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Broń donośniejsza od armat 
(Korespondencja własna) 

Tuso dis 

Niedawno premier Chamberlain, 
oznajmił w parlamencie „że rząd an- 
gielski ma zamiar skoordynować pra 
ce propagandowe „prowadzone przez 
W. Brytanię i w tym celu przy Fo- 
reign Office zostaje stwonzony Medi 

. ny departament. 

Posunięcie to jest na pozór nor- 
malmą zmianą, jakie różne państwa 
już u siebie dawno wprowadziły. We 
wszystkich bowiem krajach europej 
skich sprawa propagandy jest skon- 
«entrowana w ręku organu centrałnę 
go, będącego bezpośrednio lub pośre 
dnie pod kontrolą rządu. Rekord na 
odcinku organizacji propagandy po 
biły naturalnie Niemcy, gdzie mini- 
sterstwo propagandy kontroluje każ 
de słowo drukowane oraz wszysitko, 
co jest publicznie ogłoszone w totali 
tarnym państwie nazistowskim. Wyda 
je się tym bardziej dziwne dlaczego 
Niemcy tak moeno zaatakowali i tak 
zostali posunięciami 
Anglii? 

Ogłoszenie decyzji rządu angiel- 
skiego w sprawie organizacji mini- 
sterstwa informacji stało się bowiem 
przedmiotem skoncentrowanego ata- 
ku prasy niemieckiej — Niemcy na 
zistowskie otrzymały jeszcze jeden 
niezbity dowód, że Wielka Brytania 
chce „otoczyč“ i „izolowač“ Niemey..; 

° Ataki niemieckie przeciwko zorga 
nizowanej propagandzie ze strony 

Wielkiej Brytanii mają za sobą pod 

łoże historyczne. Niemcy jeszcze nie 

zapomnieli jak doskonale pracowała 

brytyjska propaganda w okresie woj 

ny Światowej. Hitler sam w „Mein 
Kampf" wyraźnie się przyznaje do 

tego, że swe „ušwiadomienie“, co do 

roli propagandy nabyl dzieki Wielkiej 

Brytanii. Propaganda. brytyjska w 
, okresie ostatniej wojny zorgaąnizowa- 

na pod kierownictwem lorda Nortch 
liffa przyczyniła się bardzo znacznie 
do demoralizacji armii niemieckiej i 
zrewolucjonizowania ludności cywił- 

nej, znajdujące jsię poza frontem. 

Niemcy zresztą mogły się ostatnio 
przekonać, że metody propagandy 
brytyjskiej są stanowczo bardziej .efr 
kłowne od metod niemieckich. 
Audycje radiowe w języku niemiec- 

kim podawane przez angielskie roz- 
głośnie radiowe są bardziej popular- 

ne w Niemczech, niż audycje w jęz 

ku angielskim podawane ze stacyj nie 

mieckich . OGAE т 
Przedstawienie. „na zimano*, bez 

pompy i tonu 'bombastycznego robi 

większe wrażenie od „wzniosłych* i 

podanych w „drastycznej* formie n 
win i informacyj niemieckich. Angli 
my zawsze potrafią osiągnąć swoje 
cele, opierając swą propagandę na fa 
ktach i wydarzemiach codziennych 
bez uciekania się ani do „mocnych* 

słów ani do „obelžywego“ języka nie 

mieckich rozgłośni radiowych. Angli 

cy robią swoją robotę spokojnie i ze 

znaną angielską godnością potrafią 

opowiadać swym słuchaczom zamor 

skim, jak to dobnze i ładnie w demo 
kratycznej Anglii bywa. 

„Zaskoczeni“ 

* 

Organizacja propagandy' angiel- 
skiej ma w chwili obecnej nie tylko 
cele dalsze ale także i bliższe. Obecny 
rząd angielski znajduje się ze wzglę 
du na swą przeszłość w sytuacji nie 
zbyt wygodnej. Wszelkie oświadcze 
nia rządowe o charakterze pokojo- 
wym są odrazu komentowane jako 
nawrót do dawnej polityki  „appe- 
asment“. 

Ani Chamberlain ani lord Halifax 
nie mogą złożyć żadnego oświadcze 
nia, iż są w gruncie rzeczy pokojowo 
nastawieni i nie chcieliby widzieć no 
wej wojny Światowej w Europie bez 
ściągnięcia podejrzeń ze wszystkich 

= 

  

stron co do znaczenia tych słów. — 
Najlepszym przykładem tej -podej- 
rzliwości było jedno z ostatnich prze 
mówień Halifaxa, które wywołało ty 
le komentarzy w prasie angielskiej i 
zagranicznej, tak, że musiało po kilku 
dnich być uzupełnione ponownym i 
dmugim . oświadczeniem,  wyrażnie 
stwierdzającym, że. Anglia nadał chce 
kroczyć po linii przeciwstawienia się 
agresji i chce kontynuować w stosun 
ku do Polski, Gdańska Centralnej Eu 
ropy i Bałkanów tę politykę, którą 
zapowiedziała w marcu roku bież. 

Smutne doświadczenie z Czechosło 
wacją pozostawiło cień podejrzenia 
w stosunku do obecnych kierowników 
polityki zagranicznej Anglii. Wszel 
kie oświadczenia o tym, że Anglia za 
salniczo chce i dąży do pokoju, ALE 
NIGDY SIĘ NIE ZGODZI NA „PO- 
KOJ ZA WSZELKĄ CENĘ" i jest go   ,towa bronić pewnych zasad. od któ: 

wpływow ż 
GDAŃSK (Pat). „Bank von Dan=- 

zig* zamknął transier dewizowy, prze 

znaczony dia obsługi zagranicznych 
pożyczek gdańskieh, w tej liczbie po 
życzki rady portu. Jednocześnie za- 
rządził wpłacenie należnośćj z tych 
pożyczek w guldenach na zablokowa 
ne konta zagraniczne. 

Urzędowa prasa gdańska zamiesz 
cza komunikat usiłujący usprawiedli 
wić to zarządzenie zmniejszonymi 
wpływami dewizowymi z eksportu 
dla Polski, na którym odbić się miał 
rzekomo bojkot towarów gdańskich 
w Polsce jak ; przeładunku portowe 
go. Na dowód ostatniej okoliczności 
przytacza komunikat zmniejszenie 
się wartości przeładowanych w Gdań 
sku towarów pomiędzy r. 1928 a 
1938 

Jest rzeczą charakterystyczną, że 
natychmiast po ukazaniu się tego za   

rych nie ustąpi, byłoby normalnie zu 
pełnie jasnym i wyraźnym sformuło 
waniem polityki angielskiej. Każdy 
bowiem wie „že Anglia nie ma  žad- 
nych zamiarów agresywnych, że w 
miarę możliwości chce utrzymać po 
kój w Europie, że jest gotowa kon 
ferować i rozważać wszelkie preten- 

sje pochodzące. ze strony różnych 
państw i że pójdzie nawet na ustępst 
wa o ile te ustępstwa będą wynikiem 
wzajemnych ustępstw te strony żąda 

iącej. 
Te słowa wypowiedziane jednak 

przez usta bądź: premiera  Chamber- 
laina, bądź lorda Halifxa, bądź sir 
John Simona pozostawiły by jednak 
pewien posmak i wywołały cień pa- 
miętnych dni i oświadczeń politycz 
nych okresu przedmonachijskiego... 

I tu właśnie leży wielkie znacze 
nie obecnie stworzonego Departamen 
tu Propagandy. przy Foreign Office.   

Ten departament potrafi o wiele łat 
wiej przekonać tak opinię publiczną 
wewnątrz jak i po za granicami An- 
glii o właściwych zamiarach rządu 
angielskiego. 

Różnego rodzaju oświadczenia po 
dawane bezimienie, jako autorytatyw 
„ne przez nowy departament. propagan 
dy nie wywołają tych podejrzeń i ko 
mentarzy. Przez. usta tego departa- 
mentu rząd angielski potrafi nie raz 
powiedzieć, to czego nie byłoby wy 
godnie oświadczyć przez usta urzędu 
jącego ministra... 

Dapartament ten będzie natural- 
nie w wypadku wojny odpowiednio 
rozbudowany i otrzyma pełnomoeni 
ctwo. bezwzględnej kontroli i cenzury 
wszystkich wiadomości, które się u- 
każą w prasie. Na czele tego depar 
tamentu. stanie wówczas prawdopo- 
dobnie sir Samuel Hoara i będzie miał 
do swej pomocy sir Campbell Stuarta, 

Gdańsk blokuje Konta zagraniczne 
klamliwie tłumacząc to zarządzenie zmniejszaniem się 

rządzenia pojawiły Ślę w.prasie beriiń 
skiej komentarze, naświetlające pośu 
nięcie banku gdańskiego pod kątem 
widzenia politycznym, jako następst 
wa stanowiska, zajętego przez Polskę 
wobec Gdańska. 

W. rzeczywistości bezpośrednie 
korzyści, które osiągała gospodarka 
gdańska z przeładunku portowego w 
ostatnich latach stale wzrastały. W ro 
ku 1935 wynosiły one około 17 miln. 
zł, w. latach 1937-38 doszły do ok. 
22 miln, zł. Ponadto Gdańsk ciągnął 
poważne korzyści i to w dewizach z 
handlu towarami przechodzącymi 
przez port gdański, a to drzewa, zbo 
ża i produktów strączkowych. Przeła 
dunek portowy podniósł się za pierw 
sze 6 miesięcy roku bieżącego, w po 

równaniu z rokiem ubiegłym, o około 
15 procent, przyczym należy się spo 
dziewać, że w drugiej połowie roku 

eksportu z Polski 
podniesie się jeszcze znaczniej i doj 
dzie w tym roku do 8 milionów ton, 
osiągające najwyższy poziom w ostat 

„ nim dziesięcioleciu. 

GDAŃSK (Pat). Dziś Rada Portu 
w Gdańsku uchwaliła nowy plan inwe 
stycyjny, który poza wykończeniein 
już rozpoczętych robót, jak pogłębie 
nie wolnej strefy do 10 m, przewidu 
je rozbudowę południowego cypla 
holmu dła przeładunku Agena i sze 
reg in. 

„Nowy: program inwestycyjny, któ 
ry zrealizowany będzie w ciągu bież. 
roku budżetowego, wynosi zł 4 i pół 
miln. Uchwałone inwestycje odpowia 
dają palącym potrzebom portu gdań 
skiego i są pośrednim wyrazem korzy 
ści, wynikających dła Gdańska z gos 
podarczej eksploatacji jego portu   przez Polskę. 

Dilerowcy obrzncli kard. Ми ога ЗОМ ЛОМ 
Wybito szyby w probóstwie. — Gwizdy w kościele. — Pobito kardy- 

nała i jego służącego. — Kardynał przerwał wizytację probóstw 
WIEDEŃ (Pat). 

dniach doszło w północno - zachod- 
niej Austrii do bardzo burzliwych de 
monstracyj przeciw kardynałowi In- 
nitzerowi ze strony tamtejszych na 
rodowych socjalistów, któ.e przybra 
ły w ostatnią niedzielę takie rozimia 
ry, że zmusiły kardynała Innitzera do 
przedwczesnego przerwania wizytacji 
diecezji i powrotu do Wiednia. 

Mianowicie podczas wizytacji pro 
bostwa j udzielania eniem da do 
szło w miejscowości Gross-Weikers- 
dorf do głośnych i burzliwych demon 
stracyj przeciw kardynałowi Innitze 
rowi, które osiągnęły swój punkt kul | 

|e wiadomością o burzliwej minacyjny w Koeningsbnn. Tam na- 

W ostatnich | rodowi socjaliści obrzucili kard, In- 
nitzera zgniłymi jajami, wołając, że 
jest winny śmierei Planetty i Holzwe 
bera (oskarżonych jak wiadomo, o 
zamordowanie Dolfusa i skazanych 
na śmierć, a за którymi podobuo kar 
dynał Inni'zcr nie chciał się wsia- 
wie). 

Wobec tak wrogiego zachowana 
się narodowych - soejalistów kardy 
nał Innitzer opuścił  Koenigsbruan, 
udając się pośpiesznie do Wiednia. 

Zajścia powyższe wywołały wiel- 
kie wrażenie na ludności katolickiej 
Austrii. 

WIEDEŃ, (PAT). — W związku 
demon- 

Marszałek, premier, wicepremier, min. Beck, 
ambas. Raczyńs i i płk. Koc na Zamku 

WARSZAWA, (PAT). W godzinach | zagr. płk. Józefa Becka, którzy refero 
popołudniowych P. Prezydent Rzeczy 
pospolitej przy. m w obecności Pana 
Marszałka E. migłego-Rydza, p. pre 
zesa rady ministrów gen. Sławoja- 

wali o bieżących pracach rządu. 

Poza tym Pam Prezydent Rzeczy 
pospolitej przyjął ambasadora R. .P. 

Składkowskiego, p. wicepremiera inż. | w Londynie p. Edwarda Raczyńskie- 
E. Kwiatkowskiego i p. ministra spr. | go i płk. Adama Koca. 

stracji i zaatakowaniem przez narodo 
wych socjalistów kardynała Innitze 
ra dalsze szczegóły odsłaniają donios 
łość tych zajść. 

Kardynał Innitzer udał się na wi 
zytację probostw północno zachodniej 
Austrii dolnej z pominięciem  wszel- 
kich zewnętrznych odznak, mimo 
zdjęcia munduru kardynała  wszel 
kich godeł kościelnych, odłam ludno 

ści narodowo-socjalistycznej w miej 
scowości Virsdorf otoczył probostwo 
w którym zamieszkał kardynał lnn 
tzer i wybił szyby kamieniami. W 
miejscowości Unter-Russbach uniemo 
żliwiono kardynałowi Innitzerowi do 

komania aktu bierzmowania przed 
kościołem, przeszkadza jąc następnie 
gwizdaniem przebiegowi uroczystość” 
bierzmowania w kościele. 

Po tej uroczystości doszło do czyn 
nego zaatakowania kardynała Inni- 
tzera. Służącego kardynała pobito 

jeszoze dotkliwiej. Narodowi-socjaliś 
ci urządziłi również burzliwą. demon 
strację, przeszkadzając w kazaniu 
kardynała na temat pokoju. W w: 
niku groźnej postawy narodowych: sc 
cjałistów musiał kardynał powrócić   jak najszybciej do Wiednia. 

| 

który był zastępcą Nortchliffa w cza 
sie wojny światowej. 

* 

Równocześnie z przygotowaniem 
opinii publicznej na wszelkie ewentu 
alności Anglia nadal intensywnie się 
zbroi. Wszystkie zamierzone plany 
zbrojeniowe są wykonywane. Anglia 
staje się z dnia na dzień silniejsza 
Rekordowa produkcja stali, która do 
szła w miesiącu maju do 1.218.000 
tom, znaczny wzrost zatrudnienia we 
wszelkich przemysłach związanych @ 
produkcją zbrojeniową, wzrost impor 
tu podstawowych surowców: to są 
wskaźniki, które wyraźnie mówią o 
ciągle zwiększającej się potędze mili 
tarnej Anglii. Warto jednak wiedzieć, 
że obok. floty i armii nie mniej groźną 
bronią . jest. propaganda angielska. 

Flota, armia i propaganda — oto 
nowoczesna broń nowoczesnego pań 

stwa. E: CS 

Urlop min. 
Kościałkowskiego 
WARSZAWA, (PAT). Min, Opieki 

Społ. M. Zyndram Kościałkowski roz 
począł urlop wypoczynkowy. 

„Amb. Kennard u króla 
LONDYN (Pat), O godz. 17.30 król 

przyjął ambasadora W. Brytanii w 
Warszawie Kennarda. 

LONDYN (Pat), Odbyło się posie 
dzenie podkomitetu spraw zagranicz 
nych gabinetu, na którym, na zapro 
szenie premiera obecny był ambasa- 
dor brytyjski w Warszawie Kennard, 
który złożył członkom gabinetu ob- 
szerne sprawozdanie o sytuacji. 

W.zyta ang elskiej pary 
królewskiej w Bogi 

LONDYN (Pt). Ogłoszono oficjal- 
nie, że król Jerzy i królowa Elżbieta, 
na zaproszenie króła belgijskiego, u- 
dadzą się z wizytą do Brukseli, 

Wizyta ta odbędzie się w dniach 
od 24 do 27 października rb. 

Premier Bułgarii 
w Niemczech 

BIAŁOGRÓD (Pat). Premier buł. 
garski Kiosseiwanow, udający się z 
wizytą do Niemiec, zatrzymał się tu 
wczoraj rano. O godz. 9.25 wagon sa 
lonowy, którym jedzie »remier buł- 
garski, doczebionc do pociągu mona 
chijskiego. Min. Markowicz towarzy 
szył premierowi do Sremska Kitrowi 
ca. 

BERLIN (Pat). Z okazji przyjazdu 
premiera i ministra Spr. zagr. Kios- 
seiwanowa do Niemiec. prasa zaczy 

na w inspirowanych artykułach oma 
wić możliy-c" ' rewizji granie Bułga 
rii pod warunkiem skoordynowania 
swej polityki z polityką niemiecką. 

Z okazji wizyty prem. Kiosseiwa 
nowa zwraca uwagę wielki nakład 
środków propagandowych, z jakimi 

przygotowuje się przyjęcie bułgarskie 

go ręża stanu. Dekoruje się pošpiesz 
nie miasto 

Szef węgierskiego 
sztabu w Berlinie 
BUDAPESZT (Pat). Szef węgier- 

skiego sztabu generalnego gen. 

Werth odjechał do Berlina, „dzie bę 
dzie gościem naczelnego dowódcy ar 
mii niemieckiej gen. Brauchitscha. 

Henderson odleciał 
do Londynu 

PARYŻ, (PAT). Ambasador 
W. Brytanii w Berlinie sir Henderson 
udał się o godz. 13:40 samolotem « 

Berlina do Londynu. Pobyt jego w   Londynie potrwać ma tydzień.



„KURJER“ (4859) 

Starcie w pow. brzeżańskim 
Zoineli posterunkowy i jego zabóca. Drugi policjant ranny. 
WARSZAWA (Pat). W dn. 2 lip- | lać w ich kierunku, raniąe w ramię 

ca 1939 r. rano patrol policyjny z po | posterunkowego Pierzehałę, Wów- i 
sterunku P. P. w Budyłowie, pow. | czas patrol roztoczył obserwację nad 
brzeżańskiego natknął się na 3 podej domem Nazarewieza, wzywając jed- 
rzanych męzczyzn, których chciał wy nocześnie pomocy z komendy powia 
legitymować. Na wezwanie do zatrzy towej P,P. w Brzeżaanch . 
mania się mężczyzni ci rzucili się do | Po przybyciu posiłków  przystą- 
ucieczki, przy czym jeden z nich ' płono do akcji, zmierzającej do uję- 
schronił się do domu Hnata Nazare | cia sprawcy ranienia policjatna. W 
wieza, na terenie wsi Wymysłówka. | czasie wymiany strzałów zabity z0- 

| stał starszy postrunkowy Preisner. Gdy policjanci przystąpili do rewi | 
zji domu, ukrywający się począł strze Zabójca, którym okazał się Daniło 

Pukała, został ciężko ranny i po prze 
wiezieniu do szpitala w Brzezanach 
zmarł, Jak ustalono, Pukała ukrywał 
się od marca 193 %r., jako podejrza 
ny o usiłowanie zabójstwa Michała 
Federowskiego. ы 

W czasie akcji, zmierzającej do 
ujęcia bandyty przybył na miejsce. 
bawiący w tym ezasie w Brzezanach 
komendant główny P. P. gen. Kor- 
dian Zamorski, 

Klęski żywiołowe w wojew. poznańskim 
zające. — Zasiewy wyniecione w ziemię. — Grad pozabijał ptaki i 

POZNAŃ (Pat). Bilans ostatnich 
burz, połączonych z gradobiciem, ja- 
kie przeciągnęty nad Poznańskim, 
wykazuje znaczne szkody. Klłęską gra 
tebicia zostali przede wszystkim dot 
knięci rolmiey, przy czym najwięcej 
ucierpiały powiaty leszczyński, rawi 
cki i kościański, Grad podziurawił da 
chy, powybijał szyby, pozabijał na 
polach ptactwo, a nawet zające oraz 
zniszczył na polach i w ogrodach pło 
ny i zasiewy. Owoce z drzew zostały 
postrącane a jarzyny poprostu wgnie 

Powywracane drzewa. 
| ecione w ziemię. Towarzysząca bu- 
rzom Silna wichura powywracała 
drzewa j słupy telegraficzne, tamu- 
jąc ruch na drogach i przerywając 

j niekiedy komunikację. Woda podmy 
| ła fundamenty wielu domów miesz- 
kalnych i wydrążyia głębokie wyrwy 
w ziemi, 

  

W niektórych miastach i wsiach 
huragan pozrywał dachy z domów i 
stodół, rozbijając je doszczętnie. 

Wspomniane wyżej powiaty zosta 

Roosevelt poprze. 
wniosek o zniesienie embargo na broń 

NOWY JORK, (PAT). Prezydent 
Roosevelt oświadczył, iż pierwszym 
celem polityki powinno być zapobieże 
nie wojnom. Wszystko, c©o można 
uczynić, by wstrzymać wojnę, jest 
dobrem . 

1 Prezydent dał do zrozumienia. iż 
popiera sekretarza stanu Hulla, który 
uważa, iż embargo na broń zawarte 
w ustawie o neutralności, powinno 
być usunięte. 

Odpowiedź sowiecka 
nie zawiera jeszcze 
PARYŻ (Pat). Odpowiedź rządu 

sowieckiego na ostatnie propozycje 
francusko-brytyjskie nadeszła we 
wtorek rano do francuskiego mini- 
sterstwa spraw zagranicznych. Fran 
cuskie koła dyplomatyczne zachowu 
ją zupełną dyskrecję w sprawie prze 
biegu rokowań. Min. Bonnt wraz z 
współpracownikami przystąpił do ba 
daia noty prem. Mołotowa i nadesła 

| nego raportu amb. Naggiera, 
W południe krążyła wiadomość, 

iż prem. Mołotow zwrócił się © udzie 
| lenie mu dodatkowych wyjaśnień do 
kilku punktów francusko- brytyj- 
skiego projektu układu z Sowietami. 
Wobec tego liczyć się należy z fak- 
tem, że rokowania potrwają jeszcze 
pewien czas. 

W. Brytania będzie popierać dolar chiński 
LONDYN, (PAT). Sir John Simon, 

odpowiadając na zapytanie posła Bel 
lemgera, członka Labour Party, oświa   

dczył że rząd brytyjski nie ma za 
miaru zmienić swej polityki względem 
dolara chińskiego. 

Zwycęstwo ugrupowań prorządowych 
( w Finiandii 

Faszyści stracili 50 proc. mandatów 
HELSINKI (Pat). Według nieofi- | 

cjalnych danych wyniki wyborów do 

parlamentu fiń.kiego przedstawiają 

się następująco: socjaldemokraci 85 

mandatów, unia rolnicza 56, unioniś 

ci 23, szwedzka partia ludowa 17, po 

stępowcy 8, faszyści 7, i nowa par 

tia reprezentująca ludność wysp alan 

dzkich 1 mandat. 

W wyniku wyborów partia two- 

rzące większość rządową uzyskały 
141 mandatów na ogólną liczbę 200, 
czyli e 5 więcej niż w poprzednim 
parłamencie. 

Z pozostałych stronnietw zwięk- 
szyły stan posiadania: umioniści (kon 
serwatyści) o 3 mandaty i postępow 

cy © 1 mandat. Natomiast faszyści 

stracili 7 mandatów a szwedzka par 
tia ludowa 4 mandaty 

Krzyż chrześcijański 

RZYM, (PAT). — Prawdopodob- 

nie ze względu na pewne poczynione 

z niektórych stron zastrzeżenia prasa 

włoska podała dopiero w tych dniach 

jako jedno z najbardziej  sensacyj- 

nych odkryć archeologicznych ostat- 

nich czasów wiadomość о odnalezio 

nym już przed osiemnastoma prawie 

miesiącami krzyżu chrześcijańskim w 

Herkulanum. 

Mianowicie już w lutym ub. r. na 

$cianie maleńkiego pokoju położone 

go na górnym piętrze jednego z naj 

piękniejszych gmachów mieszkalnych 

— t zw. „domu dwuchsetlecia“ — 0- 

wej prastarej siedziby używających 

życia i wyrafinowanych patrycjuszy 

rzymskich, pokrytej w roku 79 po N. 

Chr. grubą warstwą zmieszanego z la 

wą błota wskutek pamiętnego wybu 

chu Wezuwiusza i rozkopywanego z 

przerwami od roku 1719, odkryty zo 

stał wyciśnięty w stiuku i czworobo 

kiem obrysowany dość duży (60 X 
45 em.) nierównoramienny krzyż ła 

ciński 
Fakt ten, którego doniosłość kultu 

ralna jest aż nazbyt oczywista, uważa 
ny być może jako najbardziej przeko 
nywający dowód, że już wtedy ватб 
wno w Herkulamum, jak prawdopo- 
dobnie w pobliskiej Pompei i Stabii 
miastach, które tej samej wówczas ule 
gły katastrofie, wiara chrystusowa si! 
nie już zapuściła korzcnie. Wielkie 
on zwłszcza posiada znaczenie w daie 
dzinie studiów archeologii chrześcijań 
skiej, według dotychczasowego świa 
dectw której kult symbolu męki pań 
skiej rozpocząć się miał jakoby znacz 
nie później, do liturgii zaś i ikonogra 
fii wprowadzony został ostatecznie 
zaledwie w wieku 4. 

Zaznaczyć należy, że obok krzyża 
enleziono zwęglony oczywiście, ale 
obecni ecałkowicie zrekonstruowany   klęcznik.   

ły nawiedzone w roku bieżącym już 
trzykrotnie klęsk 211 żywiołowymi, 
przy czym jedna z Lurz zniszczyła 
częściowo wzorowe wsie wielkopol- 
skie, Rukowieęe i Włoszakowiee. Dłu 
gotrwałe deszcze spowodo wały znacz 
ne opóźnienie zasiewów a na rozmok 
tych polach wygniły częściowo ziem 
niaki, W niektórych okolicach powyż 
szych powiatów pola uprawne zosta 
ły do tego stopnia zniszczone gradem 
i ulewą, że trudno je odróżnić od ugo 

rów. 
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ASECKIEGO 
w egakowaniu higieniczym w TOREBKACH 

Przeholowa!/... 
HSINKING (Pat). L. „ huwahara, 

szei biura prasowego armii kwantuń 
skiej, który podał wiadomość o sensa 
cyjnych zwycięstwach lotnictwa ja- 
pońskiego na graniey Mongolii, zwol 
niony został ze swego stanowiska. Na 
stępcą jest płk. Kato. 

Niemcy egzekwują 
kontrybucję w Pradze 

PRAGA (Pat). Władze niemieckie 
skonfiskowały miastu Pradze kilka- 
naście nowych troelley-busów, które 
miały być w najbliższym czasie odda 
ne do użytku publicznego. Konfiska- 
ty dokonano z powodu nieuiszczenia 
przez miasto Pragę kontrybucji w su 
mie 8 milionów koron, nałożonej 
przez władze niemieckie z tytułu ak 
cji dożywiania, prowadzonej przez 
władze niemieckie, io po 

aneksji Czech i Moraw. Trolleybusy 
zostały wywiezione do Niemiec. 

Rewia niemieckich 
wojsk kolejowych 
PARYŻ (Pat). Agencja Havasa do 

nosi z Berlina: W Fuerstenwalde pod 
Berlinem gen. von Brauchitsch ode- 
brał wielką rewię niemieckich wojsk 
kolejowych. Była to pierwsza defila 
da wojsk kolejowych w Niemczech 
od czasu wielkiej wojny, bowiem for 
macje kołejowe, zakazane były przez 
traktat wersalski. 
W defiladzie uczestniczyły również 

jednostki, zaopatrzone w tabor kołe 
jowy, pochodzenia czeskiego. Komuni 
kat Niemieckiego Biura Informacyj 
nego, przynoszący sprawozdanie z de 
filady, zwraca uwagę na obecność w 
defiładzie taboru czeskiego, podkreś 
lając, że „obecnie tabor ten dostał się 

w dobre ręce". 

  

     

__ Przedstawiciele 
2 Związku. Młodej Polski 

u Pana Prezydenta R. P. 
WARSZAWA (Obsł. wł.). W sobo | 

tę 1 bm. delegacja Związku Młodej 

B Galinatem NL ala : em ta prze: 
— PSZYGONE RooięppijAKCj w 

e. й 
W delegacji brał udział z nasze- 

go terenu poseł Benedykt Kieńć. 

Wiadomość o tej audiencji z bli- 
żej nam nieznanych powodów nie 
przedostała się dotąd do prasy, ani 

   

 ofiejalnych komunikatów P. A. T. mi 
mo, iż budzi ona sensację w sferach 
politycznych stolicy jako pierwszy te 
go rodzaju fakt od chwili powstanią 
Związku Młodej Polski. : 

Kontrybucja na Żydów w Jerozolimie 
JEROZOLIMA (Pat). Żydowską | ną 1 tys. funtów szterlingów, z powo 

dzielnieę w półnoeno-zachodniej czę du ostatnich zamachów i napadów. ' 
ści miasta obłożono zbiorową grzyw 

Wczesno.istoryczna twierdza słowiańska 
przeciw najazdom prusactwa 

  

TORUN (Pat). Od 24 maja b.r. prze 
prowadza się z ramienia muzeum 
miejskiego w Toruniu. Prace wykopa 
liskowe na grodzisku wczesnohisto- 
rycznym w Skępem, pow. lipnowskie 
go. 

Badane grodzisko, własność gmi- 
ny Skępe, wznosi się wśród torfowisk 
na brzegu jeziora wielkiego, przez 
które przepływa uehodząca do Wis- 
ły rzeezką Mien, 

Dotychczasowe prace dorywcze 
ujawniły, że gród zbudowano częścio 
wo na torfowisku, częściowo na mie 
ližnie įeziorneį, a do jego budowy zu 
żyto ogromne ilości ziemi i drzewa, 
zwożonego po pomoście utworzonym 
z szerokich Darnie, układanych na 
długich, leżących na torfie drągach. 

Konstrukcje drewniane uległy zu- 
pełnemu zbutwieniu, jedynie na sa-   

mym spodzie na torfie dochowały się 
w całości, dając doskonałe pojęcie o 
sposobie wznoszenia w okresie wezes 
no - dziejowym (600—-1100 po Chr.) 
twirdz obronnych czyli grodów budo 
wanych na miejscach z natury niedo. 
stępnych przy płytkich przejściach 
przez rzeki i jeziora w punktach waż 
nych pod względem strategicznym. 

Gród w Skępem był niewtąpłiwie 
ośrodkiem ebronnym przeciwko na- 
jazdom starożytnych prusaków (mo- 
że i jadźwingów), którzy (podobnie 
jak to było w zwyczaju u germanów 
nie związanych nigdy z ziemią) łupili 
zasobne, dobrze zagospodarowane zie 
mie swych sąsiadów, Słowian, typo- 
wych zamiłowanych rolników i ho- 
dowoców zwierząt domowych. Wiek 
grodziska w Skępem w powiecie lip 
nowskim utałono na podstawie zna 
lezionych w nim zabytk w. 

Kronika telegraficzna 
— W ciągu trzech ostatnich dnł w ca- 

łych Stanach Zjednoczonych zanotowano 
278 ofiary wzmożonego z powodu święta 
niepodłegłości ruchu ma drogach. W wy- 

padkach tych 146 osób poniosło śmierć. 

Wskutek katastrof samochodowych "77 osób 

utonęło, 12 osób zginęło wskutek wypad 
ków kołejowych i 8 w katastrofie satnolo 

towej. 
— Brat hiszpańskiego generała Miaja, 

Marcelino Miaja popełnił samobójstwo. — 

Był on kupcem w Acapulco. 

— Dr. Gustaw Egloff, dyrektor labora 
toriam pewnego towarzystwa przemysłowe 

go w Chinach, podał do wiadomości, że wy 

nallazł nowy sposób fabrykncji kauczuku 

syntetycznego. 
— Bomba, rzucona w dzielnicy żydów 

skiej Jerozolimy spowodowała śmierć 5 

Arabów. W związku z tym zamachem, wła 

dze wydały zakaz wydalania się Żydów z 
miasta, począwszy od godz. 8.30. 

— Komendant garnizonu w Haifie wy- 

dał rozkaz zamknięcia wszystkich kawiarń 

BÓREECONATT EE PEKAO PRZE ИЙ 

Przepłynął 460 km. 
LENDIVE (Stan Montana) (Pat). 

Amerykanin Clarens Giles pobił świa 
towy rekord pływacki na dystansie 
rzecznym, przebywając na rzece Yel 

lowston 460 klm. w czasie 77 godzin 
30 minut. 

Giles, który wypłynął z miejsco- 
wości Pillings w niątek w południe 
wylądował w poniedziałek w Glan 

dive. 
Poprzedni rekord światowy na dy 

stansie rzecziym należał do Pedro 

Candiotti, który ustanowił go W r. 

1933, przebywając na rzece Parana 

dystans 280 mil. 

Usiłowano otruć 
20 osób 

SZANGHAJ (Pat). W przedzalni 

angielskiej w Putung pe: Szangha- 

jem wybuchł strajk. Powodem jego 

było usiłowanie otrucia 20 Rosjan, 

należących do straży fabrycznej. 

  

100 czołgów sowieckich 
zaatakowało pozycje japońskie 

TOKIO (Pat). Źródła japońkie u- 
trzymują, że wojska sowiecko - mon 

golskie, które jakoby w liczbie 4.000 

żołnierzy znajdują się w rejonie Khal 

ha na terytorium mandżurskim, z0- 
stały zupełnie otoczone przez oddzia 
ły įapoūsko - mandżurskie, które od 
cięły również wojskom sowieckim 

możliwość odwrotu. Jak podaje A- 

gencja Domei, w czasie wczorajszych 

walk powietrznych strącono 9 samo 
lotów sowieckieh, w tym dwa bom- 

bowce. 
Na teren działań wojs'owych na 

gran/ey sowieeko - mandżurskiej wy 
jechało wczoraj drogą lotniczą z To 

kio szereg korespondentów zagrani- 

cznych. 
TOKIO (Pat). Agencja Domei do 

nosi: Przeszło *00 sowieckich i zew 

| lokalów rozrywkowych żydowskich. Za- 

rzydzenie to jest następstwam zamachu 

bombowego. Wszelki ruch w mieście i na 

zewnątrz miasta podlega ścisłej kontroli. 
— W okolicach Aleksinac (Jugosławia) 

skutkiem oberwania się chmury okoliczne 

potoki wystąpiły z brzegów, zalewając po 

la i domy mieszkalne. Skutkiem katastrofa! 

nego wylewu 11 ludzi znałazło Śmierć poł 
czas pracy w polu, nie mogąc nigdzie sthro 

wić się przed wezbraną wodą. 

— Na pokładzie parowca brytyjski:go 

„Cairo City*, płynącego z Atem, przybyły 

do Marsylii 3 siostry b. króła Albanii Zogu. 

Księżniczki ałbańskie udały się miezwiocz 

nie do Anglii, gdzie spotkać się mają z- 

— Żandarmeria w Mentonie aresztowała 

2 marynarzy włoskich którzy należeli do 

organizacji, mającej siedzibę w Vontimillie 

i zajmującej się tajną emigracją Żydów, 
wydalonych z Niemiec i Włoch, za dość wy 

sokie opłaty. ; 
— We wtorek zostały wyeliminowane 

„a Wimbledonu ostatnie polskie rakiety. — 

W ten sposób po niezłych wynikach osią 

gniętych przez naszych tenisistów w Ра 

ryżu polskie rakiety osiągnęły znacznie gor 

sze wyniki w Wimbledonie. 

— W Gryon w miejscowości, leżącej u 

stóp masywu Diablerets, w Szwajcarii, od 

słonięto pomnik ku czci króła Alberta beł 

gijskiego, który bywał częstym gościem w 
tych okolicach. 

— Społeczeństwo woj. krakowskiego 
przystąpi do ufundowania dla polskiej floty 

wojennej ścigacza „Kraków*. Na tem ceł 

zebrano już kwotę ponad 170 tys. zł. 

— Podczas obchodu pogańskiego święta 

zrównania dnia z nocą w Kłajpedzie w dniu 

22 czerwca w jednej z miejscowości kraju 

kłajpedzkiego podczas demonstracji spalono 

m. in. litewskie książki 

— Donoszą z Limy (Peru), że gwałtow 

ne trzęsienie ziemi nawiedziło okolice okrę 

gu Cuzco, wskutek czego zostały zniszczone 

wioski Pomacanchi i Chnuqui-Cahnana, k- 

czące po 2 tysiące mieszkańców. 18 osób 
zginęło, około 50 zostało rannych. Mała 

wioska San Juan została zasypana lawiną 

odłamów skałnych, oberwanych z okolicz   
| w 

nych wzgórz. 

nętrzno mongoskich tanków zaatako 
wało japońskie pozycje wezoraj rano 

pobliżu rzeki Khalha, 
Natarcie zostało odparte ogniem 

| artyleryjskim, wspomaganym przez 

lotnictwo. 6 tanków sowieckich zbli 

żyło się na odległość 100 m od pozy 

ceyj japońskich ale nie osiągnęło swe 

go eelu, ulegając n'szezącemu 

| wi artylerii japońskiej.



  

; „KURIER“ (48591 

"Rzesza coia site 
BERLIN e sp.) — Komen- lu przekonać opinię angielską o tym, 

tarz Niemieckiego Biura Informacyj 
mego w sprawie gdański lej zawiera 
miedzy wierszami wyraźne cofanie 
się. To Anglia, w celach spopulary- 
wi wojny z Niemcami, twierdzi 

t niemiecki, rozpowszech- | 
Biała m rzekomo fałsz, 
Gdańsku. Jest to manewr, twierdzi 
dalej komunikat DNB mający па её- 

że to państwa demokratyczne odnio 
sły sukces i zmusiły Niemey do eof 
nięcią się oraz usiłowali zasugerować 
tym opinię angiełską. Niks, twierdzi 
dalej samochwałczo, komentarz nie 
miecki do niczego nie zdoła zmasić 

ywe ałarmy 0 " Niemey. Jedyna droga do narodu nie 
mieckiego prowadzi przez kanclerza 
Hitlera...“, 

PARYŽ (Obst. sp.) — Tymezasem 
dzienniki paryskie donoszą © dal 
szych prowokacjach w Gdańsku o 
próbnych mobilizacjach, 
niu bróni i amunieji, o formowaniu 
Legionu polskiego z Niemeów  rze- 
komo zbiegłych z Polski, ma wzór 
tworzonych w swoim czasie legionów 
czeskiego i austriackiego. 

Niemiecki sabotaż w Belgii 
Rewelacyjny artykuł „Peaple'" o katastrofie na kanale króla Alberta 

BRUKSELA (Obs.. sp.) — W ca- rzącego belgijską wodną linię Magi- 

łej Bełgij wywołały wielkie wrażenie nota, stwierdza, że do sobót nad bu- 
rewelacje popularnego dziennika beł dową tego kanału zaangażowano wie 
gijskiego „Le Poeple* o katastrofie lu Niemców, którzy aktami sabota- 
na kanale Króla Alberta. Dziennik  tażu doprowadzili do katastrofy. 
powołując się na posiadane materia | 

„ły i dokumenty oraz podnosząc wiel 
"ie strategiczne zadanie kanału, two 

  

Dziennik donosi, że 8 osób zosta 
ło już w tej sprawie aresztowanych £ 
domaga się by pociągnięto do odpo- 

wiedzialnošeį i postanowono przed 
trybunałem stanu budowniczych ka 
nału. „Kite wam zezwolił zatrudniać 
szpiegów niemieckich na tak waż- 
nych robołach*, pyta dziennik belgij 
ski, aczkolwiek cały Świat wie, że 
Berlin wszędzie rozciągnął swoje ma 
cki szpiegowskie. 

Nowa wojna japońsko - sowiecka 
ma wybuchnąć na Sachalinie 

BERLIN (Obsł. sp.) — Niemiee- 
kie Biuro Informacyjne podaje, že 
poseł japoński w Tokio wręczył za- 
stępey Mołotowa, Potiomkinowi ost- 
rą motę protestu przeciwko ostatnim 
utrudnieniom czynionym przez wła- 
dze sowieckie koncesjonariuszom ja 
pońskim kopalń węgla kamiennego i 
nafty w półnoenym Sachalinie. No- 
ta zredagowana w ostrych słowach, 
grozi, że w razie nie uwzględnienia 
żądań japońskich i zaprzestania dal- 
szych prześladowań, Japonia zmuszo 
na będzie ueiee się do siły. 
BTU SIT 

Co zrobi Hitler 
goóy przegra? . 

Jak donosi „Polonia* krążą po- 
głoski, że siedziba kanclerza Hitlera 

„'w Berchtesgaden jest już od dłuższe |- 
go czasu przygotowana na wszełkie 

„możliwości. Zbudowano tam obszer- 
ne i solidne schrony, zgromadzono 

zapasy żywności, ustawiono baterię 
armat  przeciwlotniczych. Siedziba 
kanclerza jest tak zabezpieczona, że 

będzie mogła się oprzeć nieprzyjacie 
lowi w razie niespodziewanego desan 

tu lotniczego i wytrzymać ewentuał 

ny atak zrewoltowanych mas w ra- 

zie, gdyby obecny system nządzenia 

runął. 

istnieje jednak przekonanie, że w 
razie niebezpieczeństwa zwycięstwa 
ewentualnej rewolucji lub dostania 
się w ręce nieprzyjaciela Hitler każe 
wysadzić wą sisdzibę w powietrze, 
obierając raczej zgon niż niewolę W 
tym celu w podziemiach wilii w Ober 
salzberg zgromadzono duże iłości ma 

teriałów wybuchowych. W razie eks 

plozji ulegną zniszczeniu nie tylko 
mieszkańcy tej górskiej siedziby, lecz 
także wszelkie tajne akta. 

bojodynek, a represje karte 
Obowiązujące obecnie w poszcze- 

gólnych krajach ustawodawstwo usto- 
sunkowuje się do pojedynku rozmai- 
cie. Prawie wszystkie ustawy pod wy- 

rażeniem „pojedynek“ rozumieją wal- 
kę orężną dwóch osób, uregulowaną 
i przyjętą w charakterze obyczaju w 

pewnych środowiskach społecznych, 

jako akt rozprawy honorowej. Tak 

gający na oddaniu losowi zosalkzywi 

nięcia pytania, która ze stron ma s0- 

bie odebrać życie, za pojedynek w zna 
czeniu potocznym uważamy być nie 

może. Nie będzie również pojedyn- 

kiem wałka śmiertelna dwóch osób, 

nawet odbywająca się w warunkach 
objętych umową stron, jeżeli nie jest 
ona przejawem istniejącego obyczaju, 
lecz tylko skutkiem samodzielnej de- 
cyzji jej uczęstników np. między wie 
śniakami lub walka odbywająca się w 
warunkach niezgodnych z obyczajami 
np. bez sekundantów; na noże, na ar- 
maty itp. Stan faktyczny tego rodzaju 
może podpaść pod pojęcie bójki lub 
też ulegać kwalifikacji według prze- 
pisów, dotyczących zwykłych uszko- 
dzeń ciała względnie zabójstwa. 

Obowiązujące w poszczególnych 
krajach prawo, w przeważającej czę: 

Według ostatnich wiadomości, 
rząd sowiecki nie uwzględnił noty ja 
pońskiej, W związku z tym, pisze 
Niemieckie Biuro Informacyjne, to- 
kijski dziennik „Tokio Asai Szym- 
bun* zamieścił wiadomość, że dziś 
odbędzie się posiedzenie japońskiego 
rządu, na którym powzięte zostaną 
odnośne uchwały w sprawie kroków, 

które ma przedsięwziąć Japonia ce- 
lem obrony swych interesów na Sa- 
ehalinie.Podobno na południowy Sa 
chalin wysłanych zostanie trzy dywi 
zje wojska oraz skierowana została 
silna eskadra floty japońskiej. 

Front wojny japońsko - sowiec- | 
kiej w Mandżurii rozciągnie się rów- 
nież na Sachaliu. 

„4 bosny 

kładach przemysłowych są tak cięż- 
kie, że robotnicy porzucają pracę, 
nie bacząc na ciężkie konskwencje i 
kary, jakie za to nakładają drakoń- 
skie dekrety socjalne z grudnia ub.r 

Wraz z pierwszymi podmuchami 
rozpoczęła się charakterys- 

tyczna dla Z.S.RJR. wędrówka robot 
ników z jednej fabryki do drugiej w 
poszukiwaniu lepszych warunków by 
tu i pracy. Tak zwana „płynność sił 
dała się już zauważyć we wszystkich 
rejonach przemysłowych ZSRR. 

Odpływ sił roboczych zaznaczył 
się szezegółnie silmie w przemyśle ba 
wełnianym (fabryki: diedowska, kom 
binat wyżniewołocki obw. Kałiniński 
i inme). 

W fabryce diedowskiej (ob. mos- 
kiewski) od 1 stycznia do 27 marca 
br. zwołniło się z pracy 589 robotni- 
ków, tj. o 149 hadzj więcej, niż za 

I-szy kwartał rokm ubiegłego. Analo- 

giczne wypadki zachodzą i w innych 

dziedzinach przemysłu sowieckiego. 
Dyrekcje przedsiębiorstw i fabryk 
nie mogą powstrzymać ucieczki го- 
botników. Ilekroć bowiem, któryś z 
kierowników fabryki spróbuje lepiej 
ustosunkować się do robotników, zo- 

staje natychmiast pociągnięty do od- 

powiedzialności dyscyplinarnej i są- 

dowej za naruszenie przepisów nowe 

go ustawodawstwa socjalnego. W cią   gu ubiegłych miesięcy odbył się sze- 

i reg procesów na tle nieprzestrzega- 

nia przepisów dekretów socjalnych 
, przez kierowników fabryk i zakład:w. 
" Ostatnio zaś ukazało się rozporządze 

  

RZETELNA PRACA 
i systematyczne oszczędzanie 

tworzą podstawę dobrobytu. 

P. K. O. 
PEWNOŚĆ-ZAUFANIE     

  

Święto pułku artylerii lekkiej 
Onegdaj obchodził swe święto puł 

kowe jeden z pułków artylerii lekkiej 
w Wilnie. 

Pułk złożył hołd pamięci swego | 
Zmarłego Wodza Marszałka Józefa 
Piłsudskiego.   

  

Odbył się wspólny obiad żołnier- 

$ci uznaje pojedynek za przestępstwo 
zaś tyliko nieliczne wyjątki w swym 
katalogu przestępstw nie wymieniają 

pojedynku. 
W kodeksach karnych umieszcza 

się pojedynek u szeregu bądź przes- 
tępstw wymiarowi sprawie 
dliwości (Włochy), ba bądź traktuje się 
jako swoiste naruszenie spokoju (więk 
szość stanów USA), lub porządku pu- 
blicznego (Sankt Gallen), bądź wresz 
cie i to najczęściej ujmuje się go pod 
kątem wa dla życia 

i zdrowia jednostki (Niemcy, Bułga- 
ria, Chili itp.). Niekiedy pojedynek 
nie figuruje w kodeksie karnym. lecz 
ścigany jest na mocy ustawy specjal- 
nej (Japonia). Karalne są również sta 
dia przygotowawcze: wyzwanie na po 

jedynek, przyjęcie itp. Dość często za 
przestępstwo jest uważane nakłania- 
nie do pojedynku, jak również wyśmie 
wanie, wyrażanie pogardy lub czynie- 
nie zarzutów za nie wyzwanie lnb nie 

przyjęcie wyzwamią na pojedynek. W 
tej grupie ustawodawstw — skutki po 
jedynku (śmierć lub zranienie) są 
najczęściej okolicznościami obciąża- 
jącymi, jednak z reguły kary przewi- 
dziane w wypadku popełnienia ich są 
niższe od kar za zwykłe zabójstwo lub   

ski, podczas którego wygłoszono sze 

reg okolicznościowych przemówień. 

W święcie pułku wzięły udział de 

legacje oddziałów garnizonu wileń- 

skiego, przedstawiciele władz admini 

stracyjnych i samorządowych oraz 
zaproszeni goście. 

uszkodzenie ciała. Niektóre kodeksy 
oceniają skutki pojedynku wedłu: 
ogólnych przepisów o zabójstwie lab 

  

04 dziś bramy będą 
zamykane o godz. 23 

W dzisiejszym „Dzienniku Wojewódz- 

kim* ukaże się rozporządzenie wojewody 

wileńskiego, nakazujące przesunięcie w Ok- 

resie letnim (w miesiącach: maju, czerweu, 

lipeu, sierpniu | wrześniu) godziny zamy- 

kania bram. Br.my od dziś będą zamykane 
| ° godz. 23. 

ry. Więc art. 238 K.K. chroni życie 
i jamo ludzkie, Przestępstwem zgod 
nie z cytowanym artykułem jest umyl 

uszkodzeniu ciała, gdy miało miejsce | ślne spowodowanie krwawego wyniku 
umówionych  warun- 

ków pojedynku. 

W drugiej grupie ustawodawstw, 
które w swym katałogu przestępstw 
nie wyliczają pojedynku można roz- 
różnić dwie podgrupy. Do pierwszej 
podgrupy należą te ustawodawstwa, 
które nie wypowiadają się jak mają 
być traktowane uszkodzenia ciała lub 

śmierć, zadane w pojedynku. do dru- 
giej zaś podgrupy należą te ustawo- 
dawstwa, które skutki pojedynku trak 

tują łagodniej (Polski Kodeks Karny). 

Co zaś dotyczy karalności sekun- 
dantów wśród ustawodawstw poszcze 
gólnych krajów spotykamy 3 zasady: 
1) kralmości, 2) bezkaralności i 3) ka- 
ralności ewentualnej (np. jeżeli w po- 
jedynku spowodowano ciężkie uszko- 
dzenie ciała lub śmierć) — patrz prof. 
dr W. Świda — Pojedynek w Połskim 
Kodeksie Karnym. 

W ustawodawstwie polskim spra- 
wę pojedynków normuje art. 238 Ko- 
deksu Karnego, umieszczony w roz- 
działe „Przestępstwa przeciwko życiu 
i ciału”, który brzmi: $ 1. Kto w po- 
jedymku zabija człowieka ałbo zadaje 
mu uszkodzenie ciała podlega karze 
więzienia do lat 5 lub aresztu. $ 2 Se- 
kundantów sąd może uwolnić od ka- 

pojedynku, poczynając od najlżej- 
szej ranki, a kończąc na pozbawieniu 
życia. Widzimy, że uszkodzenia ciała 
nawet lekkie powstałe w pojedynku 
„może być w zasadzie wymierzona ka- 
ra surowsza, niż przewidziana za zwy 
kłe umyślne uszkodzenie ciała, ściga- 
ne na skutek skargi pokrzywdzonego 
(art. 237 K.K. — przewiduje za takie 
przestępstwo tylko do 2 lat więzienia 
lub aresztu). Jednak kara przewidzia- 
na w art. K.K. odnosi się r4wnież do 
wypadków umyślnego zabójstwa oraz 
bardzo ciężkiego uszkodzenia ciała 
i jest łagodniejsza od kar przewidzia- 
nych wrazie popełnienia wspomnia- 
nych przestępstw (za zabójstwo art 
225 K.K. przewiduje — karę więzienia 
od łat 5, dożywotnio lub karę śmierci, 
za ciężkie uszkodzenia ciała art. 235 
K.K. do 10 lat więzienia; art. 236 K.K 
do 5 lat więzienia lub aresztu). Wi- 
dzimy z powyższego: że Kodeks K. pol 
ski uznaje zabójstwo j ciężkie uszko- 
dzenie ciała w pojedynku za prze- 
stępstwo uprzewiliowane i przewiduje 
łagodniejszą sankcję karną. Co zaś 
dotyczy sekundantów to Polski Ко- 
deks Karny uwzgłędniając charakter 
mediatorski i nadzorczy działalności 
sekundantów, daje możność sądowi   według jego uznania zwolnić scekun 

Warumki pracy w sowieckich za- ; 

Robotnicy uciekają 
z fabryk sowieckich 

nie zastępcy komisarza paliw, Karta 
szewa, na mocy którego kierownicy 
kopalni Nr 20 trustu Stalinogorskugo 
(Zagłębie Podmoóskiewskie) oraz kie- 
pownicy kopalni Nr 8—9 trustu Bo- 
kowantracyt ; kopalni Nr 54 trustu 
Towarkowugol (Zagłębie Donieckie) 
zostali pociągnięci do odpowiedział- 
ności dyscyplinarnej i sądowej za nie 
przestrzeganie przepisów nowego. 
ustawodawstwa socjalnego. W ciągu 
ostatnich trzech miesięcy za narusze 
nie dyscypliny pracy z fabryk I mo- 
skiewskiego rejonu przemysłu tek- 
stylnego zwolniono 5 proc. ogółu ro- 
botników tam zatrudnionych. 

Alby zapobiec ujemnym skutkom 
tak zwanych płynności sił roboczych 
-rozpoczęły ostatnio władze intensyw 
ną kampanię werbunku nowych kadr 

dła przemysłu spośród ludności wiej 
skiej, która jeszcze nie zaznala „roz- 
koszy“ pracy w fabrykach sowiec- 

kieh. 
Na XVIII kongresie partyjnym 

zwrócił się Stalin z uprzejmą „proś- 
bą'* do kołchozów, aby dostarczyły 
jak największej iłości robotników do 
przemysłu. Jako najniższą ilość tych 
„ochotników wymienił Stalin cyfrę 

1,5 miliona ludzi, jakich będą co ro- 
ku pochłaniać kopałnie ; fabryki so- 

wieckie. 
Największe nasilenie przybrała 

akcja werbunkowa na Ukrainie, gdzie 
kołchoźnicy kierowani są przede 
wszystkim do pracy w kopalniach Za 

głębia Donieckiego. 
Gorączkowy pośpiech i rozmach 

obecnej akcji werbamkowej, świad- 

czy o poważnym niebezpieczeństwie 

zachwiania sowieckich planów g0- 

spodarczych na skutek braku sił ro 

boczych, wywołanego ucieczką robot 

ników z fabrvk państwowych. 

Nowi starostowie 
« Oszmnanie 1 Giebokiem 

Dekretem ministra spraw wewn- 
nętrznych mianowany został starostą 
powiatowym oszmiańsk ian Vor- 
opodt Tadeusz, który objął agendy 

Starostwa od dotychczasowego staro- 
sty Eustachego Chrzanowskiego w 
dniu 3 bm. Starosta Ghrzanowki mia 
nowany zotał starostą powiatowym 

dziśnieńskim w Głębokiem na miej- 
sce ustępującego starosty Wiktora 
Suszyńskiego, 

poznańskiego. 
Przekazanie agend Starostwa 0d- 

było się w obecnośgi inspektora wo- 
jewódzkiego Żyłki. 

Zniżki kolejowe dla 
akademików 

Akademicy Uniwersytetu Stefana Batore. 

  

go i Szkoły Nauk Politycznych, wyjeżdża ją 

cy na kolonie letnie w okresie od 1 lipca 

do 4 września 1939 r., mogą otrzymać w Biu 

rze T-wa Przyjaciół Młodzieży Akademickiej 

w Walnie, Uniwersytecka 3, zniżki kolejowe, 

indywidualne 50% lub 66'/o. 
Zniżki kolejowe są wydawane codzien- 

nie w godz. od 11—13 do dmia 15 lipca 

1939 r. wyłącznie. 

dantów od kary. Np. sąd może zwol- 
nić od kary sekundantów, co starali 
się zapobiec pojedynkowi lub ułożyli 
najmniej niebezpieczne warunki spot- 
kania, natomiast nie będzie miał żad- 

nych względów dla sekundantów 
rzy bądź przeszkadzali pojedę ki 
stron, bądź też wykazywali wielkępi 

wagę cudzym kosztem, ułożywszy bo 
dzo ostre warunki spotkania. 

Istnienie pojedynku w dzisiejszym 
społeczeństwie jest wynikiem swoiste- 
go odczuwania przez niektórych jego 

członków doznanych obraz, czynni- 

kiem traktowania pojedynku, jako 
środka obrony honorn. Należy stwier- 
dzić, że walka z pojedynkiem. jako 
środkiem obrony honoru została w 
Polsce podjęta przez niektóre organi- 
nizacje, jak Ligę Reformy Postępowa- 
nia Honorowego, Ligę Obrony Czci, 
Harcerstwo i tym podobne. Obok te- 
go podnoszone są głosy za reformą w 
dziedzinie ochrony ozci. Zdaniem 
prof. Świdy tylko ze zmianą uczuć 
i poglądów zniknąć może pojedynek 
jako obyczaj. Decydującym czymni- 
kiem w tej mierze, zdaniem prof. Świ- 
dy, jest zawsze wojsko. Przykład 

Anglii potwierdza to usunięcie tego 
obyczaju ze Środowiska wojskowego 
odebrało mu bowiem prawo obywa- 
telstwa także i w tych środowiskach 
społeczeństwa cywilnego, które go do- 

tychczas stosowały. 

ь, 4     

ktėory odszedi do woj. ,
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Nożycami przez prasę 
„CZASY PRZEDWOJENNE". 

Jeden z tygodników wydrukował, 
następujący czterowiersz: 

„Przeglądając dziś prasę, 

zrobiłem odkrycie cenne: 

przecież żyjemy w bardzo dobrych czasach 

— w „czasach przedwojennych, 

Dowcipnie. Niestety, jest to dow- 
cip, zapiawiony piołunem. 

Gzy jednak wojna w Europie musi 
być? Prasa zadaje sobie takie pytanie. 
I odpowiedź wypada jedna: jeżeli nie 
musi to w każdym razie może być. 
Kotłem są Niemcy. 

NA CZOŁO WYSUWA SIĘ GDAŃSK, 

Większość pism polskich w artyku 

łach wstępnych omawia sytuację w 
związku z niemieckimi przygotowania 
mi wojskowymi w Gdańsku. Ocena 
jest zgodna: 

„Polska pemimo ciągłego napięcia 

międzynarodowego, pomimo ciągłych alar 

mów celowo inscenizowanych przez pro- 

pagandę niemiecką nie straci swej zimnej 

krwi. Harmonia między Polską a mecar- 

stwami zachodu jest całkowita i połega 

nie tylko na uzgodnieniu postępowania 

rządów, ale tak samo na wspólnej ocenie 

sytuacji i jednakowej reakcji na rozyry 

wające się wypadki ze strony opini tych 

trzech narodów. 

Taktyka niemiecka, © ile nie dąży 

wyraźnie do wojny, opiera się na złudze 

niach i dlatego musi całkowicie zawieść”, 

(Czas). 

W „PRZESTRZENI ŻYCIOWEJ* 
PIERWIASTEK ŚMIERCI. 

Interesujące ujęcie niemieckiej 
koncepcji „Lebensraumu“ znajdujmy 
w artykule wstępnym w  „Kurj. 

Warsz. ': 
Niemiecki filozof, Kant, w swojej „Kry 

tyce rozumu praktycznego formułuje ta 

kie prawo moralne: 

— Postępuj tak, aby zasada twego 

postępowania mogła być zawsze zarazem 

zasadą postępowania wszystkich innych 

ludzi. 

Zasada „Lebenstraum'u* w niemiec- 

kiej interpretacji jest absolutnie sprzecz 

na z kantowską formułą. Bo tkwi w niej 

utajona przesłanka: Postępuj z innymi 

krajami i narodami tak, jak za nic nie 

chelałbyś, aby one postępowały z twoim 

krajem i z twoim narodem. 

Zastosowana powszechnie, (w myśl 

Kanta), fa zasada zwrócić by się musiała 

przeciw jej twórcy. Jej przecież jedynym 

kryterium i sankcją jedyną jest siła. Stąd 

zmora „okrążenia*, Cóż istotnie poczną 

Niemcy, gdy świat, sprowokowany ich 

apetytem, rosnącym w miarę połykania 

sąsiadów, zjednoczy się cały czy prawie 

eały, w obronie? świat jest silniejszy od 

Niemiec. Na jaką się wtedy powołają za- 

sadę zbawezą, gdy z kolei same padną 

łupem silniejszego? Same przecież odrzu 

ciły w walce wszystkie zasady, prócz — 

siły. 
W haśle: żyć jaknajszerzej, jaknaj- 

przestrzenniej, bez żadnych hamulców 

i skrupułów! tkwi nieuchronny pierwia- 

stek ostatecznej klęski. 

NIEMIECKI „LEBENSRAUM* — TO 
„TODESRAUM'* DLA INNYCH 

NARODÓW. 

Cytowany artykuł wykazuje dalej, 
fe to, co ma rzekomo nieść życie Niem 

som. oparte na ich zachłannych ape- 
tytach, to zarazem niesie śmierć in- 

narodom, znajdującym się na 
drodze: 

„Litwini, połączeni wielowiekową unią 

u Polską, zachowali swoją odrębność. 

wój obyczaj I swój język, a dziś odbu- 

"vali swoje państwo, które cieszy się 

Wcaczeratą naszą sympatią. 

/ Ale pobratymczy im Prusacy, niemiło 

siernie tępieni przez Krzyżaków, zniknęli 

x powierzchni ziemi. Po ich trupach zd< 

„bywał sobie niemiecki zakon  „Leben- 

"sraum“ dia siebie. Nawet imię umarłym 

zrabowano: najeźdźcy przywłaszczyli je 

sobie. 

I dziś powtarza się to samo, wiecznie 

te samo. Łużycką mowę i kulturę dławi 

się z zimną okrutną premedytacją, bez 

żadnej konkretnej przyczyny, w biały 

dzień, nie wstydząc się w obliczu świata! 

Na Polakach w Niemczech popełnia się 

również otwarty mord statystyczny, 

I gdziekolwiek idą, jakiekolwiek zajmują 

kraje, ciągle pod hasłem: przestrzeni! co- 

ra« więcej dla siebie przestrzeni! — tam 

wszędzie w ślad za nimi wkraczają na 

tychmiast Gestapo, 1 szturmówki, i ©! 

zy koncentracyjne, i głód, i teror, zabój 

stwa. Narody całe milkną, kraje zostaja 

wyniszezone. A to wszystko jest zaledwie 

prelndium. 

Krzyżacy, ci dopiero pokazali, jak sie 

to robi metodycznie, do końca. 

Cóż dziwnego, że Mickiewicz porów 

nywał tch zjawłenie się ze zjawiskiem 

/ 

„KURJER* (4859) 

  

niniejszym podaje do wiadomości, 

Pańistwowy Bank Rolny 
Oddział w Wiinie 

że wpłaty z tytułu subskrypcji Pożyczki 
Obrony Przeciwlotniczej przez Kasę Banku przyjmowane będą dziś dnia 5 

pca r. b. od godz. 830 do godz. 19-ej bez przerwy. 

  

3 bm. odbyło się posiedzenie Sek- 
cji Zbiórki Obywatelskiego Miejskie 
go Komitetu FON w Wilnie, na któ- 
rym omawiana była technika zbiór- 
ki. 

W wyniku obrad ustalono co na- 
stępuje: 

1) Od dnia 5 bm. w godzinach od 
10—12 i od godz. 17—19 w Sali Ob- 
rad Rady Miejskiej przyjmowane bę 
dą dary na FON pod postacią złota, 
drogich kamieni, srebra, gotówki 
dzieł sztuki i wartościowych przed- 
miotów artystycznych. 

W ub. niedzielę, w kol. Adamówka (gm. 

słobódzka, pow. brasławski) bawiono się 
wesoło. Jeden z gospodarzy wyprawiał sute 
chrzeiny. Goście nie omijali oczywiście, ani 

jednej „kolejkić, 

Skutek... jak zwykle w takich okoliczno- 

Ściach: około godz. 7 wiecz. pomiędzy gość- 

mł powstała bójka na tle porachunków oso 

bistych. Niej. Józef Markiewicz i inni goście 
rzucili się churmem na Zenona Giedrojeia 

1 zaczęli go bić. 

Nie wiadomo, jakby się ta „przygoda* 
skończyła dła p. Zenona, gdyby nie jego 

Woźny KKO w Głębokiem Bolesław Ku- 

kiel w towarzystwie żony I trzech synów 

łapał ryby na jeziorze Bieglee w pobliżu 

Głębokiego. Około południa poczęła raptow 

nie zbliżać się chmura deszczowa, wobec 

czego Kukiel w celu skrócenia sobie drogi 

do domu ulokował całą rodzinę w kajaku 

i popłynął przez jezioro w stronę brzegu. 

Wskutek wiatru woda poczęła zalewać ka- 

Józef Szafałowicz, me wsi Mamony -(gm. 

połoczańska, pow. mołodecki), zgłosił się na 

posterunek i złożył zameldowanie, że 80 ub. 

m. jaeyś sprawcy usiłowali podpalić jego 

chlew i w tym celu obłali go naftą a następ 

nie podłożył ogień. Pożar jednak natych- 

miast zauważono i stłumiono go w za- 

rodku. 

Na skutek tego meldunku polieja wszczę 

ła dochodzenie. Wynik wypadł sensacyjnie. 

Okazało się bowiem, że podpalenia dokonali 

9-letni Stanisław Szafałowicz | 6-letni Jan 

Stankiewicz — z namowy Eudokii Stankie 

wiczowej. 

Prawdopodobnie również wypadek pod- 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Lo Ceny przystępne 
      

     

Telefony w pokojach. Winda osobowa 
PRESKIEDERES 

legendarnej „dziewicy morowej* niosącej 

śmierć zamkom i stołom: 

A Krzyżacy są przecież ideałem Trze- 

ciej Rzeszy. 

Tak jest. Lebensraum dla Niemców 

znaczy w praktyce Todesraum dła wszyst 

kich narodów innych, osiadłych na ich 

drodze. Albo, w przectwnej konsekwencji, 

dla najeźdźców”. 

BRONIMY CYWILIZACJI PRZED 
TRZECIĄ RZESZĄ. 

W tej sytuacji jakże trafne są uwa. 
gi „Polonii*. Pismo w artykule pt. 
„Świat na opak*, podkreślając para- 
doksy współczesnego życia politycz- 

nego, pisze: 
„Naszemu państwu nadałą niegdyś 

Europa nazwę: przedmurze chrześcijańst 

wa. Zasłużyło ono w całej pełni na ten 

piękny tytuł, Kosztowało to nas niemało 

krwi przełanej I wiele strat i kięsk w ży- 

ciu politycznym Europa mogła być вро- 

kojna, bo Polska osłania ją wciąż przed 

najazdami wschodnich barbarzyńców. 

"Teraz zmieniło się. Barbarzyństwo 

1 antychrześcijaństwo usadowiły się — 

na zachód od Polski. Bronimy nadal cy- 

wilizacji i ehrześcijaństwo — przed Trze 

cią Rzeszą, przed sąsiadem — zachodnim. 

Cóż za koszmarny paradoks! Z przedmu 

rza staliśmy się murem, rozdziełającym   apokaliptycznych Gogów i Magogów. 

  

  

  

6dz'e należy składać ofiary na FON 
2) Złom metalowy (żelazo, miedź, 

cynk, aluminium itd.) należy skła- 
dać, jak dotychczas w składnicach 
wojskowych. 

3) W miarę posiadania środków 
transportowych przewiduje się zbie- 
ranie złomu ulicami i dzielnicami mia. 
sta, o czym za każdym razem nastą 
pi powiadomienie przez prasę i radio. 

Narazie proszeni są ofiarodawcy 
o składanie złota i srebra oraz gotów 
ki, jak podano wyżej, w sali Obrad 
Rady Miejskiej przy ul. Dominikań- 
skiej 2, I piętro, poczynając od dnia | 
5 bież. mies. 

W obronie męża 
postrzeliła trzech napastników 

dzielna małżonka, która nie tracąc zimnej 
krwi wyciągnęła szybko z kieszeni bronią- 

cego się męża rewolwer i rozpoczęła strze- 

laninę w kierunku napastników. 

Napastnicy rozbiegli się a na placu „bo- 

ju* pozostali: Józef Markiewicz, ciężko ran 

ny w plecy, oraz Fabian Bułhak i Kalina 

Bezprozwanny — ranni lżej w nogi. Markie 

wicza odwieziono natychmiast do szpitała 

pow. w Brasławiu. 

Giedrojciów zatrzymano do dyspozycji 

władz sądowych. Pistołetu, który Głedrojć 

posładał legalnie, nie znaleziono. (Zb). 

Tragedia na jeziorze Bieglec 
jak, który wobec. powstałego popłochu 

wśród siedzących wywrócił się. Znajdujący 
się w nim poczęłi tonąć, gdyż prócz ojca 

nikt z rodziny nie umiał pływać. Obecni na 

brzegu mieszkańcy pośpieszyli z pomocą 

I zdołał uratować najmłodszego syna i żo- 

nę, Kukieł sam dopłynął do brzegu, dwóch 

zaś synów Kukiela utonęło. Dotychczas wy- 

dobyto zwłoki tylko jednego dziecka. 

Dwaj małoletni podpalacze 
Zemsta czy przypudek2? 

palenia zaszedł w powiecie brasławskim, W 
nocy na 29 ub. m. w maj. Dryśwłaty spło 
nęła łodownia I 2 kosze ryb na szkodę Wace 
ława Terleckiego, dzierżawcy jezior Dryś- 
wiaty, Obole i Pelikany (zam. we wsi Mły- 

nie-Dryświaty) — powodując stralę na 

645 zł. 

Następnej zaś nocy, na szkodę tego sa- 

mego właściciela, spaliła się lodownia wart. 

250 zł we wsi Wołejniszki (gm. dryświacka). 

Ponieważ istnieje podejrzenie, że obyd 

wa pożary powstały na skutek podpalenia 

— polieja wszczęła dochodzenie. (Zb). 

Pomnik Montwiłła 
ma być przeniesiony 

na skwer przed Ratuszem 

Ponieważ ogródek Franciszkański 
na mocy prawomocnych już wyroków 
sądowych przeszedł ostatecznie na 
własność zakonu, powstał projek. 
przeniesienia mieszczącego się tam 
pomnika Montwiłła na skwer przed. 
ratuszowy na ul. Wielkiej, 

Kupcy i przemysłowcy x Wilna 
udają się do Litwy 

i przemysłowców z terenu Wilna i Wileń- 
szczyzny. Wycieczka wykorzysta swój po- 
byt w Litwie dla nawiązania bezpośrednie- 
go kontaktu z przedstawieielami przemysłu 
i hamdłu litewskiego. 

Poza tym udaje się na Litwę wycieczka ̀ 
studentów Litwinów. 

Dwa nowe związki 
W najbliższym czasie ma powstać w 

Wilnie Oddział Pracowników Komunałnych 
Instytucyj Użyteczności Publicznej w Pol. 
sce. Oddział ten będzie zrzeszał pracowai- 
ków tych instytucyj na terenie Wilna. Od 
dział prawdopodobnie mieścić się będzie w 
lokalu przy ul. Ostrobramskiej 5 

Poza tym został zarejestrowany i pow 
stanie w najbliższym czasie w Wiłnie Od- 

; dział Młynarzy Przemysłu Spożywczego. 
” 

Ma FON 
Dochód z przedstawienia, urzą tton:go 

na zakończenie roku szkolnego przez szkołę 

ir. H Sienkiewicza w So.ach, sumę zł 21,70 

-- przekazano na RON. 

** 

4 bm. p. Stefania Dąmrowska b maj. Or- 

widów złożyła w imieniu Komitetu Społecz 

nego w Pezdanach na ręce wojewody wiłeń 

skiego na Fon sumę złotych 1057,90, zebra- 

nych z urządzonej-w Bezdanach loterii fan 

towej. 

Żydzi uciekinierzy z Niemiec 
przed Sądem 

Wczoraj na ławie oskarżonych 
Wydziału Odwoławczego Sądu Okrę- 
gowego zasiedli uciekinierzy z Nie- 
miec małżeństwo Dawid i Chaja Le: 
winowie. Lewinowie są obywatelami 
litewskimi i posiadali wizę tranzytową 
przez Polskę. Termin wizy w Połsce 
kończył się z dmiem 23 czerwca rb. 
W dniu tym Lewinowie nie wyjecha 
do Litwy, przedłużając sobie samowol 
nie pobyt w Polsce. W związku z tym 
w dniu 28 czerwcą obaj zostali aresz- 
towani. Wyrokiem Sądu Starościńskie 
go skazani zostali na 2 tygodnie 
aresztu. 

Sąd Okręgowy, jako instancja od- 
woławcza, po zapoznaniu się z aktami 
sprawy wymiar kary zmniejszył do   8 dni i nakazał natychmiastowy wy- 

|jazd z Polski. 
TS ASTA ZOYCAPOO CZW RER CZIZY TOTO SO ZW CO 

- Joan 

L], Udos TA AL DOZA 

  

Otwarcie trzeciej krajowej wystawy koni w Lublinie 

  

W dniu 1 lipca została otwarta w Luhlt 

nie Uaecia krajowa wystawa koni. zorgani- 

zowana pod protektoratem p. min gen Ka- 

sprzyckiego, przez Zw. Hodewców Koni 

przy lubelskiej Izbie Rolniczej. . Wystawa 

komi jest przeglądem  naszeg> dorobku w 

dziedzinie hodowli wojskowych koni remon- 

towych. Na wysławie lubelskiej zakwalifi- 

kowano 445 wyborowych koni, pochodzą- 

| cych z 13 związków hodowców ze Zwiąż- 

kiem lubelskim na czele. Otwarcie wystawy 

dokonał wojewoda de Tramecourt w obecno 

ści gen. Regulskiego, jako reprezentanta p. 

ministra spraw wojskowych, generalicji i 

władz związków hodowców koni z całej 

olski. Na zdjęciu. — defilada nagrodzonych 

koni. 

    
Sezon jęcZdr 6i 

Leczy reumatyzm, artretyzm, wszelkie 

schorzenia stawowe, gośćcowe, scho- 

rzema nerwów oraz wszelkie stany po 

zapałne, choroby kobiece, stany po- 

zapalne przymacicza, choroby górnych 

dróg oddechowych — nie gruźlicze. 

Tanie ryczałty — w sezonie II od zł. 

164 — 21 dmi, mieszkanie, utrzymanie 
4 razy dziennie, kąpiele siarczane i 

borowinowe, opieka lekarska, podatek 

hotelowy, pościel, bielizna kąpielowa. 

Stacja kolejowa w miejscu, pow. Lu 

baczów, woj. lwowskie, Na linii koj. 
Jarosław — Rawa Ruska.   

Z_ MUZYKI 

Baron Cygański 
Straussa 

Inaucurac;a sezonu letniego 
w „Lntni“ 

Tegoroczny sezon w „Lutni* stoi 
zarówno pod znakiem występów in- 
nego zespołu operetkowego (,„Lutnia* 
jak wiadomo bawi w Krynicy)» jak 
też posiada jeszcze inną wymowę: 
jest to jedyny teatr grający w Wilnie 
w lipcu. Publiczność przeto spragnio- 
na widowiska rozrywkowego ma tyl- 
ko jedno źródło zaspokojenia swoich 
gustów artystycznych — operetkę pod 
kierunkiem artystycznym B. Folań- 
skiego. 

Znamy Folańskiego z poprzednich 
jego pobytów w Wilnie, jego ruchli- 
wość, temperament j czasem zamiło- 
wanie do łatwizn wyrazu artystycz- 
nego. On czuwał jako reżyser nad ca- 
łością widowiska, pieczołowicie dba- 
jąc o zmontowanie całości, wycienio- 
wanie szczegółów. Spod kontroli kry- 
tycyzmu wymknęła mu się jedynie je- 
go własna rola, cokolwiek przejaskra 
wiona w pewnych drobiaz. *h inter- 
pretacji aktorskiej. 

O Marii Nochowiczównie nie bę- 
dziemy długo mówili: pamiętamy ją 
dobrze z jej poprzedniej gościny w 
Wilnie. Włada równie swobodnie 
swym pięknym głosem. W roli cygan- 
ki Saffi miała właśnie pole do popi- 
sów wokalnych. Na wysokości zada- 
nia był również jej partner Stanisław 
Winiecki: zapał i szczerość wyrazu 
idzie u niego w parze z walorami gło- 
sowymi. 

Bogata co do obsady ta sztuka ma 
jeszcze dwie odpowiedzialne role ko- 
biece: starej cyganki (wykonała ją 
Maria Miłoszewska) oraz Arseny, pięk 
nej narzeczonej (Hanka Dobrzanka). 
Obie panie były odpowiednio zestro- 
jome z całością widowiska. Trudno tu 
analizować zalety (a może i braki) 
poszczególnych wykonawców. Lepiej 
wymienić nazwiska tych państwa, któ 
rzy po raz pierwszy dają się słyszeć 
w Wiłnie, Władysław Oksza posia” 
aparycję właśnie jak stworzoną dla 
sceny operetkowej. Jakub Tomaszew- 
ski i Karol Koszela wywiązałi się 
dobrze ze swych ról i niewdzięczna 

postać guwernantki (w przestarzałym 
ujęciu tej roli, zakonserwowanym juž 
tyłko w operetce) przypadła Irenie 
Karasiewiezównie. Wreszcie opizody- 
ozne rólki wykonali Leon Trojanow- 
ski, Jan Kawecki, Franciszek Leo- 
nowski. 

Tyle o aktorach. O muzyce Straus- 
sa nie wiele trzeba mówić: ma swój 
własny urok i wymowę.pięknych me- 
lodii. Jest ich w każdym akcie pod 
dpstatkiem, i dła śpiewaków, i dla 
orkiestry. Tą kierował kapelmistrz 
Sirota, wydobywając z skromnego ze- 
społu maximum tego, co się dało. 

Nad dekoracjami czuwał. jak zaw 
sze w Lutni, E. Grajewski. To też nie 
wiele da się o nich powiedzieć. Co- 
kolwiek były za nadto sklejone w I ak 
cie, lepsze w II, gdzie były bardziej 
zwarte. 

Chóry za sceną wypadły słabiej, 
niż pod bezpośrednim kierunkiem ka 
pelmistrza na scenie. Nie zabrakło mi 
łej wstawki baletowej. Czardasza wy- 
konali młodzi tancerze. 

Nie wątpimy, że po tym pierw- 
szym wznowieniu dobrze znanej w 

Wiłnie operetki przyjdą inne jeszcze, 
a wśród nich także i nowsze. Życzy- 
my przyjezdnemu zespołowi dobrych 
wyników w ich pracy i nie wątpimy. 
że ta im zapewni frekwencją. 

hhk. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
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Dzišs Antoniego Zakkaria 

Jutro; Dominiki P. M. 

Wschód słońca — g. 2 m. 51 

Zachód słońca — g. 7 m. 55 

posuzę.enia Zakładu Meteorologii USE 
"W ilnie z dn. 4.VIl. 1939 r. 

"Ciśnienie 768.. | 
Temperatura średnia + 18 

* Temperatura najniższa + 9 
Opad: ślad 

Wiatr: północno-zachodni 

'Tendencja barom.: wzrost ciśn. potem 

tan stały. | : 

Uwagi: pochmarmno. 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 
Dziś w nocy dyżurują następujące apte 

ki: Sapożnikowa (Zawalna 41); Rodowicza 
/ (Ostrobramska: 4); Augustowskiego (Mickie- 

wicza 10); Narbuła: (Świętojańska 2); Zasław 
skiego (Nowogródzka 89). - ›г 5)- 

; Ponadto stałe dyżurują. aptexi:. Paka 

(Antokolska 42); Szantyra (Legionowa 10) 
1 Zajączkowskiego: (Witoldowa 22). - 

MIEJSKA. 

— Z'dniem 10 lipca prezydent Maleszew 

ski rozpoczyna urlop wypoczynkowy. Z dn. 

10 bm. prezydent miasta dr Maleszewski roz 

poczyna urlop wypoczynkowy. 
“| Na czas nieobecności prezydenia 
szewskiego, kierownictwo zarządem miastą 

obejmie wiceprezydent p. Teodor Nagurski. 
W połowie bież. miesiąca powróci rów- 

nież z urlopu kierownik działów gospodar- 

czych w Zarządzie Miejskim p. wiceprezy- 
dent. Grodzicki. . : 

i SKARBOWA 

— Władze skarbowe rozpairują zeznania 

o dochodzie. Urzędy skarbowe już przystąpi 
ły do rozpatrywania zeznań 0 dochodzie, 

złożonym w marcu rb. т & 

— Zmiana na stanowisku kierownika IV 

urzędu skarbowego. Na stanowisku kierow- 

nika IV urzędu skarbowego w Wilnie w naj 

bliższym czasie ma zajść zmiana: Kierowni- 

kiem tego urzędu ma być mianowany do- 

tychczasowy kierownik urzędu skarbowego 

w Oszmianie, p. Krys. 6 AA 

' Obecny kierownik 1V urzędu skarbowego 

wdejdzie na inne stanowisko. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

- DOROCZNE ZEBRANIE T-WA „MENS* 

6 bm. o godz. 19 w pierwszym, a o godz. 19 
mim. 30 w drugim terminie (waźnym przy ka 

ddcj ilości obecnych członków) odbędzie się 
w lckalu Miejskiego Ośrodka Zdrowia Nr i 
Wilno( ud. Wielka 46) Doroczne Walne 7е 
branie członków Tcwarzystwa „Mens“ @» 

waiki z alkoholizmem i innymi na'ogami. 

RÓŻNE. 
— Pociąg specjalny do Kowna organizu- 

je Polskie Biuro Podróży „Orbis'* — cena 
sł 47 — ostatnie dnie zapisów. : 

NOWOGRODZKA 

— P. WOJEWODA NOWOGRÓDZKI 

Adam Sokołowski, powrócił z urlopu wypo- 
ezynkowego i w dniu 3 bm. objął swe urzę 

dowanie. 8 

— NOWA LINIA AUTOBUSOWA. Z 
dniem 1 lipca rb. uruchomiona zos:e'1 no- 

wa linia autobusowa z Nowogródka przez 

  

Male- 

  

Szczorse, Kromań, Naliboki. do Iwizńca, a 

stąd w kierunku do Wołożyna. Nowa linia 

auiobusowa skraca podróż z Nowogródku 

do Wołożyna z 9 i pół godzin do + i pół 
godn | ` : х 
‚ — „Operetkać. Dziś (5 bm.) przyjeżdża 

do Nowogródką na gościnny występ zespół 

amtystów rewiowych ze znaną śpiewaczką 

Lucyną Szczepańską na. czele. 

— Spłonął młyn. W osadzie Dąbale, 
gm. Nowy Dwór, pow. szczuczyńskiego spa- 

il się młyn motorowy wraz z całkowitym 

urządzemiem i zapasami zboża i mąki oraz 

dom mieszkalny. Pożar powstał w hałi ma- 

szyn wskutek wadliwie urządzonej rury wy. 

dechowej: 

— SAM SOBIE WYMIERZYŁ KARĘ. 
Niedawno we wsi Wasiewicze, gm, Dworzee, 

pow. nowogródzkiego zabita rostała wieš- 

nlaczka Magierowa. O zabójstwo podejrzany 
był jej mąż, Jan Magier, który znikł bez 
$ladu. Obecnie zwłoki Magiera maleziono 

w uroczysku p. n. Gaj na terenie gminy 
Dworzec. Zachodzi przypuszczenie, że za- 
bójea żony dręczony wyrzutami sumienia 
popełnił samobójstwo. | 

|| BARANOWICKA 
— 18-LETNIA SAMOBÓJCZYNI.  18-let 

nia Aleksandra Bublejówna z Hołynki, gm. 
wolniańskiej, napiła się w celach samobój- 
czych esencji octowej. W stanie ciężkim od 

wieziono desperatkę do szpitala w Nieświeżu. 
Dotychczas nie została ustalona przyczyna 
samobójstwa. 

— „ŚWIŃCKA* SPRAWA PRZED SĄDEM. 
Terencjusz Opyt, mieszkaniec Iwacewicz, zo 
stał oskarżony o oszukanie Szyszkowskiego, 
u którego pobrał 800 zł na zakup świń, któ 
rych nie dostarczył, jak również pieniędzy 
nie zwrócił. Sąd Grodzki skazał Opyta na 
6 miesięcy więzienia, zaś nowogródzki sąd 
okręgowy na sesji wyjazdowej w Baranowi 

oczach, dokąd skazany odwołał się, karę tę 

zatwierdził, zawieszając ją wszakże pod wa 
runkiem zwrotu pieniędzy Szyszkowskiemu. 

— SMUTNY EPILOG LIBACJI. Do re- 
stauracji Stefana Nowaka przy ul. Szosowej 

34 przyszedł Jerzy Kaczur, zamięszkały sta- 
le w Łodzi i zażądał trunków i zakąsek. 
Gdy gość już miał dobrze w „czubie”* nagłe 
zwiał, nie zapłaciwszy rachunku. 

, Restaurator odszukał go jednak i oddał 
w ręce policji. Sąd Grodzki w Baranowi- 
ezach skazał obecnie Kaczura . na, miesiąc 
aresztu. 4 

WILEJSKA 
— Obóz letni dla studentów. Starantem 

T-wa Rozwoju ziem wschodnich w Wiłejce 
i przy wydatnej pomocy dowództwa miej- 

scowego KOP zonganizowany został w Wilej 

ce obóz letni dla studentów USB i uczelni 

warszawskich. Uczestnicy podczas pobytu w 
obozie prowadziė będą m in. prace nad mo 

nografią powiatu wilejskiego. 

ZAK s a AC м 

RONIKA 

| rówki. 

  

  

Z polskiej wyprawy w Himalaje 

  

Jak wiadomo, członkowie pierwszej pol- | grzbietów w Himalajach Garbwalu. 

skiej wyprawy alpinistyzenej w Himalaje do | 
tarli z końcem maja b. r. do lodowca Lwanl 

na południowy - wschód od masywu Manda 

Devi, zakładając na wysokości około 4.300 
metrów swoją bazę, mającą stanowić punkt 

wypadowy dla zdobycią Manda Devi wchod- 

niego o wysokości 7,430 mtr. Szczyt ten jest 
najwyższym z niedostępnych dotychczas 

W sprawie prze,óch:nia prać @010 
Ś. p.. Kemarowej 

W sprawie zabicia przez samochód cię- 

tarowy Apolonii Komarowej, który to wy 

padek zdarzył się na początku ub. m. 

dochodzenie wykazało, co następuje: 

Samochód jest własnością Mikołaja Pru- 

szyńskiego (zam. w Wilnie, uł, Dobrej Ra- 

dy 1). Krytycznego dnia prowadził auto 

szofer Franciszek Łozowski (zam. przy ul. 
Ponarskiej 49.). 

Winę za wypadek ponosi częściowo Ś. p. 

Komarowa, częściowo zaś kierowca 'cięża- 
(Zb). 

Wypadek motocyklowy 
Miehał Rodziewicz, "me kol. Malczany, 

gm. kobylnieka, pow. Święciany, przejeżdżał 
30 ub. m. ok. godz: 14 przez wieś Bildzługi 

(gm. nowopohoska). Wtem, gdy mijał wóz 
64-letniego Józefa Jasińskiego, mea Bildziug, 
konie spłoszyły się, | 

Motocykl uderzył w wóz. Jasiński spadł. 
doznając ciężkich obrażeń. Rodziewiez na. 
tomiast wyszedł bez szwanku. (Zb). 

Przyczyna pożaru 
przy ul. Szeptyckiego 

w vilnie © 
W toku dochodzenia okazało się, że 

przedwczorajszy pożar przy ulicy Szeptyc- 
kiego w Wilnie powstał wskutek zapalenia 

się drewnianej ściany Od paleniska kotła, 

w bednarskiej fabryczee Franciszka Pie- 

ślaka. : 
Ogólne straty wynoszą 9000 zł. (Zb). 

  

Woda Gorzka Morszyńska sól krystaliczna lub proszkowana — zna- 
komite środki w nawykowym zaparciu stolca. Żądać w aptekach i składach aptecznych 

  

0 m.strzostwo Wilna w piłce wodnej 
28 bm. odbyło się zebranie przedstawi- 

cieli wszystkich klubów pływackich, na któ 
rym ustałono terminarz najbliższych imprez. 

Dnia 7, 10, 12, 14 lipca 1939 roku odbędą 

się zawody piłki wodnej o mistrzostwo kla 

sy „A” z udziałem wszystkich kłubów okrę 

gu wileńskiego. 

Zgłoszenia do mistrzostw przyjmuje se- 

kretariat Wił, OZP w Okręgowym Ośrodku 

23 

WF — Wilno, ul. Ludwisarska Nr 4 (Il 

piętno) w godzinach urzędowych 9—15 do 

dnia 3 bm. włącznie, | 

Dnia 9.VII br. odbędą się zawody o pu- 

char komendanta Okręgowego Ośrodka WF. 

Wszystkie zawody odbędą się na pływał 

ni Okr. Ośrodka WF przy przystani sape- 

rów (ul. Kościuszki), 

Szczegóły podamy niebawem. 

Na zdjęciu (otrzymane bezpośrednio od 

członków polskiej wyprawy himałajskiej) 

przedstawia moment wymarszu karawany 

Alpinistycznej z Almory w kierunku lodow 

ca Lwanl. Stoją od lewej ku prawej członko- 

kowie wyprawy: dr inż. Bujak, inż. A, Kar- 

piński, inż. J. Klarner. 

Wiadomości radiowe 
RADIOWY OBÓZ HARCERSKI. 

Wielkie zainteresowanie dla spraw zwią 

zanych z radiem, jakie wykazywała zawsze 

młodzież harcerska, nie słabnie lecz stale 

wzrasta. Należy zaznaczyć, że poszczegóine 

drużymy harcerskie prowadzą stałe kursy 

przysposobienia radiowego, a nawet posia 

dają własne stacje krótkofalowe i biorą ży- 

wy udzia w polskim ruchu krótkofałarskim. 

Ostatnio zorgamizowano specjalny har- 

cerski obóz rądiowy, który odbędzie stę na 

Śląsku i trwać będzie przez cały miesiąc. 

Obóz ten rozpoczyna się dn. 26 Юреа. 

Na zakończenie obozu odbędzie się egza 

min, upoważniający do świadectwa Polskie- 
go Związku Krótkofalowców, 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI .NA POHULANCE. 

'— 2 występy Lucyny Szezepańskiej — 

w Teatrze Miejskim! 7 i 8 lipca br 

w Teatrze Miejskim na Pohulance wystąpi 

słowik polski Lucyna Szczepańska w ope- 

retce Fr. Lehara „Skowronek*, w otoczeniu 

pp.: Kraszewskiej, Czerskiej, Redo, Szcze- 

pańskiego, Ołędzkiego, Zięciakiewicza. At- 

rakcyjność widowiska podniesie również 

udział pary baletowej stolicy w osobach 

| Miły Kołpikówny i Eugeniusza Paplińskie- 
| go. Reżyseria Witolda Zdzńtowieckiego. Dy- 
reguję Kazimierz Lewicki. Bilety do naby- 

cia w PBP „Orbis, 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 

— Występy Marii Nochowiczówny. — 

„Tam gdzie skowronek śpiewa”, — Dziś po 

raz pierwszy operetka Lehara „Tam gdzie 

skowronek špiewa“, obfitująca w piękne 

mebodie. W widowisku tym bierze udział 

cały zespół artystyczny z Nochowiczówną. 
Dobrzańską, Folańskim i Winieckim w ro- 

łach głównych. W akcie I odtańczony zo- 
stanie efektowny czardasz. Orkiestra pod 

dyr. W, Siroty. Dekoracje E: Grajewskiego: 

Geny letnie, Zniżki ważne. 

— „Domek trzech dzieweząt“ operetka 
w przeróbce Bert'ego z muzyką F. Szuber- 
ta „Domek trzech dziewcząt* będzie naj.   bliższą premierą Teatru „Lutnia*, 

WERE akiai o Aa 

RADIO 
WILNO 

ŚRODA, dnia 5 lipca 1939 r. 

6,06 Pieśń por. 7,00 Dziennik por. 7,15 
Muzyka z płyt. 7,40 Koncert orkiestry Poł. 
Państw, 8,15 Pogadanka turystyczna. 8,26 
Wiadomości turystyczne. 11,57 Sygnał czasu 
i hejn ł, 12,03 Audycja południowa, 13.00 
Wiadomości z miasta i prowincji. 13,05 Pro 
gram na dzisiaj. 13,10 Chwilka łowiecka w 
opr. W. Wysockiego. 13,15 Utwory instru- 
mentalne Szymanowskiego. 14,00 Muzyka 
operetkowa. 14,45 Co chcielibyście usłyszeć? 
— audycja dla dzieci w opr. Cioci Hali. 
15,15 Muzyka popułarna. 15,45 Wiadomości 
gospodarcze. 16,00 Dziennik popołudniowy. 
16,10 Pogadanka aktualma. 16,20 Recital śpie 
waczy Ignacego Dygasa — tenor, 1650 Co 

się dzieje w gniazdach — pogadanka. 17,00 
Występ Tria Czerniawskiego. Tr. do Bar. 
17,30 Ulubione opery: „Faust* Gounoda — 

aud. w opr. S. Harasowskiej: Tr. do Bar. 
18,00 Słynne symfomie z płyt. 19,00 Teatr 

   

  

    
Wyobraźni: „Klub Pickwicka* — Karola 
Dickensa. 19,30 „Przy wiec. y“ — kon 
cert. 20,10 Odczyt wojskowy. 20,25 „W na- 

  

szej świetlicy — aud. w opr. W. Drążkow 
skiego. 20,35 Sport na wsi. 20,40 Audycje 
informacyjne. 21,00 Koncert chopinowski w 
wyk. Fr. Łukasrew:cza. 21,40 Nowości lite 
radkie — omówi Konrad Górski prof. USB 
2200 „Tnzy pó trzy* Aleksandra Fredry — 
odczyt Cz.* Zgorzelskiego. 22,15 Koncert z 
udz. zespołu wokalnego pod dyr. H. Opień- 
skiego. 23,00 Ostatnie wiadomoś i komu. 
nikąty. 23.05 Zakończenie programu. 

  

CZWARTEK, dnia 6 lipea' 1939 r. 

6,56 Pieśń pór. 7,00 Dziennik por. 7,15 
Muzyka ż płyt 8,20 Pogadanka sportowa. 
11,57 Sygnał czasu i hejnał. 12,03 Audycja 
południowa. 13,00 Wiadomości z miasla 
i prowincji. 13,05 Program na dzi 
Muzyka operowa (płyty). 14,00 
senki żołnierskie. 14,40 Kron 

14,45 Wojsko polskie: „Dzieln 

audycja dla młodzieży. 15,05 

pularna w wyk Ork. Roggł Wil. tyr. 
W. Szczepańskiego. 15,45 Wiadomości gospo 
darcze. 16,00 Dziennik popołudniowy. 16.10 

Pogadanika aktualna. 16,20 Utwory na flet 
w wyk. T. Tomaszewskiego. 1645 Budow- 
nietwo wsi: polskiej: Huculszczyzna — od- 
czyt. 17,00. Muzyka francuska w wyk. ork 
lomdyńskiej pod dyr. A. Dorati: Tr. do Bar; 
17,30  „Wytw ” wełmę w kraju" — 
pog. inż. W. Kochanowskiego. Tr. do Bar 
17,40 Pieśni i arie w wyk. Radziaława Pe- 

tera (tenor). Tr. do Bar. .18,00 1a mocy 
| chwały. 18,10 Koncert sołistów. 19,00 Tra- 
dycja Bayard'a — fragmenty z literatury 
frmeuskiej. 19.20 „Przy wieczerzy”* — mu- 
zyka z płyt. 19,45 Skrzynkę ogólną prow. 
Tadeusz Łopalewski 19,55 Część II muzyki 
z płyt. 20,15 Rezerwa. 20,25 „Poż 
— pog. E. Łastowskiego. 20, 
niczy prow. mż. R. Węckowicz. 
dycje informacyjne. 21.00 ,, 

   

   

  

   

      

      

   
   

    

    

    

etni wieczór 

przed domem Fryderyka Chopina". Transm. 
z Żełazowej Woli. Tr. do Węgier. 21,40 Nie 

samowite historie: „Złoty garnek, 22.26 
Zespołowe fragmenty oper z płyt. 23,00 Os- 
tatnie wiadomości i komunikaty. 23,05 Za- 
kończenie programu. 

RARANOWICZFE 

ŚRODA, dnia 5 lipca 1939 r. 

13,00 Wiadomości z naszych stron. 
13,10 Koncert popołudniowy (płyty) „Ba- 
gatele muzyczne”. 13,55 Nasz program. 20 26 
Poznajmy. Polskę: „Gazy ztemne ważną ga- 
łęzią przemysłu'* — pog. inż. Adama Twa- 
roga. 20,35 Wiadomości dla wsi. 22,00 „Na 
nowogródzkieh ści ach“ — amd. słowno- 
muzyczna w opracowamiu Romana Horosz- 
ktewicza. Pieśni nowogródzkie odśpiewa He. 
епа Rapszewicz Czechowska — recytacja; 
Sfetan Sojecki i Maria Konzalówna. 

    

CZWARTEK, dnia 6 lipca 1939 r. 

13,00 Wiadomości z naszych stron. 
13,10 Muzyka obiadowa (płyty). 13,55 Nasz 
program. 19,20 Recital Śpiewaczy Wandy 
Kaleńkiewicz. 20,25 Hodowla jedwabników 
w powiecie wołożyńskim — pogadanka Ada- 
ma Chomicza. 20,35 Wiadomości dła wsi. 
AAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA I 

Teatr muzyczny „LUTNIA” 

Występy Marii Nochowiczówny 

Dziś premiera 

„Тат gdzie skowronek 
ś iewa* 

  

  
| ale o ile mógł się zorientować. 

TWYYYYYYVYVVYVY+YYYYVYYVVYYYVYVYVYVYVVYYVYY 

| w ostatniej chwili zbawczej gałęzi. -ciernistej głogu była to niewygodna MARY RICHMOND 

MIŁOŚĆ | PODI 
Erzekład autoryzowany z angielskiego W, M. 

Streszczenie początku. 

W kilka dni po straceniu 

John'a Rolfe'a została zamordo- 
wana Lilian Crane — główny 
świadek oskarżenia w procesie 

straconego. Równocześnie zo- 
stała uprowadzona jej przybra- 

na córka, Fleurette. Prawdopo- 
dobnie przestępstwa dokonali 

przyjaciele Rolfe'a, lecz policja 
auklandzka nie potrafiła spraw- 
eów wykryć. 

Zakochany w uprowadzonej 

Fleurette Jimmy Carter wzywa 
do Auclandu swego przyjaciela 
Hardinga — byłego inspektora 
Scotland Yardu. Przestępcy na- 
desłali list z łądaniem 5 tys. 

funtów okupu. Hardingo wysyła 
okup przez Cartera. 

JRZENIE 
— Dobrze — mówił weselej. Ostatecznie nie 

była to taka łatwa sprawa! Jego rola nie byla tak 
nic nieznacząca. Nie tracił czasu na zadawanie nie- 
potrzebnych pytań przyjcielowi. Rozstali się więc, 
i Jimmy pośpieszył w dół, zaciskając palce na re- 
wolwerze. 

Hardinge skradał się ostrożnie, Nie mógł doj- 
rzeć w ciemności nieznajomego, którego. miał šle- 
dzić, ale słyszał jego oddalające się kroki. Gdy więc 
przekonał się, że Jimmy jest już bezpieczny, ruszył 
 Śpiesznie za „Świnią”, która strzelała do człowieka 
nie spodziewającego się napadu.  Ogarniała go 
wściekłość. Dzięki Bogu ciemności nie pozwoliły 
drabowi ddbrze wycelować, w przeciwnym razie 
Jimmy byłby juź na tamtym świeciel A tamten 
strzelał z tak małej odległości! ` ko 

Tymczasem nieznajomy schodził w dół urwisty- 
mi brzegami przepaści, Ścieżką, która nie zasługi- 
wała na tę nazwę. Słychać było niedaleko jego kro- 
ki, trzask łamanych gałęzek i szelest suchych krze- 
wów. Hardinge posuwał się z trudnością, gdyż grunt 
był śliski, wilgotny, kilka razy przęślizgnął się i był- 
by spadł głową na dół, gdyby nie uchwycił się   

  

  

i zaklął cicho z bółu, gdy ostre kolce wbiły mu się 
w dłoń. Ale nie było czasu na roztkliwianie się nad 
ranami: niezńajomy posuwał się znacznie prędzej 
niż on. : 

Wreszcie po upływie niezmiernie długiego, jak 
mu się zdawało, czasu, znalazł się na dole, w miejscu, 
gdzie potok wypływał spod białych kamieni, a nad 
nimi wyrasiało olbrzymie drzewo. Teraz Hardinge 
mógł widzieć swego wroga: był niski i krępy, garbił się 
w biegu. Widocznie zdążał do otwierającego się mię- 
dzy skałami wyjścia, nieco wyżej nad potokiem. Mu- 
siało to być wyjście na jakąś drogę. Przecież chyba 
nie miał zatniaru przedzierać się długo przez te kol- 

czaste krzaki, zarastające dolinę? Zresztą nie miałoby 
to celu bo wszakże nie wiedział, że jest śledzony. Har- 
dinge umiał się skradać cicho, opanował doskonale 
wszystkie tajniki umiejętności wywiadowczych i był 
asem w swym fachu, pod każdym względem. Sądząc 
z zachowania się nieznajomego, przyszedł do wniosku, 
że musiał on być dobrze obeznany z terenem: tak pew- 
nie szedł i zręcznie. Da Bóg wydostamą się kiedyś 
z tych zarośli. Było to zdanie mogące doprowadzić 
do rozpaczy: ubranie Hardinge'a było podarte, twarz 
i ręce miał podrapane, a buty pełne błota. Skrzywił 
się, myśląc o tym. Cóż by dał teraz za gorącą kąpiel 
i szklankę herbaty z rumem! Ale wiedział że będzie 
musiał uznać za wielkie szczęście, jeśli uda mu się 
znaleźć suche miejsce do spamia. A może nie będzie 
mógł spać wcale dzisiejszej nocy. Człowiek, na którego 
polował, mógł mieć daleką drogę przed sobą. 

Dróżka, nareszcie! Hardinge przypuszczał, że na   mapie musiała ona być zaznaczona, jako droga polna, 

ścieżyna, ledwie wydeptana, pełna kamieni, czyhają- 
cych na nogi przechodnia. Był to jednak znaczny po- 
stęp w porównaniu z dotychczasową błotnistą podró- 
żą przez krzaki, pełne kolców! Człowiek idący na 
przedzie zwolnił znacznie kroku, chwilami nawet za- 
trzymywał się. 

— Zmachany — pomyślał Hardinge — to dowo- 
dzi, że nie jest przyzwyczajony do tego rodzaju po- 
lowań. Ciekawa rzecz, dokąd, on u diabła idzie? 

Myśli jego zwróciły się znowu ku  Jimmy'emu. 
Powinien już być we wsi, jeżeli mu się nie zdarzyło 
nic złego. Ale. to nie było prawdopodobne. Hardinge 
był pewny, że w zasadzce był tylko ten jeden czło- 
wiek, który zresztą nie zadał sobie trudu sprawdzenia, 
czy kula jego trafiła i zaczął uciekać, jak strzała wy- 
puszczona z łuku. Kobieta zaś nie mogła napaść na 
Jimmy'ego. Odeszła natychmiast po odebraniu pie- 
niędzy. Detektyw żałował, że nie mógł pójść od razu 
za nią; ale sądził, że człowiek, który strzelał był cen- 
niejszą dła niego zwierzyną. Zresztą, zapewne oboje 
zdążyli do tego samego celu 

Pogrążony w tych rozmyśleniach, Hardinge mu- 
siał się zapomnieć i być mniej ostrożnym, a może buty 
jego nie odpowiednie do górskiej „wycieczki* zawiod- 
ły zaufanie, co sprawiło, że nagle potknął się o ka- 
mień. Usiłując zachować równowagę wykręcił nogę 
w kolanie. upadł i uderzył się mocno głową o 
twardego. Nagły ostry ból przeszył mu mózg i ciem- 
ność całkowita go ogarnęła: stracił przytomność. 

(D. c. n.).
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Giełda zbożowo-towarowa 

  

    

Ceny nabiału I jaj 
i Imiarska w Wilnie Ši 

dział wileński Zw. Spółdziełni Mie- 
0 * :,"“ ‘:Р:'г:э” : Bak czarskich i Jajczarskich notował 3.VII. 1939 r. 

ny za towar standartowy lu! 3 

jakości za 100 kg w handłu hurtowym, pa- asc a nabiata:I Mi w SWE 
rytet wagon st. Wilno. (Len za 1000 kg f-co "w hurt detal 

wyborowa 260 2.90 wagon st. załadowania). Dostawa bieżąca staigos 250 280 

normalna taryfa przewozowa, каа 230 250 

Žyto I standart 15.75 16,25 | SERY za 1 kg 
4 o 1525 15.75 edamski czerwony 1.85 220 

Pszenica biała ozima 27— 2750 А žėlty 165 ZG 

e czerw. (miejscowa) 25.50 26.50 litewski 1.55 1.80 
Pszenica jara jednolita . st.  24.— 2650 | JAJA za 1 ką 1.20 130 

. „ zbierana Н , 2250 2350 

Jęczmień I standart — — Ceny ryb 
„1. 107 90 za czas od 27.VI do 2VII 39 r. 
„m. 1750 1800 hurt detal 

Owies 1 | 18.25 19 | karp żywy I gat 200 220 
LB 1750 18— | Karp żywy II gat ‚ 

Gryka 1 . 2250 23.— | Karp śnięty 
ж П й 22— 22.50 | Szczupak żywy wybor. 280 30 

Mąka żytnia wyciąg.  0—309 29.50 30,50 й „ Šredni 2.30 2.50 

. »  . 'A 0—55% 27.— 27.50 „  _ śnięty wybor. 20) 2,40 
ы „ razowa 0—95% 20.50 21. w śnięty półwybor, 1.8 2.00 

Mąka pszen. gat I  0—50% 46,— 47 — * śnięty średni 1.60 1.80 

p ° „ А 0—65% 45— 46.— | Leszcz śnięty wybor. 

е в » ll 50—60% 34— 35. ” » pėlwybėr, 
ч 4 „li 60-64 29— 30— A „ średni 

Pte „ Ii -5—70% 22— 22.50 | Węgorz śnięty wybor, 180 200 
‚ — pastewna „ pėlwyb. 1.60 1.80 

Mąka ziemniacz. „Superior” — — Qkoń półwyb. 0.90 1.00 
B „Prima“ — w średni 0.70 0.80 

Qtręby żytnia przem, stand. 1052 11.— »„ drobny A I B 0.35 0.50 

„ przen, śred. przem. st, 11.25 1175 | Płoć średnia 0,75 0.90 
Wyka — w „ drobnaA i B 0.35 0.50 

Łubin niebleski 10— 10.*0 | Sielawa mała — - 
Siemię Iniane bez worka 47,— 48,— | Stynka Si 

Len niestandaryzowany: Karaś półwybor. 0.80 1.00 

Len trzepany Horodziej - — |! Uin żywy drobny 1.30 1.50 
2 + Woložyn 17;0.— 18:0— - - Śnięty wybor. 110 1.30 
$ “ Traby — — . - — pėlwybor. 1— 170 

‚ „ Мюгу 1460.— 15C0.— 
Len czesany Horodziej — — 
Kądziel horodziejska — = 

^ grodzieńska 1540.— 1580— Nauczam jeździć 
Targaniec moczony 900.—  940,— | motocyklem szybko i tanio, oraz wynajmuję 

Wołożyn 1030.— 1070— S$. Stankiewicz, Rzeczna 8—*2. (Zakret). AO jw nas Tada 

PP ozedimika || KUpię dom wspólnika p ę 
z długiem banku do bardzo dobrego Wplacė 20 tysięcy 

interesu Oferta pisemna 
Oferty do Admin. „Kurjera do Redakcji „Kurjera Wil'* 
Wileńskiego” pod Lombatt | pod „777*     

    

Reprezentacyjne Kino CEJ l N © | Wspaniały komediodram 

„Mój przyjaciei maharadża” 
Emocjonująca treść! Przebojowe piosenki | 

Nasze ceny na wszystkie seanse: Balkon 25 gr. Krzesła 54 gr. 

Jacques Devala KELIOS| SUBRETKA" 555: 
Rewelacyjny program 2) Charles Boyer 2 SZ ANGH A J 66 

i Loretta Young 

w filmie 

Ceny: Balkon 25 gr. Parter od 40 gr. 
Dziś wspaniały podwó!ny program: 1) Ulubienica wszystkich 
Deanna „ giimie „ich stu i ona jedna” Durbin 

Połska oa Bałtyku odepchnąć się nie da. 
2) Wielki aktualny film dokumentujący niezaprzeczalne i od- 
wieczne prawa Polski do Pomorza i Gdańska p. t. „Nie damy 
ziemi jest to film mówiouy w językach francuskim i poiskim 

Piękny dodatek: „Polska w Gdańsku" 

wg słynnej sztuki 

Początek o godz. 4-ej 

ul. Nowegrodzka 8 

telefon 21-67 

Chrześcijańskie kino Dziś, Najpiękniejsza i najweselsza polska komedia muzyczna 

ŚWIATOWO| Manewry miłosne 
W rolach głównych: Manklewiczówna, Halama, Zimińska, Żabczyński i Sielański 

KINO Dziś. Problęm miłości, wierności I zdrady we wzruszającym drama- 
Rodziny Kolejowej cie ludzkich serc I namiętności p, t. 

ZNICZ „ZA UFAS BAH... 
Wiwulskiego 2 Obsada: Franchot Tone, Maureen O'Sullivan, Virginia Bruce 

Nadprogram: DODATKI. Początek o godz. 6-ej w niedziele | święta o 4-ej 

OGNISKO [ Jeanette Mac Donald i Nelson Eddy w filmie 

Gdy kwitną bzy” 2] 
Nadprogram UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seaus. o g. 6, a w niedz. 1 święta @ 4. 

    
    
FRANCUSKI . 

KOSMETYK-SPECJALISTA 
udziela poniżej 

cennych wskazówek- 
W dziedzinie odcieni pudru — tak jak w 
dziedzinie kapeluszy 1 sukien — Paryż 
dyktuje modę. Dlatego właśnie nowe 
ezarujące odcienie Pudru Tokalon zostały 
spreparowane przez wybitnego francus- 

klego kosmetyka-speclalistę. 

+ PĖChe — śliczny, ciepły oacień kwitnącej 
brzeskwini—estatnt krzyk mody dla błondynek. 

x Gcre e a jey odcień dla 
brunetek. zarówno na dzień jak ! ne wieczór. 

Te ostatnie najmodniejsze odcienie zostały 
sprowadzone do Polski przez naszego parys* 
kiego kosmetyka specjalistę. Otrzymać je moe 
żna tyłko w bogatej kolekcji Pudru Tokalon, 
spreparowanego według oryginalnego francus- 
kiego przepisu znakomitego paryskiego Pudru 
Tokałon. jest jeszcze osiem innych prześlicz” 
nych odcieni, niezwykle żywych ! promiennycn, 
dzięki Piance Kremowej, z którą zmieszany jest 
Puder Tokalon. Dlatego też nawet najelemniej- 
sza | najbardziej bezbarwna cera nabiera blasku 
% newego naturalnego koloru. Zażądaj 
u sprzedawcy całej gamy  czarujących 
odcieni Pudru Tokalon. 

  

Jutro premiera! Zgodnie z zasadą 

= Dla wielkiego filmu — niema mariwego sezonu 

Zdluudzemia życia 
Genialny King Vidor stworzył fiim, który pamiętać się będzie całe życie według powieści 

A. J. Cronina „THE CITADEL* 

W rol. gł. Rebert Donat i Rosalind Russell 

wyświetlana będzie prawdziwa rewelacja 

Ost..dzień. Początek o g. 4 

(UJ . „Wielki dzień Sus 
2 Dropieżne maleństwo i” 

UWAGA! Ha żądanie publiczności jako nadprogram: 

Polska od Bałtyku odepchnąć się nie LA 

„wie damy ziemi 1 „Poiska w Gdańsku 
I I GAEO 

Sygnatura: Km. 233/39, * 

Konkurs Obwieszczenie 
Zarząd Miejski m. Baranowicz ogłasza   O LICYTACJI RUCHOMOSŚCI 

konikurs na stanowisko skrawkarza (oglą- 
dacza mięsa) w eksportowej Rzeźni Miej- 
skiej w Baranowiczach. Do podań należy 
dołączyć w odpisach: 

1) świadectwo unodżenia, 
2) świadectwo obywóatełstwa polskiego, 
3) świadectwo ukończenia odpowiednie- 

go kursu, 

4) świadectwa poprzedniej pracy, 
5) odpis książki wojskowej, 
6) świadectwo zdrowia. 
Wynagrodzenie ryczałtowe 120 zł mie- 

sięcznie. 

Termin składania podań do dnia 15 lip- 
ca 1939 r. 

Baranowicze, dn. 1.VH. 1939 r. 

Burmistrz. Baranowicz 
(2). L. Wolnik,   

Komornik Sądu Grodzkiego w Słonimie 
I rewiru Jan Pyszkowski, mający kancela- 
rię w Słonimie, ul. Kościuszki 8, na podsta- 

wie art: 602 k.p.c. podaje do publicznej wia. 
domości, że dnia 12 lipca 1939 r., o godz. 13 

w maj. Podłuże, gm. Kostrowicze, pow. sło- 
nimskiego odbędzie się 1 licytacja rucho- 
mości, należących do Heleny Kutkowskiej, 
składających się z żniwiarki-wiązałki f-my 
„Osborn* w komplecie, siewnika nzęłowego 
talerzowego „Superior*, sieczkarni ręcznej 
f-my „Łochów'* i wialni, oszacowanych na 
łączną sumę zł 1725, 

.  Ruchomości można oglądać w dniu li- 
cytacjj w miejscu i czasie wyżej ozna- 
czońym. 

Dnia 28 czerwca 1039 r. 
Komornik 

(—) Jan Pyszkowski, 

MIESZKANIA I UBV 

BIURO OGŁOSZEŃ 

J.KARLIN 
Wiino, Niemiecka 35, tel. 604 

OGŁOSZENIA 
DO WSZYSTKICH PISM 

DOGODNE WARUNKI 

  

        
       
PAK BAA AAA AAA AAA AAA AAA AAM 

LEKARZE 
DJa: OB 

żiumowicz 
choroby weneryczne, skórne i moczopłejo @ - 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz, 

9—1 i 3—7. 

WAARAŻÓ BADAŃ AA SA RANADAALARAŚRAAA KAAAŻZALIA 

AKUSZERKI 
AKUSZERKA 

ana Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego l a—3 róg ul, 

3-go Maja obok Sądu. - 

Kupno i sprzedaż 

matrix; domek w Wilme lub okolicy w 
cenie do 10 tysięcy. Rudomino, skrytka po- 
cztowa Nr 5. 

  

SPRZEDAJE się dom 2-piętrowy. Lida, 
3 Maja 4. Informacje na: miejscu. 

  

DOM w centrum „miasta do sprzeda a. 
Adres Redakcja „Kurjera Wileńskiego". 

  

DZIAŁKI gruntu dla zabudowania do 
sprzedania — Zwierzyniecka 37 m. 1. 

PRACA 
MIERNICZY mogący samodzielnie pra- 

wadzić pomiary większych obszarów grun- 
tów jest potrzebny. Zgłoszenia składać d» 
Administracji „Kurjera Wileńskiego pod 
Mierniczy przysięgły. 

AAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA J 

LETNISKA 
JASTARNIA-BÓR pensjonat  „Borowian- 

ka“, blisko morza, kuchnia warszawska. 
Goya przyjmuje inżynterowa Smol- 
a. ‚ 

LOKALE 
TYVYYYYYTYVYTYYYVYVYTYYYYYVYVYVYVYVYVYYVYY 

POKOJU eleganckiego, 
w śródmieściii 
po poł. telef. 27-10. 

  

n.ekrępi jącego 
Zgłoszenia 4—6 

LOKAL nadaje się pod fabrykę do wj- 
najęcia, dowiedzieć się, — Nowogródzka 100 
u właściciela. 

ŁAWIADOMIENIE. Skład pianin | forte. 
pianów N. KREMERA został przeniesiony 
do nowego lokalu puzy ul. Uniwersyteckiej 
Nr 1 m.3 (obok apt, Narbuta). Duży wybór 

| instrumentów. okazyjnych, dogodne warunki 
spłaty. 

JAMNIKI SZCZENIĘTA czarne podpa- 
lane rasowe do sprzedania. Zamkowa 8—9. 
Godz. 16—18. E. 

        

KOTKA CZARNA ANGORSKA rasowa do 

sprzedamia. Zamkowa 8—9. Godz. 16—18; 
-— -— 

ANTENY ZBIOROWE instaluje firma 
„Eleklrowil“ © Julian Michniewicz i S-ka, 
Wilno, Ostrobramska 4, tel. 28-38. . 

MOTOCYKLE wynajem, nauka, garażo- 
wanie i obsługa — Wilno, Wileńska 8   w podwórzu na wprost bramy. 

  

REDAKTOCZY DZIAŁÓW: Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne iitewskie | wiadomości z m. Lidy; Zbigniew Gieśiik — kronika zamiejscowa; Włodzimierz Hołubowicz — sprawozdania sądowe | reportaż 
„specjalnego wysłannika”; Witold Kiszkia — wiad, gospodarcze | polityczne (depeszowe i telef.y Eugenia Masiajewska-Kobylliska — dział p. t. „Ze świata kobiecego"; Kazimierz Leczycki — przegląd prasyj 
Józet Maśliński — recenzje tentralne; Anatol Mikułko — felieton literacki, humor, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki — sport; Helena Romer — recenzje 

Józet Święcicki — artykuły polityczne, społeczne ! gospodarcze. 

   
REDAKCJA ! ADMINISTRACJA 

Kento P.K.O. 700.312, Konto rozrach. 1, Wilno 1 

Centrala. Wiino, al. Biskupa Bandurskiego 4 

Redakcja: tel. 79. Godziny przyjęć 1—3 po południu 

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

Drukarnia: tel. 3-40, Redakcja rękopisów nie swraca. 

Przedstawicieistwa; 

Wydawnictwo „Kurjer Wilefski“ Sp. 20, 0, 

   

Oddziały: Nowogródek, Baryliańska 35, tel. 168; 

Lida, ul, Zamkowa 4/7, tel, 73; Baranowicze, 

Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 5. 

Nieśwież, Kleck, Stonim, 

Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo= 

kie, Grodno, Pińsk, Wołkowysk, Brześć n/B. 

CENA PRENUMERATY 

  

       

       

  

miesięcznie: z odnoszeniem do 

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

stracji zł 2,50, ma wsi, w miej- 
scowościach, gdzie nie ma urzędo 

pocztowego smi agencji sł, 2,50 

Druk. „Zaicz*, Wilno, ul, Bisk, Bandurskiego 4, tel, 3-40 toon, u £. Kotisrorskiego. Wilecier M ` 

    
   
   

  

Ё-Ё" drobne 10 Najm za 
ym drukiem Barysas        

     
    
       

   

  

książek: Eugeniusz Swłaniewicz — kronika wileńska; 

    

    

    

     
       

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr, przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem 
miegze ogłoszenie drobne si6 

wójnie. Zastrzeżeń miejsca dia „drobnych* nie przyjmujemy 
; Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji, Kronika 
redake, | komunikaty 60gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych : 
nia cyfrowe tabelaryczne 50%/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-iamowy, 
Za treść ogłoszeń | rubrykę „nadesłane* redakcj 
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń I nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłosze» 

nia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 20, 

ty za 10 słów. Wyrazy 

cen dolicza się za ogłoszee 
‚ za tekstem 10-łamowy 

Ja nie odpowiada. Administracja zastrzega 

     

 


