uszłachetniający materiał zarodowy 

koni wierzchowych armii łotewskiej. Na zdjęciu — momeł przed wyjazdem. Wierz 

chowce prowadzone są do wagonów, którymi odbędą podróż na Łotwę. 

  

Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej 
W dniu 19 lipca rb. pod przewodnictwem 

Naczelnika Wydziału Rolnictwa | Reform 

Rolnych Urzędu Wojewódzkiego Wileńskie 

go — Tadeusza Żemoytela odbyło się posie 

dzenie Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej, na 

którym były rospoznawane następujące spra 

wy: 
1. Odwołania od orzeczeń Starostów Po 

wiatowych, zatwierdzających stam posiada 

nia przed soaieniem na obszarze gruntów 

miast. Przebrodzie, pow. brasławskiego, 

wsi Archanowo, pow. dziśnieńskiego. 

2. Ustalente stanu posiadania przed sca 

ieniem na obszarze gruntów zaśc. Gładki 

szki III, pow. wileńsko-trockiego, 

3. Odwołania od orzeczeń Starostów Po 

owych, zatwierdzających projekty sca 

1óc. Puszkiele i Rogałewo I. pow. 

lrastawskiego, wst Straplewce, pow. mołode 

ckieso, Degiesie, Gienioyce, okol. Olany, wsi 

Stryby i zaśc. lagłowopole, wsi Wołowiki, 

Narwhszki, pow. oszmiańskiego,  Oleszki, 

paw. święciańskiego, Mantyszuny, pow. wi- 

leńekn- trockiego. 

4. Odwołanie od orzeczenia b. Komisji 

Uwłbszozeniowej w Święcianach. odmawia- 

jącego Tomaszowi Stiepanowowi prawa do 

uwłaszczenia na gruntach z maj. Ignacogród 

    

prze wsi Jasień 

5 Odwołania od orzeczeń b. Komisji 

Uwłoszzzeninwej w Rrastawiu w przedmio 

cie nuwioszczenia Stanisława Pietkiewicza i 
Wisemtaso Kamińskiego gruntach z 

mai Zohorze. 

6 Odwołanie od orzeczenia h Komisji 

Uw?ezczeniowej w Brasławiu odmawiające 

  

na   go Nopoleonowi Puczelowi praw do uwła 

szczenia na gruntach z maj, Dryświaty. 

7. Odwołanie od orzeczenia Stamosty Po 

wiatowego Wil. Trockiego w sprawie przy 

zmania Andrzejowi Zujewiczowi prawa do 

wykupu dzierżawionych gruntów w m-ku 

Jaszuny. 

8. Odwołanie od orzeczenia Starosty Po 

wiatowego Dziśnieńskiego  odmawia jącego 

przyznania Janowi Pietraszko prawa lo wy 

kupu dzierżawionych gruntów w maj. Hor- 

ki, 
9. Odwołanie od orzeczenia Starosty Po 

wiatowego Święziańskiego odmawia jącego 
Jamowi Pawłowskiemu prawa do wykupu 
dźienżawionych gruntów państwowych z 

maj. Nowo-Święciany. 

10. Odwołanie od orzeczenia Starosty 

Powiatowego Wił. Trockiego olmawiające 

go Witoldowi Gutowskiemu pramva do wyku 

pu grumtów z folw. Słuczczyzma. 

11. Odwołanie od orzeczenia b. Powia 

towego Komitetu Nadawczego w Głębokiem 

y przedmiocie skreślenia Antoniego Korot 

kiewioza z nadanych mu grumtów w maj. 
Zdarzenie, dz. Nr. 7. 

EPP HT EPP" "PE a 

Pożar w fzbryce 
W fabryce metalowych armałur wodo- 

ciągowych przy ul. Kwaszelnej (właścicie 

le: Lejba Chodosz i Guranc) zapalił się 

podozas ruchu elektryczny motor, od któ 

rego zajął się pył leżący na podłodze. 

Motor został zniszczony. Straty og. wy 

noszą 1500 zł. (Zb.) 

„KURJER*. (4878) z 

Jubileusz protektora 
harcerstwa morskiego 

Na zdjęciu — gen. Mariusz Zaruski — 

pionier żeglarstwa polskiego i niestrudzo. 

ny wychowawca najmłodszych kadr żeg- 

larzy, który w dniu 20 bm. obchodził 

15. rocznicę pracy w Harcerskim Ośrodku 

Morskim w Gdyni. 

GATT LAN i S NSA 

Atache ambasady 
amerykańskiej 

na Targach Futrzarsnich 
Do Wilna przybył ałłachó handlowy 

ambasady Słanów Zjedn. 
Wczoraj dypłomata amerykański zwie 

dził V Międzynarodowe Targi Futrżarskie. 

Dzień Patrona Wilna 
Jutro, we włorek przypada dzień św. 

Krzyszłofa, patrona Wilna. W związku z. 

łym o godz. 7.30 rano w kaplicy Matki 

Boskiej Zwycięskiej na Wzgórzu Śnipis- 

kim za mostem Zielonym odprawiona zo- 

słanie Msza św. Nabożeństwo celebrować 

będzie JE. ks. biskup Michalkiewicz na 

inteńcję Wilna i jego mieszkańców. 

"Sieroty żydowskie 
mają własny dom 
Wczoraj o godz. 12 na 8, kilometrze 

szosy Wilno—Niemenczyn w pobliżu Ko- 
lonii Magistrackiej odbyła się uroczystość 
otwarcia nowozbudowanego domu kolo- 
nii letniej dla sierot: żydowskich. 

Dom wybudowało Towarzystwo Opie 
ki nad Sierołami Żydowskimi Woj. Wileń 
skiego wyłącznie z ofiar i składek, zebra 
nych wśród społeczeństwa żydowskiego. 
Nowowybudowany dom obliczony jest 

na pomieszczenie 130 dzieci. 
Na uroczystość otwarcia przybył p. o. 

strosty grodzkiego p. wicesatrosta Jeś- 
man, któremu 10-letnia Hanna Zegier wrę 
czyła bukiet kwiatów. 
Wygłoszono szereg przemówień. M. in. 

głos zabierali prezes Zarządu Towarzyst- 
wa Opieki nad Sierotami pp. Ł. Kruk, Że- 
leźnikow, dr Jedwabnik i inž Kawenoki. 

Wypadek podczas 
rozrywania kamieni 
33-letni Kazimierz Grażuł (Stefańska 

33), robotnik Zarządu Dróg Wodnych w 
Wilnie „uległ NODZE wypadko- 
wi. 

W czasie rozrywania nad Wilią ka- 
mieni za pomocą małeriału wybuchowego 
nastąpiła przedwczesna eksplozja ładun- 
ków — która rozszarpał aGrażulowi lewą 
rękę. 

Ranny przebywa na kuracji w szpi- 
talu Żydowskim. (Zb.) 
AKTYVIOS КЕЕ 

Z TEKI POLICYJNEJ 
NIEDŹWIEDZIA „PIESZCZOTA”. 

Wczoraj w cyrku Staniewskich Edwar- 
da Leonowicza ([Wodociągowa 24—2) 
spotkała przykra przygoda, W czasie og- 
lądania zwierzyńca zbliżył się on za bar- 
dzo do klatki z niedźwiedziem, który łapą 
dosięgnął głowy Leonowicza, oderwał 
mu kawałek ucha i podrapał głowę. (Zb. 

ODGRYZŁ MU NOS. 

Wczoraj karetka pogotowia ratunko- 
wego została wezwana na ul. Antokolska 
57. Okazało stę, że Piotr Kiwiel ma od- 
gryziony nos. Zawdzięcza on to swemu 
partnerowi, z którym grał w bilard. 

Rannego odwieziono do szpitala Ży- 
dowskiego. (Zb.) 

PRZYGNIECIONY ŚCIANĄ. 

Wczoraj ok. godz. 16 zdarzył się nie- 
szczęśliwy wypadek na ul. J. Klaczki 15. 
Zawalona ściana przygniotła Abla Kre- 
mermana, który doznał silnego wstrząsu 
mózgu. - 

Przewiezłono go w stanie b. poważ-   | nym do szpitala Żydowskiego. [Zb.)     
  

W dniu 23 lipca po ciężkich pne zmarł w szpi- 
talu na Wilczej Łapie 

„P z 

JUREK BIELSKI 
przyżywszy lat 3. 

О czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

  

KURIER SPORTOWY | 

Eater najlepszym 
Odbyły się w Wilnie mistrzostwa pły- 

wackie okręgu wileńskiego. Zawody stały 
na przeciętnym poziomie. Zainteresowa- 
nie słabe. Ogółem zgromadziło się około 
300 widzów,którzy nie mieli niestety do- 
słałecznego miejsca przy basenie pływac 
kim, żeby móc dobrze śledzić przebieg 
walki. 

Wyniki przedstawiają się następująco: 
100 m stylem dowolnym 1) Elsner 

(RKS) 1.10, 2) Słankiewicz Ognisko 1.13, 
3) Talago (AZS) 1.14,3 sek. 

. 100 m stylem dowolnym %lasa druga 
1) Dembowski (Ognisko) 1.24,2, 2) Ste- 
fanowicz (Ognisko) 1.25, 3) Harasimowicz 
(Ognisko) 1.26. 

200 m słylem dowolnym 1) Elsner (RKS) 
2.48,3, 2) Stankiewicz (Ognisko) 2.51, 3) 
Talago (AZS) 3.5,4. 

200 m stylem dowolnym klasa druga 
1) Wróblewski (AZS) 3.3,5, 2) Wichorwski-| 
(RKS) 3.8,4, 3) Dembowski (Ognisko) 
3.8,8. 

400 m słylem dowolnym 1) Elsner 
(RKS) 6.18.2, 2) Słankiewicz (Ognisko) 
6.18,3, 3) Talago (AZS) 6.20. 

400 m stylem dowolnym klasa druga 
1) Wróblewski (AZS) 6.28,5, 2) Stefano- 
wicz (Oanisko) 6.32,5, 3) Wichrowski 
(RKS) 6.53,8 

100 m stylem klasycznym 1) Gūnther | 
(RKS) 1.26,8, 2) Naborowski (WKS Śmig- 
ły) 1.30, 3) Jasiński (AZS) 1.30,2. 

. 100 m stylem klasycznym klasa druga 
1) Chmielewski (PKS) 1.32,9, 2) Owdziej 
(Oanisko) 1.36, 3) Bekesanas (Ognisko) 
1.36.5. 

200 m słylem klasycznym 1) 'Ginther 
(RKS) 3.17,1, 2) Jasiński (AZS) 3.17,6, 3) 

Naborowski (WKS. Śmigły) 3.30,1. 
200 m stylem klasycznym klasa druga 

1) Chmielewski (PKS) 3.27, 2) Owdnej 

Ognisko, 3) Żejmo (Ognisko). 
100 m stylem nawznak 1) Elsner (RKS) 

1.30,9, 2) Piotrowicz (AZS) 1.37,6, 3) Stan 
kiewicz (Ognisko) 1.39,3. 

100 m stylem nawznak klasa druga 
1) Mirwis (Makabi) 1.37,5, 2) Chmielewski 

  

Rodzice i Bracia 

CNG 

Iywakiem Wilna 
(PKS) 1.39,5, 3) Nelkin (Makabi) 1.43. | 

Sztafeta 3X100 m-1) RKS — 4.18, 
2) AZS — 4.4,2, 3) Ognisko 4.33,8. 

Sztafeta 3X100 m klasa druga 1) Ma-.. 
kabi 4.59,2, 2) Ognisko 5.7,4. ` 

Sztafeta 4X200 m 1) RKS — 12.33,7, 
2) AZS — 12.36,3, 3) Ognisko 12.36,8. 

Szłafeła 4%200 klasa druga 1) Ogni- 
sko 14.10, 2) RKS 14.10,1, 3) Makabi. 

Sztafeła 3X100 m pań 1) RKS 6.9,4, 
2) AZS 6.15.5. 

Sztafeta 4X100 m pań 1) AZS 8.00, 
2) RKS 8.06,7, 3) Makabi 8.01,8. 

100 m słylem dowolnym pań 1) Alu- 
kówna (Ognisko) 1.45,6, 2) Cieńska (AZS) 
1.56,4. 

100 m stylem dowolnym pań klasa dru 
ga 1) Chichołowska (RKS) 1.47,7, 2) Min- 
cerówna (AZS) 2 min, 

400 m pań 1) Sichlerówna 
8.59.8. 2) Cieńska (AZS) 10.30,6. 

400 m pań klasa druga 1) Mincerówna* 
(AZS) 9.59,2, 2) Minkiewiczówna (AZS) 
10.5.7. 

100 m stylem klasycznym pań 1) Cień. 
ska (AZS) 1.56, 2) Sichtlerówna (AZS) 
1.57.2. 

100 m stylem klasyczn"m nań klasa 

druga 1) Michałowska (RKS) 1.54,6. 2) 

Joffe (Makabi) 1:58,7. I 
200 m stylem kłasycznym pań 1) Sichł- 

ierówna (AZS) 4.5.4, 2) Cieńska (AZS). 

200 m stylem klasycznym pań klasa | 
druga 1) Michałowska (RKS) 3.57,7, 2) 
Joffe (Makabi) 4.15,5. 

100 m stylem nawznak pań 1) Sichle- 
równa (AZS) 2.06,2, 2) Alukówna (Ogni- 
sko) 2.24. 

100 m stylem nawznak pań klasa druga 
1) Michałowska (RKS) 2.5,2, 2) Szydłow- 
ska (RKS) 2.9. 

Po zawodach nastąpiło rozdanie pa- 
miątkowych żełonów. Trzeba zaznaczyć, 
ie z wyjątkiem może Elsnera pozostali" 
zawodnicy znajdują się w gorszej niż w. 
roku ubiegłym formie. Najlepiej zresztą 
o tym mówią same wyniki. | 

(AZS) 

” 

WKS Grodno—0Ognisko Pińsk 7: 3 
W meczach piłkarskich o wejście | 

do Ligi padły następujące wyniki: 

WKS Grodno—Ognisko Pińsk 7:3. 

Legia — Gryf 7:2. 

ŁKS — Starachowice 2:1. 

Junak — PKS 3:2, 
Śląsk — Unią 2:0. 
Ponadto dodajemy, że ligowa dru 

żyna Polonii przegrała wczoraj w 
Warszawie z węgierską drużyną Sze 
gti 1:0. 

Tegoroczne zawody balonów wolnych 
o nagrodę Gordon-Bennetta, 

odoędą się dnia 3 września we Lwowie 

Jak wiadomo w zeszłorocznych 
zawodach balonów wolnych o puchar 
Gordon-Bennetta, zwycięstwo odnie- 
śli Polacy. Z tego względu tegorocz 
ne zawody organizuje Aeroklub Rze 
czypospolitej Polskiej. Termin zawo 
dów został ustalony na 3 września r. 
b., terenem zawodów będzie Lwów. 

  

Dotychczas wpłynęły już spiczcnić 
około 15 balonów. Liczba zgłoszeń 
będzie niewątpliwie znacznie więk- 
sza. Termin zgłoszeń wpływa bowiem 
dopiero 10 sierpnia. Organizatorzy 
liczą na udział Belgii, Francji, Holan 
dii, Stanów Zjednoczonych i Szwa,-- 
carii. 

ZEBIEZWEEKI 

Złodziejski dzień 
Z mieszkania Jonasa Markmana (Kwia 

łowa 7) skradziono 120 zł w gotówce. 
Amatora cudzych pieniędzy ujęto. 

* 

Władysław Rywczyn (Jeziorna 3) za- 
meldował władzom policyjnym, że z jego 
pracowni szewskiej przy ul. Gaona 7 skra 
dziono mu damskie półbuty. Złodziej zo 
stał zatrzymany. 

* 

Gdy p. Ryszard Krzywiec (Inflancka 
22) ogląda łz zainieresowaneim cyrkowe 
wozy i namioty — skorzystał z tego niej. 
Rachmiel Najsteter, bez stałego miejsca 
zamieszkania, i wyciągnął mu zręcznie z 
kieszeni papierośnicę. i 

Niestety, połów się nie udał, gdyż 
policja kieszonkowca złapała. | 

* 

Szeregowy ! Komisariatu przyłapał 
zawodowego złodźieja kieszonkowca, Fe 
liksa Grotowskiego (Antokolska 104) — ' 
na gorącym uczynku kradzieży pieniędzy 
z kieszeni Adolfa o (Su- 
bocz 95), 

В 

Аппа Кмт\‹бми (zam. obecnie w 
Ladwarowie) zameldowala w P. P., že w 
czasie o dgrudnia ub. r. do 17 bm. skra- 
dziono z jej mieszkania w Wilnie (Bpa 
Bandurskiego 4) różnej garderoby i sprzę 
tu stołowego og. wartości 100 zł. 

Sprawca kradzieży nieznany. 

Funkcjonariusze P. P. zatrzymali niej. 
Dymitra Bondarowa (Il Obozowa 11), kió 
ry w Cielętniku skradł Pawłowi Gumow- 
skiemu (Majowa 9) portmonetkę z pie- 
niędzmi. 

Porłmonetkę i pieniądze 
zwrócono właścicielowi. 

w całości 

(Zb.) 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach, Winda osobowa 

    
   

 



Kurjer Sportowy. 

". Kolarstwo szosowe 
# W związku z mającym się odbyć 
"2.13 września biegiem kolarskim 

Wilno - Naroaz - Wilno przedruko- 
wujemy ze „Sporłu Kolarskiego" 

_ artykuł wybiłnego w swoim czasie 
kolarza p. Franciszka Szymczyka. 

Artykuł ten niewątpliwie zaintere- 
suje mało stosunkowo zaawansowa 

nych kołarzy prowincjonalnych. 

Zanim przejdę do opisu sposobu 
zaprawy kolarza szosowego (tryb ży- 
cia obowiązuje jednakowo wszystkich 
kolarzy, uprawiających sport rywali- 
zujący), muszę poświęcić słów parę, 
tak jak i przy kolarstwie krótkodystan 
sowym pozycji, przekładni, wyposaże- 
niu i rowerowi. 

Kolarz szosowiec musi pamiętać, 
że jemu jeszcze bardziej aniżeli torow- 
cowi, potrzebna jest wygodna pozycja, 
ze względu na ilość godzin trwania wyś 

cigu oraz nierówności terenu. 
Dobra i wygodna pozycja umożli- 

wia bowiem kołarzowi wydobycie mak 
simum pracy bez narażenia się na 
zmęczenie, które częściej bywa nastep- 

stwem nieprawidłowego siedzenia na 
rowerze, aniżeli samego wysiłku. 

Siodło powinno być cofnięte bar- 
dziej wtył, za oś suportową, aniżeli u 

torowców a kierownik swobodnie wy 
sunięty naprzód. Unika się wtedy skłę- 
bienia korpusu nad zbyt małą przes- 
trzenią, znajdującą się pomiędzy siod- 
łem, a kierownikiem i zmniejsza ob- 
ciążenie rąk, które nie będą dźwigały 
całego ciężaru ciała. Nogom zaś umożli 
wia się swobodną pracę, gdyż wysiłek 
jest skierowany w kier. postępowym 
— ku przodowi. Ruch nogi powinien 
odbywać się w jednej płaszczyźnie, 
gdyż odchylenie na prawo lub lewo 
przy bardzo długiej i wytężonej pra- 
cy, spowoduje szybkie zmęczenie, a 
przy długich kilkugodzinnych wyści- 
gach, mogą spowodować nawet zwięk- 

szenie gruczołów pachwinowych. 
Wysokość siodła powinna być od- 

mierzona bardzo starannie, gdyż zbyt 
niskie ustawienie powoduje szybsze 
zmęczenie i specjałnie daje się we zna- 
ki w razie zajścia porzeby finiszowa- 
nia. 

Jak widzimy więc, wysokość sio- 
dełka odgrywa w ciężkiej pracy kola- 
rza szosowego bardzo ważną rolę. Ko- 
larz szosowiec powinien zwrócić uwa- 
gę również na gatunek siodła. Siodła 
tanie nie wytrzymują pracy na szosie, 
podlegają łatwemu  zniekształceniu, 
stają się niewygodne, kaleczą i Ściera- 
ją skórę. Szerokość kierownika powin 
na być wymierzana tak jak to opisa- 
łem w dziale o szprinterach, tutaj do- 
dam, że kierowniki zbyt szerokie powo 
dują, zwłaszcza na szosie, duży opór 
powietrza, który wzrasta niepomiernie 
w czasie jazdy pod wiatr, a następnie 
przeszkadza w jeździe pod górę i przy 
finiszu. Kierownik taki nie pozwala 
zawodnikowi skupić się w chwiłi naj- 
większego wysiłku. W konkurencji 
szosowej nie należy hołdować zbyt 
głębokim, niskim pozycjom, w każdym 
jednak razie pewne pochylenie jest 
niezbędne. Pozycja zbyt prosta utrud. 
nia pracę kolarza i czyni go bardziej 
wrażliwym na złe drogi, wstrząsy | 
przeciwne wiatry. 

Przekładnie w zasadzie powinny 

MIARY BŁECHMONWIO 

„ności swego ubrania sportowego. A 

  

być małe; lepsza jest trochę mniejsza, 
aniżeli za duża. Nawet kolarze silni 
dużego wzrostu nie powinni przekra- 
czać przekładni 78 (52 X 18), co wy- 
niesie 6 m 24 cm, przy jednym obrocic 
nogi. Przeciętna zaś wynosić powinna 

64 do 72, 4 
W przeciwieństwie do torowców, 

którzy zawsze muszą jeździć na ost 

rych kołach, wszyscy szosowcy ściga- 

ją się zaprawiają na kołach wolnych 

to jest takich, gdzie przerwanie pracy 

nóg nie powoduje zatrzymania rowe- 

ru. Praca taka, szczególnie przy užv- 
ciu małej przekładni, podobna jest do 
pracy lecącego ptaka, a więc naprzód 

szybkie, energiczne uderzenia skrzyd- 

łami o powietrze, a później lot ślizgowy 

na wyprostowanych skrzydłach. Po- 

dobnie rzecz ma się i z kolarzem: -z 

początku częste i szybkie obroty nóg 

a po chwili przerwa i coś w rodzaju 
ślizgania się na rozpędzonych gład- 
kich kołach. Używanie wolnego koła 
ma tę nadzwyczajną zaletę, że nawet 
przy bardzo długim wyścigu, nie nu- 
ży serca. Wiadomo, jak ciężką pracę 
wykomywa serce podczas zmęczenia. 
Jeżeli pominiemy już duże zapotrzebo- 
wanie tlenu dla krwi, którą serce musi 
ciągłe przepędzać przez płuca celem od 
świeżenia, to pozostanie jeszcze wysi- | 
łek na przepędzenie krwi przez naprę- 
żone, twarde mięśnie. Jakże więc u- 
łatwimy sobie ogromnie pracę i ile. 
zaoszczędzimy energii, uzywając wol- 
nego koła i dając mięśniom eo chwila 
wypoczynek, odprężając je zupełnie, 
skutkiem czego krew będzie przez nie 
z łatwością przpływała. 

Ubiór zawodnika szosowego rów- 
nież wymaga szczegółowego omówie- 
nia. O ile szpinterowi chodzi o lekkość 
i zabezpieczenie od zaziebienia, do 
czego służy mu druga cienka koszulka, 
tak zwana „potówka'”, o tyle szosowiec 
musi pamiętać o wygodzie i praktycz- 

więc: pamtofle muszą być wygodne, 
choć obcisłe, by trzymały stopę i nie 
pozwoliły rozpłaszczyć się nodze na 
całej szerokości pedału. Nosy pantofli 
twarde — koniecznie twarde, ażeby 
dostatecznie zabzpieczały palce od sta 
łego stykania się .z.noskiem pedału. 
Stykania takie wywołują bardzo bo- 
lesne odciśnięcia, długo się niegojące. 
Skarpetka zawsze trochę grubsza, 
gdrż cienka za mało zabezpiecza od 
ucisku paska, którym kolarz przywią 
zuje się do pedału. Pasek powinien 
hyć tak urządzony, ażeby zawodnik 
w każdej chwili mógł go sobie rozłuź- 
nić lub w razie potrzeby (wjazd na gó- 
rę, finisz) natychmiast zacisnąć. Spo- 
denki trykotowe powinny bezwzględ 
nie być wyszyte skórą zamszową, któ 
ra świetnie chroni od wszelkich odjpa 
rzeń zwłaszcza jeżeli wysmaruje się 
ją. zwycz., byle czystym łojem. U- 
możliwia ona nawet dalszy wyścig | 
przy starciach, które nastąpiły uprzed- 
nio, wskutek wadliwego siodełka lub 
zwykłego odparzenia. Koszulki zawsze 
muszą być dwie. Jedna biała od po- 
tu, druga grubsza wełniana, zabezpie- 
czająca od zmian ciepłoty. W najwięk 
sze upały kolarz powinien mieć na 
sobie dwie koszułki, jeżeli nie chce na- 
razić się na zaziębienie.   
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Surowe warunki kolarskiego spor- 
tu szosowego, którego wyścigi odby- 
wają się nieraz i w czasie deszczu, wy- 
magają pewnego zabezpieczenia zawod 
nika. Bardzo praktycznymi okazały się 
jak to stwierdziły ostatnie wyścigi, 
lekkie gumowe zasłony na plecy i pier 
si, rodzaj ornatów, powiązanych z bo 
ku tasiemkami, ażeby się nie roztwie- 
rały. Chronią: one świetnie od wiatru 
i deszcu, a mając z boku otwory, uła- 
twiają przewietrzenie. 

Wyposażenie zawodnika, poza gu- 
mami zapasowymi, powinien stanowić 
przede wszystkim posiłek. W zwyk- 
łych warunkach, już po 40—60 minu- 
tach wyścigu szosowiec powinien: za- 
cząć spożywanie swych zapasów. Po- 
winien jednak pamiętać, że w czasie 
jazdy na rowerze należy jak najbar 
dziej ułatwić pracę żołądkowi, przez 
staranne przeżuwanie pokarmu. 

Najwłaściwsze są pokarmy płynne, 
do' których przede wszystkim należą 
tarte żółtka z cukrem i rozcieńczone 
mlekiem w stosunku 1 — do5 lub 1 — 
do 3. Rozcieńczenie to znakomicie ułat 
wia spożywanie i zapobiega pragnie- 

niu. Z pokarmów stałych dobre są i 

wskazane, przy pewnym jednak przy- 

zwyczajeniu, wieprzowina siekana'i 

stoczona w kulki z małymi kawałka- 

mi. chleba, następnie czekolada, cy- 

tryny, pomarańcze, a jako napój sła- 

ba herbata z cytryną lub bardzo sła- 

ba kawa. a 

Zaprawa szosowca jest može naj 
mniej ztožona. Wezesną wiosną, a o 

ile pozwala pogoda, to jeszcze zimą, 

rozpoczyna szosowiec jazdę na dro- 

dze. Początkowo po 30 — 40 km 

dziennie, a po kiłku tygodniach, gdv 

pokonywanie tej przestrzeni stanie 

się łatwe, rozpoczyna właściwą zapra- 

wę. Na szosę więc wyjeżdża dwa, rza 
dziej trzy razy tygodniowo, aby w 
tempie mocniejszym zdobyć 100—110 
km. Codzienny jednak spacer po szo- 
sie jest bardzo celowy, natomiast za- 
prawa na torze, choć raz w tygodniu, 
jest doskonałym sposobem wyrobienia 
w sobie szybkości, która w wielu wy- 
padkach rozstrzyga, zwłaszcza gdy 

wyścig. będzie sirozgrywał na fini- 

W czasie długich zapraw szoso- 
wiec powinien również zawsze się 
odżywiać. Odżywianie się w czasie 
jazdy na rowerze powinno być przy- 
zwyczajeniem zawodnika, jeżeli nie 
chce słabnąć, w czasie biegu, a zaw- 
sze być w pogotowiu do walki. 
TRACE: 

  
  

Lu
o 

„Tour de France" cyklistów 

  

18 lipca zakończył się półetap „Tour de France“ Salies — cyklistów Bordeaux 

de Bóran, zwycięstwem Belga Kinta. Na zdjęciu — Kinł na mecie przed Francuzem 
Galateau. . 

 GARIEDROWYZUERA A OROEZZCA DWORZE EO ANNA EPT KAAT НЕЛ НЙ 

Ognisko — Makaki 1:2 
Rozegrany wczoraj towarzyski 

mecz piłkarski Ognisko — Makabi, 
zakończył się niezasłużonym zwycię- 
stwem Makabi 2:1. 

KPW Ognisko grało lepiej od Ma 
kabi i tylko dzięki niedyspozycji 
strzałowej ałaku mecz. zakończył się 

zwycięstwem Malkabi. 
Bramkę dla Makabi zdobył prawy 

Zawody Konne © mistrzostwo wojska 
Zawody konne o mistrzostwo woj 

ska odbędą się w roku bieżącym w 
Bydgoszczy w dniach od 29 do 30 lip , 

wezmą udział | ca. W zawodach 
najlepsi jeźdźcy i zespoły wyelimino 
wane w dywizjach i brygadach kawa 
lerii. 

łącznik oraz jedna z karnego. Dla 
Ogniska — Bartoszewicz. 

Poza tym Ognisko  przestrzeliło 
karnego. — Sędzia p. Sznajder — 
przeciętny. : 

Program zawodów przedstawia 
się następująco: dnia 28 bm. próby 
ujeżdżania i posłuszeństwa, dn. 29 
bm. konkursy hippiczne Pomorskie- 
go Tow. Zachęty do Hodowli Koni, 
dn. 30 bm. konkurs o mistrzostwo 
wojska i konkurs pokazowy. 

Pocztowcy mają własne schronisko 
Wczoraj nad brzegiem jeziora 

Skajście koło Trok nastąpiło poświę 
cenie i otwarcie nowego ośrodka wy 
poczynkowego Pocztowego Przyspo- 
sobienia Wojskowego w Wilnie. — 
Na uroczystość tę przybyło sporo za- 
pmoszonych gości i członków PPW do 
których między innymi przemówie- 
nia wygłosili: prezes M. Nowicki i 

ks. Markowski. . 
Ośrodek PPW leży w bardzo ma 

| regionalny. 

lowniczej miejscowości tuż nad sa- 
mą wodą. Nie ulega wątpliwości że 
ośrodek ten cieszyć się będzie powo 
dzeniem wśród pocztowców. Warto 
zaznaczyć, że główny budyneczek jest 
kryty słomą. Jest to niewątpliwie 
pierwsze w swoim rodzaju schronis 
ko turystyczne, które pragnie zacho 
wać całkowicie charakter wybitnie 

Obozy dia piłkarzy, lekkoatletów i bokserów 
Wilna, Grodna 

Okręgowy urząd wychowania fi 
zycznego w Grodnie projektuje zorga 
nizowanie w dniach 16 do 30 sierp 
nia szeregu obozów dla piłkarzy, lek 

T 

Kapialk wagcga=arf — 
a Wiśniewski prowadzi 

W wyścigu dookoła Polski wczo- 
rajszy etap Lublin — Lwów zakoń 
czył się zwycięstwem Kapiaka pnzed 

  

Wiśniewskim i Napierałą. 
W punktacji ogólnej prowadzi Wi 

śniewski przed Kapiakiem. 

Piękne sukcesy w Bydgoszczy 
Wczoraj w Bydgoszczy odb; - się 

regaty wioślarskie o puchar Bałtyku. 
W biegu czwórek zwyciężyła Pol 

ska bijąc Danię. 

na z AZS Wileńskiego, która w biegu 
jedynek pań zajęła pierwsze miejsce. 

Piękne sukcesy odnieśli również 
wioślarze WKS Śmigły o których pi 

Piękny sukces cdniosła Kepelów | saliśmy wezeraj. 

Wiliams zdecydował, że gospodyni powinna przeżyć 
ostatni swój wzlot, i że on właśnie będzie przyczyną 

— TT TTT 

  
rzucając sąsiadce zabójcze spojrzenie. 
chce we mnie wmówić, 

i Białegostoku 
koatletów i bokserów Wilna, Grodna 
i Białegostoku. Obozy te odbędą się 
w malowniczej miejscowości nad 
Niemnem w Grandziczach. 

Na trenera dla lekkoatletów upat- 
rzony jest Piekiewicz, który w tym 
czasie bawić będzie na terenie na- 
szym. 

Płk. Janowski, dążąc do podniesie 
nia boksu na terenie Ziem Północno- 

Wschodnich zamierza dla bokserów 
sprowadzić Stamma, który na kursie 
takim miałby wdzięczne pole do po 

pisu. . 

Naigorzej sprawa przedstawia się 
z piłkarzami, dla których dotąd nie 
znaleziono instruktora. Piłkarze sta 
rają się, aby na ich obóz mógł przy 
jechać Kossok. 

Ogółem obozy obliczone 
przeszło 100 osób. 

są na 

j Czy pani 
że mieszkając pod jednym 

MIŁOŚC I PODEJRZENIE 
krzekład autoryzowany z angielskiego W, M. 

Streszczenie początku. 

W Auclandzie została zamor 

dowana Lilian Crane i porwa 

na jej wychowanka Fłeurette. 

O zbrodnię pósądzen: są przy- 

jaciele straconego bandyty Jo- 

hna Rolfe'a. Zakochany we 
Fleurette Jimmy Carter wzy- 

wa do pomocy swego przyja 

ciela Hardinga. Spr: wey zbro 

dni zaządali okupu 5 tys. fun 
tów. który doręczył im Jimmv 

Carter. Bandytow ściga Har- 

ding. lecz popadł w zasadzkę. 

Jednakże policja zdołała zła 
pać byłą służącą F.ilian Grane 

_ Fenton. Aresztowamą Har 

ding badał — bez rezułtatu. Po 

wstępnej rozprawie sądowej a- 

resztowaną postrzelono šmier. 

telnie na ulicy. Na miejscu 
zbrodni Hardinge znałazł ma- 

skotę należącą do Elżbiety Co- 
tenay, 

s odrzuciła jego wizę 

ił wypadku, zasta! 

S mieszkaniu dinge Ww swoim ё 

yte która zawiadomiła, że 

jego oświadczyny. 

podejrzenie agenta
, 

Elżbietę śledzić a- 

przyjmuje 

Zwiększa to 
który każe 

gentowi. 
  

XII. . 

NOWE WIADOMOŚCI | ' 

Charlcote byt to dužy dom z czerwonych cegieł, 
otoczony rozległym parkiem, spadającym tarasami ku 
jezioru Rotorua. Był to piękny zakątek, zamieszkany 
niezawodnie przez ludzi majętnych. Park był tak pięk- 
ny, że mógłby się nadawać na miejsce przedstawień 
i zabaw publicznych. Właściciele Charlcote nie byli 
jednak gościnni j wcale nie objawiali chęci do zawar- 
cia znajomości z sąsiadami, mimo że ci ostatni byli 
niezmiernie ich ciekawi. : : 

John Williams, który podążał za Elžbietą do Ro- 
torua, napotkał na poważne trudności, chcąc się cze- 
goś pewnego dowiedzieć o jej znajomych. Właściciel 
posiadłości, doktór Miller, był człowiekiem starszym 
już, o siwych włosach i brodzie. Mieszkał ze swą cór- 
ką, sekretarzem i gospodynią. Poza tym nie trzymał 
służby i całą pracę domową musieli wykonywać go- 
spodyni i sekretarz. Ten ostatni był bardzo uprzejmy, 
ale nietowarzyski i milczący. Gospodyni natomiast 
robiła wrażenie osoby, która potrafi, przy okazji stać 
się nawet gadatliwą. Była starą panną w nieokreślo- 
nym wieku, ale niewątpliwie osiągnęła tę granicę, kie- 
dy kobieta albo decyduje się już na samotne życie, 
albo też gotowa jest popełnić ostatnie szaleństwo.   

tych słodkich wzruszeń. Kilka przezornie postawio- 
nych pytań wprowadziło go bez większych trudności 
w jej nieskomplikowany tryb życia. Poszedł do kościo- 
ła w niedzielę i usiadł w tej samej ławce co i ona. 
Podczas kazania spoglądał na nią ukradkiem wiedząc 
że zauważy te spojrzenia. Następnego dnia znałazł się 
na jej drodze, którą codziennie przechodziła, i uchylił 
kapelusza, ze słowami: „Dzień dobry". Ucieszył go 
widok jej zalotnego uśmiechu i rumieńca. Kiedy tego 
samego dnia spotkał ją w hallu kina  czekająca na 
koniec obrazu przed wejściem na salę, osądził, że 
nadeszła chwiła odpowiednia do rozpoczęcia rozmowy. 

Gospodyni nie miała nic przeciwko temu, toteż 
wikrótce znaleźli się na sali obok siebie, na czerwonym 
pluszem krytych fotelach. Przyglądając się migają- 
cym na ekranie scenom dziennika filmowego opowie- 
działa mu całą historię swej rodziny. Od niedawna 
dopiero zajmowała obecną posadę i miała nadzieję, 
że nie długo tu na niej pozostanie. 

—Tu jest za cicho! O to mi chodzi, panie Wił- 
liams! Nie jestem jakąś latawicą, jak inne dziewczy- 
ny, ale lubię użyć trochę życia. Tutaj jestem zamknię- 
ta w tym starym domu całymi dniami. Dzień w dzień 
to samo, i żadnej rozrywki! 

— Ale musi pani mieć na miejscu jakieś przy- 
jemne towarzystwo. Widziałem bardzo przystojnego 
młodego człowieka w ogrodzie, przechodząc któregoś 

dmia tamtędy. 
Potrząsnęła głową. 

— O, pan ma na myśli pana Athertona! Niczego 
sobie, jeśli chodzi o urodę, ale nudny! Daję słowo, 
pan nie może sobie wyobrazić, jaki nudny! 

—— Trudno mi w to uwierzyć! — odrzekł Williams   

dachem z tak czarującą dziewczyną, jak pani, on... 
— Nie wiem, czy powiedział do mnie słowo! — 

odzuciła obrażonym tonem Taki zarozumialec, 
sam nie potrafiłby się poznać na ładnej kobiecie. 
Gdyby nie pan doktór i panienka, odeszłabym choćby 
jutro! 

— Ajaki jest pan doktór — czarujący? 
Gospodyni roześmiała się tak donośnie, że sie- 

dzący za nią i przed nią widzowie, zawołali ze złością: 
„Cicho!* 

— (0 za bezczelność! — mruknęła, ale zniżyła 
głos: — Nie można powiedzieć, żeby pan doktór był 
czarujący! Przede wszystkim jest za stary, a zresztą 
zawsze taki zamyślony. I prawie go nie widuję: cały 
dzień siedzi zamknięty w swoim laboratorium i nie- 
raz długo jeszcze w nocy nie wychodzi stamtąd. 

— Robi jakieś doświadczenia? 
— Tak myślę. Całkiem nieprzytomny, jeżeli cho- 

dzi o to jego laboratorium i nie pozwała nawet niko- 
mu się do niego zbliżyć. Próbowałam kilka razy tam 
się dostać, ale pan doktór nigdy nie zapomina zamk- 
nąć drzwi, a ja nie mogłam znałeźć klucza. ! 

— To mūsi byč denerwujące! A nie mogła pani 

dowiedzieć się czegoś od jego córki? Nie próbowała 

pani? A 
— Nie. Ona jest chora, tak przynajmniej oni 

mówią. Ale jeżeli chodzi o moje zdanie, to powiedzia- 
łabym, że ona jest trochę... nie tego::: | 

— Jaka? — zapytał Williams zdziwiony. : 

— Nie tego! Ma nie wszystkie klepki w porząd- 
ku! Przygłupia! 

(D. c. n).
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į ‚ ; ' i RÓŻNE. |  — POLSKIE 3IURO PODYĆŻY „OR- ROWEREK DOKOŁA WILNA. 

— POCIĄG TURYSTYCZNY do Francji | BIS* komunikuje że w dniu 28 lipca upły- _ Szcząliwy posiadacz roweru RE każdą 

Ча Szwajcarii w dniacł 12—26 siarpnia. — | Wa ostatni termin RR pociąg popu | niedzielę sczy, święto, a nawet ka' > wolne - 

Zwi dzanie Budapesztu, Balatonu. Wenecji, | larny do Kowna. Koszt udziału zł. 47, popołudnie spędzić za miastem. O: szlakach 
Lido, Nicei, Monte, Carlo, Cannes, Paryža, — 0D DZIŚ CENY ZNIŻONE. Najaktu- | rowerovych wycieczek w okolice Wiina po 

  

Dziś: Krystyny P, M 

| Jutro: Jakuba 
  | 24 

(Poniedziałek 

O 
<po».rzecenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie z dn. 23.VII. 1939 r. 

Ciśnienie 754 I 

Temp. šrednia --:9 

Temp. najw. +24 

Temp. najn. +17 

Opad 8,8 

Teni. bar.: spadek, nast. wzrost ciśnienia. 

Uwagi: lońuc opady. 

Wschód słońca — g. 3 m. 16 

Zachód słońca — g. 7 m. 34 
    

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 

teki: Jundziłła (Mickiewicza 33), S-ów 
Mańkowicza (Piłsudskiego 30); Chruściń- 
skiego i Czaplińskiego (Ostrobramska 25); 

„PAN“ 
(Wleika 42) 

  

Aby dać wszystkim możność o 

  

Filemonowicza i Maciejewicza (Wielka 
29);. Pietkiewicza i Januszkiewicza (Zarze- 

cze 20). 

Ponadło słale dyżurują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionowa 10) 
i Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

MIEJSKA. 

— Bezrobocie na terenie Wilna 
uległo dalszej zniżce. W ciągu ub. tygod- 
nia bezrobocie zmniejszyło się o 37 osób. 
Obecnie Wilno liczy nieco ponad 1000 
zarejestrowanych bezrobotnych. 

— Wczoraj do Kalwarii ściągnęło wie- 
le pielgrzymek, m. in. licząca przeszło 
500 osób pielgrzymka parafii Ostrobram- 
skiej pod przewodnictwem OO. Karme- 
litów, W pielgrzymce wzięła udział orkie 
stra Junaków. Ogółem wczoraj do Kal- 
warii ściągnęło przeszło 5000 pielgrzy- 
mów, 

Ostatnie dni 

alniejszy film doby obecnej, wiekopomny Wersalu, Zurichu i Mediolanu. Cena udziału 

zł. 3%. Zapisy i informacje w „Orbisie*, 

— W DNIU 25 LIDCA upływa termin 

zapisów na wycieczkę ua Wybrz że "Tyskie. 

Koszt udziału od zł. 170. Pobyt 2 i 4-tygo 

dniowe. Zapisy i 'mform cje w Polskim Biu 

rze Podróży „Orbis”. 

ОБИреТеТОЛИОРЕОТеГ ЯАНМАНч 

NIGDY NIE JEST ZAPÓZKO 
myśleć o a A 

| dziej jeżeli cierpisz na choro 
Se EREK, PIZCHERZA, 

| WĄTROBY, KAMIENI 20L+ 
CIOWYCH, ZŁEJ PRZEMIANY 

| MATERII, na bóle artretycz 
ne czy podagryczne, wzdęcia 
brzucha, odbijanie się lub 

skłonność do obstrukcji - Pamiętaj, że nie 
kd nie będzie za późno, © używać bę; 
dziesz ziół moczopędnych „D I U ROL 

Gąseckiego, które zapobiegają gromadzeniu 
się kwasu moczowego i innych szkodliwych 
dla zdrowia substancji zatruwających orga* 

„ « Dziś jeszcze kup pudełko ziół 
„DI URO L* Gąseckiego, a przekonasz 

obraz o najwyższej doniosłości, film, który 

wyświetla się z nienotowanym  powodze- 

niem p. t. „„Zeznanie szpiega* demonstruje' 

Się już ostatnie dni. Aby dać wszystkim 

możność podziwiania tego jedynego w 

swoim rodzaju arcydzieła,  demaskującego 

bezlitosną niemiecką agresję i propagandę 

od dziś ceny zniżone: balkon 40 gr., parter 

od 75 gr. 

„Zeznanie szpiega“ wyšwietla się w 

kinach jednoczešnie „PAN“ i „MUZA“, 

Wiadomości radiowe 
POGADANKA 0 .TARGACH. 

Targi Północne «ć za pasem. Pierwszą 

specjalną audycję Rozgłośni Wileńskiej po 

święconą '>j tmprezie będzie pogadavka vi 

Ws e dodatnich skutkach dziatania, zalecać ce-prezydenta miasta p. Kazimierza Gro lzi 
będziesz swym znajomym. Sposó6 uż, RA na 
opakowaniu. » Oryginakie zioła „DIUROL" okiego p. t. „Gospodarcze zaplecze Targów 
ORseckiego' (Z KOGUTKIEM)" wrzedaje Północnych", Pogadanka ta nadana będzie 
w RE" w poniedziałek o godz. 22.00. 

„MUZA” 
(Nowogródzka 8) 

2 | | nótkA 
LOG т 

  

    

  

bejrzenia najaktualniejszego filmu doby obecnej 

ZEZNANIE SZPIEGA 
bezlitośnie demaskującego niemiecką agresję 

i zamach na wolność Narodów. 
  

Dziś premiera! MARS Wspaniały podwójny: program. 1) Piękny film 
polski, ilustrujący walkę rewolucjonisów polskich z caratem p.t 

Córka generała Pankratowa 
Role gł. Każimierz Junosza - $ ępowski, fiora ney, Franciszek Broan ewicz, Maria Boada 
Mieczysław Cybulski. 2) Najlepszy e EZ Ee O©OZŻZKA Zz U llm lotniczy wszystkich czasów p.t. 

OSTATNI DZIEŃ 
o i kino cal i N o | Wielki podwójny progr.: 

| ochanków u SĘ T 
Laratio Vadas FTyreić Power „Wa mMezoWie pani Vicky 

2 Narnar Oland Enabile am „Tajemnica nocnego Iokaiu 
CENY: b. 

  

  

ceatuzjastyczne głosy prasy o filmie 

ANCJA 

on <> gt, parier ud 54 gr. 

R 

ziś ceny zniżone:; balkon 40 groszy 
. parter cd 75 groszy 

Pod kuszącym urokiem morza 

Zapowiedź wycieczki nad morze przy- 
szła w porę. Bileły rozchwytywane są 
łapczywie. Jeszcze parę dni „a zabraknie 
miejsc w pociągu, który nia da się po- 
większyć w żaden sposób. Widać z tego, 
że Wilno niezmiennie tkwi w swych sym- 
pałiach: kocha morże i nie pomija żadnej 
okazji do orzeźwienia się w nurtach Bał- 
tyku. 

Turystyczny pociąg odjedzie do Gdyni 

Nikt nie chce zostać w Wilnie 
Wilna nastąpi w dniu 16 sierpnia. Termin 
wycieczki uzgodniono z prognozami me- 
teorologicznymi: pogoda dopisze z pew- 
nością. Zgłoszenia na wycieczkę, ważne 
z jednoczesnym opłaceniem należności, 
wynoszącej 28 zł 90 gr, przyjmuje admi- 
nistracja „Kurjera Wileńskiego” (ul. Bpa 
Bandurskiego 4). W cenie tej zyskuje się 
przejazd pociągiem turystycznym w oby- 
dwie strony (Wilno — Gdynia — Wilno) 

w dniu 12 sierpnia wieczorem. Pobyt nad | i noclegi w pociągu podczas całego trwa 
morzem trwać ma' trzy dni. Powrót do | nia wycieczki. 
LTS 

OGNISKO | шя МАИ nad Hool" 
W rolach głównych: Wendy Barrie, Ray Milland 

Nadprogram UROZMAICONE DODATKI. 

Dziś Ekopea bohaterów przestworzy | p. t. 

  

informuje nas w ponietziałek, o godz, 1730 

felieton Mieczylsława Cichosza, nosząca ty 

tuł: . vowerem dokoła Wilna", 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 

— Dziś z powodu próby generalnej z 
jutrzejszej premiery — przedstawienie za 
wieszóne. 

— Jutrzejsza „premiera „Modelka“. Jut- 
ro wchodzi na repertuar jedna z najpięk 
niejszych operetek Suppe „Modelka, która 
odznacza się bogactwem melodii i interesu 
jącą akcją sceniczną. 

Przygotowania do wystawienia tej kla 
sycznej operetki odbywa ją: się od dłuższego 
czasu pod reżyserią B. Folańskiego i kierow 
nictwem muzycznym W. Siroty. Udział bie 
rze cały zespół artystyczny oraz zwiększene 
chóry. Premiera wywołała żywe zatnterese 

RAD ION 
WILNO ` 

PONIEDZIAŁEK, dńia 24 lipca 1939 r. 
6,56 Pieśń poranna: „Witaj Panno*, 7,00 

Dziennik poranny. 7,15 Muzyka (płyty). 8,15 
Audycja dla kupców. 11,57 Sygnał czasu i 
hejnał. 12,03 Audycja południowa. 13,00 Wia 
domości z miasta i prowincji, 13,05 Program 
na dzisiaj. 10.1 Muzyka lekka. 14,00 „Po- 
wracamy do zdrowia — audycja w opraco 
waniu dr Marii Kołaczyńskiej. 14,15 Pieś 
niarki paryskie 14,40 Echa niedzieli sporto- 

wej. 14,45 Teatr Wyobraźni dla młodzieży: 
„Dawid Copperfield" — słuchowisko. 15.15 
Muzyka popularna. 15,45 Wiadomości gos- 
podarcze. 15,55 Pogadanka KKO. 16,00 Dz. 
popołudniowy. 16,10 Pogadanka aktualna. 16,20 Recital Śpiewaczy. 16,45 Kronika na- 
ukowa. 17,00 Konrert popularny. 17,30 „Ro 
werem dokoła Wilna* — felieton Mieczys 
ława Cichosza. 17,40 D. c. koncertu poplar- nego. 18,00 Recital fortepianowy. 18,35 Re- 
cital wiolonczełowy. 19,00 Audycja strzelec- 

ka, 19,30 Przy wieczerzy. Wykonawcy: Or- 
kiestra Rozgłośni Wileńskiej pod dyr. Wła- 
dysława Szczepańskiego, Stefania Grabowska 
(sopran), Stanisław Dzikiewicz i Ferdynand 
Hermanowicz (2 flety). 20,25 Czytanki wiej- 
skie: „Ostatni zajazdć — fragment z „Pana 
Tadeusza” Adama Mickiewicza. 20,40 Au- 
dycje informacyjne. 20,55 Rezerwa progra- 
mowa. 21,00 Koncert — transmisja ze Sztok- 
holmu. 22,00 Pogadanka aktualna: „Zapłe- 
czę Targów Północnych — wygłogi Kaźi- 
mierz Grodzicki. 22,10 Notatki Wilnianuna 
prowadzi Mil. 22,15 Muzyka lekka, 23.00 Os- 
tatnie wiadomości dziennika wieczornego i 
komunikaty. 23,05 Zakończenie programu. 

WTOREK, dnia 25 lipca 1939 r. 
6,56 Pieśń: „Witaj Panno", 7,00 Dzien- 

nik+Poranny. 7,15 Muzyka. 8,15 Dzieci mają 
głos — gawęda. 8,30—1,57 Przerwa. 11,57 
Sygnał czasu i hejnał. 17,03 Audycja połud - 
niowa. 13,00 Wiadomości z miasta i prowin 
cji. 13,05 Program na dzisiaj. 13,10 Orkiest 
ra. 14,00 „Suknia pani dawniej, a dziś" — 
pogad. Ala kolic“ prowadzi _aria Szwykow 
ska. 14,10 Pieśni polskie. 14,40 Sylwetki spor 
towców. 14,45 Pogadanka dla inłodzieży. — 
15,00 Muzyka ludowa Wileńszczyzny. Wy 
konawcy: kcpela ludowa z Budsławia. 15,15 
Muzyka popularna. 15,45 Wiadomośc” gospo 
darcze. 16,00 Dziennik popołudniowy 15.10 
Pogadanka aktualna. : 16,20 Koncert orkie- 
stry mandolinist6w „Kaskada“ pod dyr. Ka 
zimierza Skindera. 16,45 Kronika literacka. _DOI Pocz. seaus. 0 & 6. a w niedz. I święta o 4. 17,00 Koncert z udziałem Ew Uurner (sop 

: 
TS ia a + ы ‚ WIE Satan z). 17,30 Gawę A у A i i w polężnym arcy- а ław. Ino wii BEBE Rodziny Kolejowej Dxs (harles Boyer 1 Danielle Darienx Sie mcwcy | ayiadysława Mermanowicza. (. ns. do A ‚ ©. koncertu z udzia łem. Ewy Turner. 18, Kwartet Es-dur A. A. B. C. Nowiny Codzienne — 26. 5. 39, Film ten posiada treść tak bogatą ZNICZ R M RY Ė K į i N G 66 Dworzaka. 18,25 Recital organowy. 19,00 i tak krzepiącą, że napięta uwaga widza nie słabnie ani pizez chwilę. у Wiwuisk 55 Audycja dla robotników. 19,30 Przy wiecze Dobry Wieczór — 26. 5. 39. Wspaniały imponujący film -. dokument... wulsklego 2 —- Nadprogram : DODATKI. Początek o godz. 6-ej w niedziele o 4-ej | 75: 20 —2025 Rezerwa. “0,25 Czytanki jest tak niesłychanie interesujący, że ogląda się ten przedziwny film, z Zapartym 

tchem, jak najbardziej sensacyjny romans, bez najmniejszego znużenia. Film, 
którego nie zobaczyć nie możnal 

Gezeta Polska — 26. 5. 39. Hasło: „Francja Czuwa”... , to „hasło gotowości 

obrony wolności i honoru. 
Goniec Warszawski — 25. 6, 39, Jest technicznie świetnie wykonany i każ: 

dy powinien go obejrzeć, kto chce mieć pojęcie, jakimi środkami rozporządza 
nasz francuski sojusznik. 

Kurjer Polski — 28, 5, 39. Film ten... jest wymownym pokazem gotowości 
i siły naszej sojusznicki... 

Kurjer Poranny — 27. 5. 39. Jest to oczywiście bardzo dla nas aktualny 

Film skonstruowany doskonale, mało gadulstwa natomiast 
dużo materiału ilusirującego, świetne ujęcie fotograficzne. Publiczności tłumy, 

Kurjer Warszawski — 25, 5. 39. Film „Francja czuwa... 

cie swe zadanie. Przekonał widzów, że armia francuska jest również jak 1 piol- 
ska: „silna, zwarta i gotowa”. A jest to stwierdzenie cenne i k:.epi -e 

Film wywiera potężne wrażenie. Przez salę 

i interesujący temat. 

Nasz Przegląd — 28. 5. 39. 

idzie burza oklasków... 
Ostatnie Wiadomości — 27. 5. 39. ..Emocjonuje i przykuwa widza od 

pierwszego do ostatniego metra taśmy... 

spełnił całkowi- 

  

WŁAŚNIE TERAZI! 
kiedy w Wiinie odbywają się TARGI 

warto się ogłaszać 
Ogłoszenia do „Kurjera Wiieńsk." 
i do innych pism oraz wszelką rekla- 
mę przeprowadza solidnie i tanio 

Biuro Ogłoszeń 

E. SOBOL 
Wilno, ul. Wiieńska 28, tel. 24-27 

  

  

; : 

LEKARZE 
(TVVVVVVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYYII 

‚ DOKTOR 

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

Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 277, 

SAAAAMAAMAAAA A AAAAA AAA AA AAA AA AAA AAA 

AKUSZERKI 
PYVYVVVVYVYVYVYVVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYYYVYVY 

AKUSZERKRKA į 

ĮMiaria +aknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz 
— ul. Jakuba Jasińskiego l a—8 róg ul 

3-go Maja obok Sądu. 

    

  

wiejskie: „Bitwa* — fr.gment z „Pana Ta 
deusza'* — Adama Mickiewicza. 20,40 Andy 
cje informacyjne. 21,00 Koncert. — Trans z Krzemieńca. 22,00 Odczyt - polityczny, 22;1F 
Koncert rozrywkowy. z Jastarni. 23,00 Ostat nie wiadłomości dziennika wieczornego i ko munikaty. 23,05 Zakończenie programu. 

3 

BARANOWICZE : 
PONIEDZIALEK, dnia 24 lipca 1939 r. 
6,56 Pieśń poranna. 13,00 Wiadomości 2 naszych stron. 13,10 Muzyka obiadowa (pły- ty). 13,35 Nasz program. 14,00 Arie z over (koncert z płyt). 17,00 Koncert popularny (płyty z Wilma). 17,30 „Prosenki dla dzieci“ Mariai a Obsta ze słowami Andy Ecker. 

17,40 II część koncertu popularnego (płyty 
z Wilna). 20,25 Audycja dla kobiet wiejs- 
kich: „Tępimy muchy* — pogadanka Teo- 
dozji Chojnackiej. 20,35 Wiadomości z na- 
szych stron. 22,00 Rezerwa programowa. Polska Zbrojna — 24. 5. 39. Film przynosi zaszczyt kinematografii... jest RAA" B 5 22,15 Muzyka lekka (plyty z Wilna:. 

obrazem, pozostawiającym niezatarte wrażenia... Kupno i s zedaż 
Warszawski Dziennik Narodowy — 26. 5. 39. Film, który każdy Polak po- “wo TEL a WTOREK, dnia 23 lipcu 1939 r. 

„ST. GEORGES" 
winien zobaczyć! 
widzów w całej Polsce... 

Wieczór: Warszawski — 31. 5. 39. Ciekawy film stanowi pasjonujący do- 
kument franouskiej tężyzny, obronności, potęgi... 

Jutro premiera w reprezentacyjnym kinie 

>» CASH 

  

  

Nie wątpimy, że film ten ściągać będzie tysiące i tysiące 

N 6B >> 

    

DUM Z PLACEM budowlanym sprzedam 
za 20.000 zł. Żwirowa Góra 14—1. 

_ RÓŻNE 
BEZPŁATNIE! Sławna grafologini z car- 

skiego dworu, przeszłość, przyszłość, wskaże 
narzeczonego przeznaczonego w którym do- 
mu mieszka. Hotel „Narocz*, ul. Zamko- 
wa Nr 26, I piętro. 

@ МЛ МВ 

Pierwszorzędny => Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

      | Popierajełe Przemysł Krajowy!   6,56 Pieśń poranna. 1300 Wiadomośc 
ż naszych stron. 1310 Muzyka taneczna, — 
13,55 Nasz progrio 14,00 .Narpiekniej.ze 
melodie Stanisława Me niuszki* (płyty), — 
17,00 Koncert z udziałem Ewy Turner (sop 
ran), płyty z Wilna. 17,0 Gawęda regional 
na Władysława Hermanowicza z Wilna. — 
17,45 S:rzynka ogólna — dr. Mariaa Stę 
powski z Warszawy. 20,25 „Przechowywa 
nie nawozu poł bydłem* — peg. Žy„munta 
Ketłuba ja. 20,35 Wiadomośc dla naszaj wsf 
23,05 Zakończenie programu. 

  
REDAKTORZY DZIAŁÓW, Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości z m. Lidy; Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowa; Włodzimierz Hołubowicz — sprawozdania sądowe | reporiaż 
„specjalnego wysłannika"; Witold Kiszkie — wiad. gospodarcze | polityczne (depeszowe i tele; Eugenia Masiejewska-Kobylińska — dział p. t. „Ze świata koblecego“; Kazimierz Leczycki — przegląd prasy, 
Józef Maśliński — recenzje teatralne; Anatol Mikułko = felieton literacki, humor, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki — sport; Helena Romer — recenzje książek: Eugeniusz Swianłewicz — kronika wileńska: 

Józef Święcicki — artykuły polityczne, społeczne I gospodarcze. 

„T SRT NST TINA SEAT ISI 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr, przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem 
30 gr, drobne 10 gr za WY Najmniesze ogłoszenie drobne czyny za 10 słów. Wyrazy © 
tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie przyjmujemy | 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika 
redakc, i komunłkaty 60 gr za wiersz jednoszpaltówy. Do tych cen dolicza się za ogłosze» 
nia cyfrowe tabelaryczne 50%/,. Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-lamowy 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA CENA PRENUMERATY 

miesięcznie: z odnoszeniem do 

domu w kraju —3 zł., za grani- 
cą 6 zł., s odbiorem w admini- 

stracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 

Konto P.K.O. 700.312. Konto rozrach. 1, Wilno 1 Lida, ul. Zamkowa 4/7, tel. 73; Baranowicze, 
Centrala* Wilno, al. Biskupa Bandurskiego 4 Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 5. 

Redakcja: tel. 79. Godziny przyjęć 1—3 po południu | Przedstawicielstwa; Nieśwież, Kleck,  Słonim, 
» * le odpowiada. Administr. astrzega Administracja: tel: 99—czynna od godz, 9.30—15,30 Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo- | seowościach, gdzie nie ma urzędu > Powód ine rd w rs A arnis Nea sie 

Drukarnia: tel. 3-40, Redakcjatękopisėw nie zwraca. "kie, Grodno; Pińsk, Wołkowysk, Brześć n/B. | pocztowego sti agencji. sł, 2,50 : : nia przyjmowane w godz, 9.30 — 16.30 ! 17 — 20. _ 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" Sp. z 0, ©, „Druk. „Zaics“; Wilno, ul; Bisk, Bandūrskiego 4, tel, 3-40 ueca. s E: Kotiatewskiego, Wileńska 

   


