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zwrócone przeciw niezagrzeczalnym prawon | interesom
Rzeczypospolitej oraz jawne pretensje ter, torialne Niemiec
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LONDYN, (Pat). Wyjątkowa ak-

НаШаха,

Sir

(Teksty

zarządzeń

obronnych

i wicemini-

wobec

cechowała

wczóraj

tu rozeszli się. W

godzinach popołud

Nowe

prowokacje

wiedź rządu brytyjskiego na wczorajsze oświadczenie kanelerza Hitlera.
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A

Liczne

GDAŃSK, (Pat). Senat Wolnego
Miasta zaproponował Komisarzowi

tychczas stwierdzono ponad

Generalnemu R. P. przeprowadzenie
rozmów na temat dostawy do Gdańska artykułów żywnościowych z Polski, oraz otwarcia ruchu pasażerskie-

WRSZAWA. (Tel. wł.). W ciągu
ostatnich dni na terytorium Wolnego

go na linii Tezew—Gdańsk, Wyzna€zeni do tych rozmów pp. Grabowsxi
1 Szadkowski

ne miejsce.

udali się na wyznaczo-

Rozmowy

rzeczowym i życzliwym

dy

iednak

obaj

toczyły

się w

nastroju.

delegaci

h'e

opuścili

gmach, w ktąrym rokowania toczyły
się,
zostali
przez Gestapo aresziowani.

GDAŃSK, (Pat). W ciągu dnia dzi
siejszego stwierdzono bardzo Jiczne
wypadki odmawiania
przez władze
gdańskie
wydawania
obywatelem
gdańskim narodowości polskiej kartek żywnościowych. bez których -——
jak wiadomo — wobec sytuacji żywnościowej Gdańska,
jest się skazanym na śmierć głodową.

GDAŃSK, (Pat). Po południu aresziowani zostali w Gdańsku
znowu
dwaj inspektorzy celni Jurczyński i
Czerwa.
GDAŃSK, (Pat). W ciągu dnia 29

1 30 bm. nastąpił szereg nowych are.
sztowań Polaków w Gdańsku, wśród

tego przede wszystkim kolejarzy. I)0-

padków

Miasta ukazała się licznie młodzież
niemiecka z Prus Wschodnich, ucie-

kająe od mobilizacji. Gestapo w Gdań
sku dokonywuje obław w poszukiwa
piu tych uciekinierów, aresztowująe
ich po strychach domów i w piwnitach, po czym transportuje ich z onwrotem do Prus Wschodnich.

WARSZAWA. (Tel. wł.). Wczoraj
na ulicach Gdańska ukazały się oddziały Heimwehry gdańsk'ej w mun
durach czeskich w swoim czasie zabianych z Czech do Niemiec,

(Tel.

wł.).

Do

fir-

my maklerskiej szwedzkiej w Gdańsku Bergtrans przybyli szturmowey
i objęli firmę w posiadanie. wszyst-

Ka!

zatrudnionych

Polaków

nili,

zwoł:
:

GDAŃSK,

(Pat). W

ciągu

GDAŃSK,

dzinach

doszło

(Pat).

W

nocy

ostatnich

ponownie

starcia między oddziałem

z

go-

do ostrego

S. S. i Ie

imwehrą gdańską są zabici i ranni.
Prasa gdańska, donosząc o 2 zabi
tych, stara się winę zwalić na stronę
połską. twierdząc że zostali oni zaatakowani na granicy polsko - gdańskiej przez polskie bandy dywersyjne.

GDAŃSK, (Pat). Ze strony władz gdań

skich ograniczono nieprawnie maksymalny
ruch poclągów na trasie Gdańsk — Tczew
I Gdańsk — Gdynia. Na tym ostatnim od.
cinku pociąci nie kursułą.
Na
odcinku
Gdańsk — Tczey z dużym opóźnieniem
Podróżni podlegają rewizji. Ograniczonv

został również ruch autobusowy na wszyst
*lch liniach

na

terenie

Wolnego

swoich

funkcyj.

narodowo - soejalistycznymi.

Dworzec

został udekorowany

ambzsador

Rumunii

odpo-

w

BUKARESZT,
ment*, nawiązując
wego

Polsce

(Pat).
„Le
Modo nominacji no-

ambasadora

rumuńskiego

w

Warszawie p. Grigorcea pisze, iż należy on do elity dyplomacji rumuńskiej.
:

konsekwencje
duże znaczenie prote-

siada doniosłe znaczenie.
Korspondent

dypiomatyczny

„Daiły

Telegraph*

pisze

na ten

temat,

że komunikat Polski o proteście prawdopodobnie ma na celu zwrócenie
z góry uwagi na fakt, że POLSKA UPRAWNIONA BĘDZIE WEDŁUG POSTANOWIEŃ POLSKO - ANGIELSKIEGO UKŁADU O WZAJEMNEJ PO
MOCY OCZEKIWAĆ JEJ ZE STRONY W. BRYTANII, O ILE POLSKA
UZNA ZA RZECZ KONIECZNĄ PRZECIWSTAWIĆ SIĘ PRZY UŻYCIU
SWOICH SIŁ ZBROJNYCH POŚREDNIEMU ZAGROŻENIU NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI, JAKIE WYOBRAŻA KONCENTROWANIE WOJSK NIE
MIECK!:CH NA GRANICY POLSKO-SŁOWACKIEJ.

Pogotowie przeciwlotnicze
w Warszawie
(Pat). W

późnych

godzinach

wieczornych

zostało na

Miasta

flagami

trwać będzie aż do odwołania.

Polska przyjęła zarządzenia z ulgą

dnia 29 na'30 i w ciągu dnia wczoraj
szego policja gdańska przystąpiła do
usuwania siłą Polaków z mieszkań na
terenie Wolnego Miasta Gdańska.

GDAŃSK, (Pat). Gestapo zajęła dworzec gdański, który jest centrum
sieci kolejowej gdańskiej, znajdującej się w zarządzie Polskich Kolei Państwowych. Polscy urzędnicy kolejowi na dworcu gdańskim nie mogą zuwykonywać

Nowy

(Pat). Cała prasa angielska nadaje

WARSZAWA.

Gestapo zajęło dworzec gdański
pełnie

LONDYN, (Pał). Reuter donosi: kró!
Jerzy VI udał się dziś
po
południu 2
Buckingham Palace do ministerstwa wojny
I ministerstwa lotnictwa. Królowi towarzy
szył książę Gloucester. Król dokonał in
spekcji poszczgólnych zarządzeń i dyspo
zycji ministerialnych.
|

Pogotowie obrony przeciwlotniczej

aresztowania

20 wy- |

aresztowań.

WARSZAWA.

wojny

stowi polskiemu, skierowanemu do rządu słowackiego z racji objęcia Sło+
waczyzny przez wojska niemieckie, dzienniki uważają, że protest ten po-

WARSZAWA,

Pogwałcone najprymitywniejsze zasady
na głód. —

rse-

murach stolicy rozplakatowane obwieszczenie
o zarządzeniu pogotowia
obrony przeciwlotniczej, które zarządził z dniem 30 b. m. minisier spraw
wojskowych.

w Gdańsku

Polacy skazani

w

dwie

Jerzy VI w ministerstwie

podajemy na str. 3).

LONDYN,

BERLIN, (Pat). Ambasador brytyjski sir Nevile Henderson wręczył
wkrótee po północy ministrowi spaw zagranicznych Ribbentropowi odpo-

niowych odbyło się pod przewodniet
wem premiera i przy udziale lorda

wyraz

Tylko

wolności.

poprzednich

ostatnio

pisze:

tych

i możliwe

Polski

dał się do pałacu Buckingham, gdzie
przyjęty został uu audiencji u króla
i pointórnował go
o sytuacji,
po
czym przyjął obu leaderów opozycji
ora zambasadora amerykańskiego.

rządu * brytyjskiego.

„Aube”'

Pośrednia agresja

decydu: ' stra Butlera, opracowanie odpowiedzi brytyjskiej.
Już wcześnie rano odbyła się u preW późniejszych godzinach popomiera dłuższa narada jego z lordem
łudniowych premier Chamberlain uHalifaXem, po czym premier konfeLONDYN, (Pat). Jak się dowiaduje korespondent PAT, w gabinecie
rował z szeregiem innych ministrów,
brytyjskim panuje niezachwiane stanawisko co do odrzucenia wszelkich
jak ministrem spraw wewnętrznych
roszczeń niemieckich wobee Polski. Niewątpliwie dany będzie temu wyraz
„sir Samuelem Hoare, ministrem lotw odpowiedzi, jaką rząd brytyjski przekazuje do Berlina. W miarodajnych
mietwa sir Kingsley Wood i ministkołach brytyjskich nie podzielają bynajmniej optymizmu, jaki powstał w
rem wojny Hore Belisha.
Berlinie i uważają sytuację za bardzo poważną.
Q godz. 11 m. 30 zebrał się gabiLONDYN, (Pat). Redaktor dyplomatyczny „Press Association" dononet brytyjski dla rozpatrzenia noty
Hitlera i ustalenia zasa dodpowiedzi.
si, że w kołach dobrze poinformowanych utrzymują, iż brytyjska odpoPosiedzenie gabinetu było niedłuwiedź na ostatnie pismo Hitlera, która zostanie przekazana Berlinowi, bęgie. Po godzinie i 20 minutach, przed
dzie tego rodzaju, iż prawdopodobnie spowoduje nowe oświadczenie kangodziną pierwszą członkowie gabineclerza Hitlera.
tywność

jące czynniki

obliczu

Дааааи

roszczenią
Cadogana

W

wydaniu

zn.lazła

_Nowa nota brytyjska do Hitlera
zdecydowanie

oddźwięku.

wiedzi udzielonej przez Pana Prezydenta Rzeczypos »olite;
Prezyd.niowi Stanów Zjed 'oczon,ca najlepiej chzrakteryzuje t:nzencje polityki posskiej.

bądź też przez rządy państw z Pois ą zaprzyjaźnionycn,
a ożywionych tym samym duchem były siale przy,mow
ne
przez rząd polsai z p.łną aprobatą, nie znalaziy dotychTO

żadnego

Politysa rządu polskiego, który nie żywił i nie żywi
w stosunku co żadnego państwa zamiarów agres wnych,
nie ulegnie zmianie. Chęć lojalnej współpracy ze wszyst-

wośc, że istnieje zagrożenie Rzeczypospolitej.
prósy

Rzeszy

zarządzeń zmuszony jest w dniu dzisiejszym
uzupełnić pogotowie
przez odpowiednie do
sytuacji obronne zarządzenia wojskowe.

r źny dowód. Ostatnio działania na terenie woln:go miasta

wszelsie

u rządu

wydarzeń, zwłaszcza po wkroczeniu wojsk niemieckich na teren ościennego państwa Sło-

zmobilizowa«

stanowią

obronne

bromących

WARSZAWA, (Pat). Rzesza niemiecka prowadzi od szerequ mies ęcy agresywną politykę w stosunku do Rzeczyposnolitej. Kampania prasowa, zawierająca groźby, zawiera ące groźby oświadczenia czynników kierowniczych Nemiec, systematyczne prowokawanie incydentow granicznych,
wreszcie

|

Francuska

czy można dziś uważać w tej niepewności
za pewne: pierwsze, że mie będzie pokoju azyskanego przez kapitułację państw fronta
pokoju, drugie zaś, że nie będzie wojny, któ
raby się nie skończyła zwycięstwem zdz“

(Tel. wł.). Ogłoszony wczoraj komunikat o uzupełnie-

niu pogotowia wojennego stanowi dalszy etap prowadzonej od dłuższego
czasu akcji obronnej Polski. Jest to zarządzenie o charakterze wyraźnie
uzupełniającym.
Ludność Polski przyjęła zarządzenie nie tylko ze spokojem, ale z za-

dowoleniem, że obrona Polski wobec
staje wzmocniona,

nieustającej zaczepności Hitlera 20-

10 milionów pod bronią
Połowa
WARSZAWA.

granic Eurypy
(Tel. wł).

prasę franeuską, dotychczas

Według
powołano

zamknięte

obliczeń podanych
pod broń

w Europie

wczoraj przez
ponad

10 mi-

lionów ludzi, zaś połowa granie państw europejskich jest zamknięta.

Radca Trimakas
Konsulem

generalnym

Litwy

w Wilnie

WARSZAWA. (Tel. wł.). Radca poselstwa litewskiego w Warszawie
dr Trimakas wyjechał wczoraj do Kowna,
skąd
w pierwszych dniach

września przybędzie
sula generalnego.

do Wilna

w charakterze

- „Obrona'

pierwszego

litewskiego

kon-

Rzeszy

BERLIN (Pat) — Wczorej wieczór ogłoszony został de
kret kancierza Hilera o powołaniu „Rady min strów da
obrony Rzeszy” pod przewodnitt.
em marsz. Goeringa.

„KURIER“ [4916]

Powołanie rezerwistów w Litwie

Zbrojna gotowošč
państw

KOWNO,

frontu pokoiu

świecie

cywilizowanym

ze

względu

WO.

PREMIER

DALADIER

na

politykę

szantarzu

DŁUŻSZĄ

NARADĘ

CZĘŚCIO-

Z GENERALI-

SIMUSEM FRANCUSKIM GŁÓWNOWODZĄCYM GAMELIN,
PO CZYM
ODBYŁA SIĘ NARADA FRANCUSKIEGO SZTABU GENERALNEGO.
, Wszystkie
handlowe okręty angielskie stacjonujące w eudzoziemskich portach otrzymały nakaz admiralicji angielskiej niezwłocznego powrotu do kraju i oddaniu okrętów do dyspozycji marynarki wojennej.
„W

kierunku Skategatu udały się TRZY NOWE

TORPEDOWCE

TYJSKIE. KONCENTRACJA FLOTY ANGIELSKIEJ
CZĘŚCI MORZA ŚRÓDZIEMNEGO TRWA NADAL.

W

drogą

udziałowi

Włoch

niemieckiej
warciu

iż

przeciwko
w

opozycja

po stronie

wzrosła szczególnie po za-

paktu

moskiewskiego.

Zawarcie tego paktu pogorszyło bo
wiem

znacznie

położenie

Włoch.

Wo-

bec angielsko-japońskiego odprężenia
na Dalekim Wschodzie, które nastąpi
ło w

sowiecko-niemiec

paktu

wyniku

kiego, większa

część floty angielskiej

na Morze

została skierowana

pogorszy

znacznie

co

ziemne,

Wschodzie

Dalekim

na

stacjonująca

Śród-

strate-

giczną svtuaeję Włoch.
Zdaniem kół wojskowych Włochy
znajdą się wówczas w sytuacji całkowitej niemal izolacji i Włochy same
zmuszone będą do ochrony swych gra

nie, łącznej długości 3 tysięcy kiloWłochy bowiem nie mogą
metrów.
obecnie już liczyć na Hiszpanię,

która

zadeklaro-

niedwuznacznie
zupełnie
ws? niemtmiiność.

Opinia włoska uważa również, że
zawarcie układu moskiewskiego, który zmieniło sytuację wojskową i stratesiczną Włoch, zwalnia je od swvch
wynikajacych z sojuszu
zohowiązań.

Rzym—Berlin.

wojenno-politycznego

Ohradv naństw
północnych
częły się wczoraj.
Obrady będą trws
dwa dni.
Według prasy
szwedzkiej ponowne
przyśpieszenie obrad w Osło nasłąpiło w
związku z zaostrzeniem sytuacji między.
co

zmusza

do powzięcia
wie zachowania
neutralności.

państwa

nia z Ameryki
polecenie z Paryża,

siai cdioczony
wvznsczenią

(Pat).
odjazd

bez

dalszego

Na

dniach

na zwłokę

i ich związków pod nazwą Naczelna OrWęglowego, celem
ganizacja Przemysłu
jest normowanie
powołanej organizacji
produkcji oraz zbyłu węgla w kraju i za:
r
granicą.

POLSKIM

chwili obecnej

(Lwów, Ossolińskich 11)

czekiem

podania
terminu.

powodów

ostrzega

ra aby nie przyczynił

się do wprowa:

to narazić

anarchii na kontynencie

Kampanii,

właścicieli

Sycylii

i Sar-

dynii.
i
Do przesiedlenia się w miarę możliwości do mniejszych ośrodków miej
lub na

ków

wieś, korzystając

z sto-

komunikacyjnych.

Poza tym donoszą o zgaszeniu w
Rzymie wszelkich reklam świetlnych
i przysłonięciu świateł wewnątrz sklepów.
Wszelkie cruki i podreczniki potrzebne do założenia | prowadzenia Spółdzielni Spożywców dostarcza

„Špolem“ Zw qxex Społdzie'ni
Wilno,

Zaułek
Tel.

56

!

Warszawie

WARSZAWA.

' Warszawie

(Tel.

red. nacz.

w

„XX

Amżius* ks. Józef Prunskis. Wszedł
on w bliższy kontakt

z KAP

dla na-

wiązania stałych stesunków między
chrz.-demekracia litewską a polskimi
działaczami katolickimi.

Ważna r zmewa
w Hisznanii

ы

BUDAPESZT, (Pat).
Agencja
Havasa
donosi, że komunikacja kolejowa między
Węgrami, Rzeszą Niemiecką I Słowacją
została przerwana:z powodu restrykoyj w

związku z transporiami niemieckimi w Sła
wacji, Dyrekcja węgierskich kolei wskazu
je, że odhosi sią ta do komunikacji na liniach
Budapeszt — Bratysława i Budapeszt — Wiedeń.

WIEDEŃ,

(Pai). Żegluga słatków mię.

dzy Wiedniem a dolnym biegiem Dunaju
zostaje z dniem 31 bm wstrzymana.

Kronika teierraf czna
—
Radio

Korespondent
p. Oliver

francuskiej agencji

Guyon

wydalony

został

z Włoch za ocenę politycznej działalności kierownictwa zagranicznej polityki wło

skiej.
— Władze gdańskie zabroniły Paged
owi w Gdańsku wywiezienia małeriałów
drzewnych. Słatek załadowany już drze

wem kazano wyładować. Paged odmówił
jednak odpowiadając,
że wyładowania
mogą dosonać władze gdańskie.
— W Finlandii dziś powołano dalsze
kontyngenty rezerwistów. Częściowej mo
bilizacji jednak jeszcze w chwili obecnej
nie przeprowadzono.

Rossa 3

jeszcze tak wielkiej defilady,

i 30-6

Zjednoczenie ca'ego Svo.eczeństwa

w myśl wyrażonego w u

chwałach rady naczelnej PPS stanowiska
zgłosili się celem nawiazania błiższej łącz
ności z władzami miejskimi.
Prezydent miasta poiniormował dele
gację o stanie dzisiejszym poszczególnych

"Prezydent miasfa zapowiedział, iż w
miarę narastania zadań
społecznych bę+lzia utrzymywał kontakt z czynnikiem spa
łecznym i zwoła zebranie prezesów klubów w radzie miejskiej.

„Jestem 0 icerem, a nie cangsterem...“
Gen.

v.

Gawantka

stacjonowaną
(Kurjer Wileński)

Bawi

— Lwów zgotował entuzjastyczną ma.
nilesłację przemaszerowującym przez mia
sto żołnierzom. Miasto orląt nie widziało

„.„odpowiedział generał niemiecki, v. Gawanika, od którego Himmler zażądał wy'słania kompanii karabinów maszynowych
w celu wystrzelania robołników czeskich.

Imię I nazwisko,

wł).

dziennika

UL)
No“

egzempl. „Krzyžakėw“ Sienkiewicza po Zl 3—

P. K, O. Nr 141.599,

euro-

komunikacja

w odbiorze bagażu.

Latium,

Hitle-

zagadnień, podniesionych w czasie rozma
wy, zwracając uwagę, że w tej chwili naj
cieli WOKR i PPS w osobach: prezesa Av ważniejszym zagadnieniem dla akcji spociszewskiego,
wiceprezesa
Zarembę
i łecznej jest kopanie rowów przeciwlotniprezeas warszawskiej
rady
zawodowej szych.

2a Zł l 1,— (dziesięć), z kata-

Dokładny adres,

zo

nii,

Piątka, którzy

telegraficzne
„Normadii”

może

zapanuje

WARSZAWA, (Pat), Prezydent miasta
stołecznego Warszawy przyjął przedstawi

(trzy)

5
przekazuję

której gruzach

Przedstawiciele PPS deklarują gotowość
na rece prez. Starzyńskiego

dzieło

(Wypełnić 1 wyciąć)

Kwotę

na

Przerwana

RZYM, (PAT). Ogłoszono tu urzędowy komunikat, wzywający starsze
osoby, kobiety i dzieci, zamieszkałe w
większych ośrodkach miejskich w Pie
moncie, Lombardii i Ligurii, Toska-

DOMU

logu dołączonego do każdego egiempiaiza „Krzyżaków,
Ważna do 23 wrzesnia 19:9 r,

Zl

kilka

Pogotowie ewakuacyjne we Włoszech

skich,

wca „Krzyżaków* otrzyma beepłatnie (kwarialną, półroczną) prepisma tub według swego wyboru wydawnictwa Zakła ш NaroNH

Proszę 0 nadeslanię „

wowości,

kompletna anarchia.
Prezydent Hoower

BURGOS, (Pat). Ambasador Francji w
Hiszpanii marsz.
Pełain
odwiedził dziś
hiszpańskiego ministra
spraw zagranicz
mych Beigbedera.
Po wyjściu marsz. Pełain
oświadczył.
dziennikarzom: „przeprowadziłem ważną
rozmowę z hiszpańskim
ministrem spraw

jących obeenie do rozporządzenia środ

SSENKIEWACZA
za Zł 3.—

dowego im. Ossolińskich

Kierownikami szajki byli Oswald
student filozofii, zamia: 'kały w Nowym Sączu, oraz Maks Jenkner. Oba zostali ujęci.

cych się w pomieszczeniach kolejowych, na stacjach i pociągach.

KERZVYZACY
z.

Podczas tej rozmowy oświadczył
Hoowerowi, iż wojsna w Europie doprowadzi zniszczeniu wszelkiej pańs'-

w

WARSZAWA, (Pat). Dyrekcja OW interesie podróżnych leży jak
kręgowa Kolei Państwowych w War
najśpieszniejsze odebranie
pozostaszawie podaje do wiadomości, że za- | wionego w przechowalniach bagażu.
rządzono likwidację wszystkieh prze- | W razie nieodebrania w najbliższych

wał | nie doznaje żadnych ograniczeń, lecz cieszy się pełną swobodą.
szanujących
Polska Akademia Literatury wzywa pisarzy wszystkich krajów
narodowymi
|
religijnymi
uczutlami
nad
gwałłu
wolność, do potępienia aktów
mniejszości polskiej w Niemczech.

tn

Stanów Zjednoczonych Hoawer postanowił zwrócić się do Hitlera z listem,
w którym powołuje się na osobistą roz
mowę z kanclerzem Niemiec.

Likwidacja przechowalni bagażu
ręcznego na dworcach

Polska Akademia Literatury, powołując się na wiekowe tradycje polskie,
stwierdza, że rozwój kulturalny niemieckiej mniejszości w naszym kraju nie dozna-

HENRYKA

rekrutowali się
były prezydent

Redaktor „XX Amżius',

areztowano 14 obywateli polskich narodowości niemieckiej oraz jednego
obywateła niemieckiego

chowałni bagażu, ręcznego, znajdują-

w

Roosevelta
0 wprowadzeniu w Stanach Zjednoczonych
nowej
ustawy
o neutralności.
Wódz partii republikańskeij, sp

dzemia

W wyniku rewizyj
dokonanych
na terenie Nowego Sącza i Chełmca

policyjne zarekwirowały

francuskie

nastroje anty.

potęgują się z dnia na
wśród t. zw. izolacjonisjeszcze
nie tak dawno
się żądaniom prezydenta

zagranicznych”.

wałkę z kulturą polską w każdym jej przejawie, W

KAŻDYM

hitlerowskie
dzień nawet
tów,
którzy
sprzeciwiali

mionce.

Organa

pisma

Zjednoczonych

pejskim.

BIELSKO, (Pat). W nocy z wtorku na środę dnia 30 bm. nad ranem
policja bielska przeprowadziła rewizję w mieszkaniach podejrzanych o

Niemców.

donoszą

śród której ezłonków
t zw. izolacjoniści,

Nowe arsenały

rząd niemiecki doprowadził do szezyfu, metodę duchowego I fizycznego okrucieństwa, znaną doskonale Polsce z ponurych czasów niemieckiego zaboru.

t. razem

JORK,

ziono dowody, świadczące o zamiarze zamachu na most kolejowy w Ka-

WARSZAWA, (Pat). Polska Akademia Literatury na nadzwyczajnym zebranlu odbytym w dniu 30 sierpnia 1939, wydała tę odezwę do wszystkich pokrewnych Instytucyj świata, akademij literackich, związków pisarzy I całego piśmiennict
wa z następującym oświadczeniem:
Rząd niemiecki obok fizycznych gwałtów nad ludnością polską prowadzł

w

Jak
Stanach

M. in. znale- | Decker,

PAL do psm'ennictwa ca'ego šWieta

barbarzyńską

niebezpieczeń-

samochodów z bronią i amunicją. Śledztwo w toku.

WARSZAWA, (Pał). Minister przemy |
słu I handlu rozporządzeniem z dnia 28 |
wydanym w porozumieniu z mini |
bm.,
strem skarbu, powołał do życia przymuso |
we zrzeszenie przedsiębiorstw węglowych

bałtyckie

pólnej decyzji w spra„1
ewenłualnej obrony

„Normandie“otrzymala
colecenie nie odpływaNOWY

stwa na rzecz Niemiec.

Nieśmieritełme

SZTOKHOLM, (Pat). Obrady 4 ministrów państw północnych w Oslo rozpo-

narodowej,

kwidowały na terenie powiatu nowosądeckiego niemiecki ośrodek dywersyjno - szpiegowski. Przeprowadzone
rewizje dały obfity materiał dowodo.
wy o charakterze wybitnie dywersyj
nym oraz dowody z zakresu szpiego-

węglowych

we

ewentualnemu

wojnie

KRAKÓW, (Pat). Wczesnym ran
kem 29 sierpnia władze policyjne zli

Przymusowe zrzeszenie przedsiębiorstw

(Obsł. sp.). Szereg pism

że bezpośrednie

dywersyjno-szpiegowskiego

działalność dywersyjną

RYBNIK, (Pat). Ubiegłej nocy bandy | nia, położone w odległości ok, 400 m od
Dolnej, pow
alemieckie ostrzeliwały z terenu niemiec- | urzędu celngo w Wilczej
Rybniekł. W obu wypadkach napady хоkiego w czasie od godz. 24 do 1,20 od
stały odparte przez
straż
obywalelską
€inek graniczny koło Szczygłowiec w pow
Strat w ludziach nie było.
rybnickim na przestrzeni około
1
km
Szczególnie silnie ostrzeliwano urząd cel
PRZASNYSZ, (Pat). Dnla 29 bm około
ny w Krywałdzie oraz fabrykę „Lignoza”.
godziny 21 placówka
straży
graniczne|
Pora tym ogniem z karaminów maszynoKwasiły pow. przasnyskiego została ostrze
wych rzucono około 12 granatów ręczlana kilkoma serlami z karabinu maszyno
nych.
wego ze strony niem'eckiej.
Strzały nie
Tej samej nocy
bojówki
niemieckie
wyrządziły żadnyck szkód.
ostrzeliwały od godz. 23 do 1 zabudowa
BRENDA GO GOO EO PON a
is
i I iki
i i k
TEST

Włoszech

Wierzymy,

Likwidacja jeszcze jednero ośrodka

Prowokacje band niemieckich

domosi,

rezerwistów.

macy jnego, jakoby neutralność Jugosławii w razie wojny miała być neu
trałnością życzliwą w stosunku do państw osi. Oświadezyły, że podobne
informacje mogły pochodzić jedynie od osób niekompetentnych, wyrażających pozatym jedynie własną opinię.

PARYŻ, (Pat). Donoszą oficjalnie, że nia mają być wstrzymane całkowicie lub
w JufrzejĄszym dzienniku urzędowym ogło częściowo, zależnie od celów wojskowych
lub częściowo dla cetów ruchu pasażersko
szone zostaną dekrety ministerstwa obrony narodowej oraz robót publicznych na towarowego.
macy których:
Pociągi będące w ruchu będą zatrzy.
1] cały personel I tabor towarzystw ko mane na stacjach I w razie potrzeby wy.
lelowych ma być oddany do dyspozycji | próżniane. Jednocześnie odnośne towarzy
rządu,
celem
zapewnienia
przewozu stwa kolejowa nie ponoszą żadnej odpo| wiedzlalnošei za opóźnienie w ruchu pa:
wojsk | materlału wojennego,
2) transporty towarowe aż do odwoła | sażerskim | towarowym.

LONDYN.

powołania

jest w niebezpieczeństwie.
zbrojne będą broniły teryRząd i armia czuwają na
nasza została uzupełniona

BIAŁOGRÓD, (Pat). Agencja Hawas donosi, że czynniki kompetentne w Białogrodzie, zapytane w sprawie depeszy niemieckiego biura inior-

POŁUDNIOWEJ

Transporty wojskowe we Francji

amgielskich

udzielił przedstawi-

Jugosławia nie z„osią”

BRY-

PARYŻ, (Pat). Z Paryża donoszą, że gen. Weygand udaje się w specjalnej
misji na Bliski Wschód I żę już opuścił Francję, będąc w drodze najpierw odwie
dzi Beyruth w Syrii, a potem gen. Weygand odwiedzić ma również Grecję i Turcję
| omówić sprawę wojskowego współdziałania Grecji I Turcji
z wielką Brytanią
I Francją. Do misji jego przywiązują duże znaczenie.

Włoch

Czernius

stwo nie zagraża w tej chwili naszemu krajowi*.

Gen. Weygand uzeadnia wsrółdz'ałanie
wojskowe z Grecją i Turcją

$ytuacja

litewski gen.

rodowa jest bardzo napięta,a pokój w Europie
Państwo nasze ogłosiło neutralność. Nasze siły
torium litewskiego przed każdą próbą agresji.
straży niepodległości Litwy. Dlatego też armia

i brutalnych

ZOSTAŁ DZIŚ EWAKUOWANY
ODBYŁ

Premier

Gen. Czernius powiedział m. in. co następuje: „Sytuaeja miedzyna-

PARYŻ. (Obsł. sp.).
Wojenne przygotowania sąsiadów Trzeciej Rzeszy, osamotnionej w
gwałtów, trwają nadal. PARYŻ

(Pat).

tielom pism litewskich wywiadu, w który momówił stanowisko Litwy wobec sytuacji międzynarodowej.
'

Hoover ostrzega
Hitlera

dowodził

X.

dywizją

w Pradze. Odpowiedź

ge-

nerała przesądziła o jego losie. Napróżno
dwaj wyżsi oficerowie przysłani z polecenia Gestapo usiłowali przekonać genecała o konieczności i „honororaśi” po-

dobnego czynu. Odróżniając widać funkcje oprychów Himmlera i prowokatorów
od obowiązków oficera, v. Gawantka odmówił stanowczo wydania odnośnego roz
kazu i cofnięcia wypowiedzianej „obełgi”
Po
pod adresem opryszków z Gesłapo.

wyjściu oficerów, zdając sobie sprawę 1
konsekwencyj swego kroku, generał wy»
jął rewolwer i popełnił samobójstwo.

—

„KURIER” [4916]

3

Zarządzenie
Wczoraj Pan Prezydent Rzeczypospolitej wydał zarządzenie

wojskowe

o powoła-

kart mobilizacyjnych ani kart mobilizacyjnych ani niebieskich zaświadczeń mobilizacyjnych, winni BEZWŁOCZNIE zgłosić się w tych komendaąch rejonów uzupełnień, na terenie których w chwili obwieszczenia mobilizacji się znajdują.
2) Oficerowie, podchorążowie, podoficerowie, starsi szeregowey rezerwy, pospolitego ruszenia, stanu spoczynku oraz zaliczeni do pomocni-

niu do służby wojskowej.

L

DNIE ZGŁOSZENIA.
1-szym dniem jest: Czwartek 31 sierpnia 1939 r.

Następne dnie liczą się kolejno jako 2-gi, 8-ci, 4-ty itd.
m

czej służby
П.

POWOŁANIE

DO

CZYNNEJ

SŁUŻBY

Powołuję do czynnej służby wojskowej wszystkich tych
.
— oficerów rezerwy, pospolitego ruszenia i stanu spoczynku, —
podchorążych re:
1 pospolitego ruszenia,
т

— podoficerów, starszych szeregowców i szeregowców rezerwy oraz

"— podoficerów stanu spoczynku, — zaliczonych do pomocniczej sluż

e

by wojskowej,

bez względu na wiek, kategorię zdrowia i rodzaj broni (służby), któ
rzy otrzymali białe karty mobilizacyjne bez czerwonego pasa.
B. Powołani wykonają rozkaz podróży podany na stronie 2-giej białej
karty mobilizacyjnej, który wskazuje kiedy, gdzie i w jakiej formacji wojPowołani, którzy są kierowcami lub właścicielami i kierowcami po-

zarządu

a
M

i i

PET

AB
EEY

ORA

ORCO

IM.
A.

Pobór koni, wozów, pojazdów
mechanicznych i rowerów

uprzężą, znajdującą

się w

dostarczającego,

eerowie

przedstawić dow.

śmierci.
MESTIETES T

Na zasadzie postanowień art. 1 ust. z
dnia 30 marca 1939 r. © powszechnym obowiązku ćwiczeń terenowych (Dz. URP Nr 30,
poz. 200) oraz par. 2 rozporządzenia Minist
rów: Spraw Wojskwych, Spraw Wewnętrzmych, Opieki Społecznej oraz Rolnictwa |
Reform Rolnych z dnia 27 stycznia 1936 r.
(Dz. URP Nr 17, poz. 152) podaję do pow
szechnej wiadomości © powstaniu z dniem
dzisejszym, ohowiązku osobistych świadczeń
wojennych:
1) Obowiązek osobistych świadczeń wo
jennych polega na
wykonywaniu na rzecz
Państwa, za wynagrodzeniem, robót | usług
bezpośrednio lub pośrednio potrzebnych do
obrony Państwa,
2) Do osobistych świadczeń wojennych
obowiązani są wszyscy mieszkańcy Państwa
Polskiego obojga płci, w wieku od nukończo
nych lat 17 do ukończonych lat 60.

Okoliczności te powinien stwierdzić właściwy urząd gminny, a właściciel lub

posiadacz klaczy powinien przedstawić to zaświadczenie Komisji Poborowej.
w, udo 2
wach stanowiące własność Państwa.
, wozy, pojazdy
mechaniczne I ro!
stanowiące
własność urzędów
państwowych.
Na
i
c) Konie, wozy, pojazdy mechaniczne i rowery przeznaczone do przewožania
poczty, stanowiące własność urzędu poczłowego, oraz prywatne zakontraktowane
do tego celu, o ile powyższe okoliczności udowodniono kontraktem, potwierdzónym przez właściwą Dyrekcję Poczł i Telgrafów.,
d) Konie, wozy i pojazdy mechaniczne przeznaczone do budowy I utrzymania

3)

dróg, stanowiących własność urzędów państwowych lub prywatnych, zakontraktowane do tego celu, o ile powyższe okoliczności udowodniono kontraktaem, pot-

lub

gdyby

to było

VI.

w formie

asygnaty
p

skarbowej,

płatnej

w

gotówce

niemoż-

w

każdej

Osoby uchylające slę od doprowadzenia przedmiołów świadczenia wy-

STAROSTĄ GBODZKŁ

następować

osobistych
będzie

w

5) Osoby uchylające się od obowiązku
osobistych świadczeń wojennych — będą ka
rane w drodze administracyjnej
aresziem
do 3 miesięcy, lub grzywną do 3.000 złotych

szczególnionych w niniejszym obwieszczeniu i planach powołania
będą
karane
w drodze administracyjnej grzywną do wysokości wartości odnośneco przedmiotu
świadczenia lub aresztem do 6 miesięcy. W wypadku szczególnie ciężkich uchybień
będą stosowane obie kary. Niezależnie od wymienionych kar, może być zastosowaną takže konfiskata przedmiotu niedoprowadzonego, a jeżeli przestępca nie
ies!

Jego właścicielem — kara pieniężna równająca się wartości tego przedmiotu,
`
Starosta Grodzki Wileński.
Na obszarze m. Wilna powinni doprowadzić do poboru konie i wozy
tylko ci właściciele, którzy otrzymali imienne karty powołania do poboru.

wykonania

4) Osoby powołane do świadczeń osoblstych, mają na żądanie władzy powołującej
stawić się do wykonania Świadczenia 7 po
siadanymi w chwili powołania własnymi na
rzędziami pracy, należącymi do nich środ
kami przewozowymi oraz inweniarzem pociągowym, niezbednym dla obsługi dostar
czonych przez nie środków przewozowych.

fwe, przez naczelnika gminy. Właściciel lub posiadacz konia powinien przedstawić
to zaświadczenie Komisji Poborowej.
w) Za odstąpione przy poborze Państwu na własność konie, wozy, pojazdy
mechaniczne i rowery, otrzymują ich właściciele (względnie posiadacze) bezzwłocznie wynagrodzenie
kasie skarbowej.

do

wojennych

toymie pisemnego, lub w wyjątkowych wy"dkach ustnero, nokzu właściwej dla miej
sea zamieszkania powiatowej władzy admi
nistracji ogólnej łub zarządu gminy.

wadzać do poboru. Fakt istnienia choroby zakaźnej lub podejrzenia ma być stwier.
welerynaryjnego,

Powołanie

świadczeń

wierdznym przez wojewódzką władzę administracji ogólnej.
7) Konie i pojazdy mechaniczne, które posiadają zwolnienie wydane przez
władze wojskowe, uwidocznione w dowodach tożsamości koni I dowodach rejestrecyjnych pojazdów mechanicznych
IV.
Koni chorych na chorobę zakaźną, lub podejrzanych, nie wolno przyprolekarza

SPRAW

karę
karę

OCAREDÓE

albo

obu

tymi

karami

łacznie,

6) Powołani do Świadczeń osobistych 0bowiązani są w czasie spełniania tego obowiązka

|

do

posłuchu

rozkazom

I poleceaiom

przełożonych, w zakresie wykonywania ro
bót | usług objętych obowiązkiem świadczenia.
W razie naruszenia tego obowiązku, wy
konywujący Świndczenia osobiste na rzecz
władz

wojskowych

będzie

karany

w

myśl

rozkazu

lub

polecenia

wynikła

ARITE

TBWA

zostało

Żeńskiejj

Wojsku

radiowe

Komitet

Oybwatelski

uruchomił

na

Po-

pl. Orzesżko-

za konie

W ciągu najbliższych dni zostanie
uruchomiona wypłata należności za
pobrane przez wojsko na tercnie QK
HI od ludności cywilnej konie wozy
uprząż, samochody, motocykle, rowe

ry

Ceny

szacunkowe

za

konie

hędą

podwyższone:

25

Za konie
proe.
Za konie

25

proce.

szko

NSA

Akademickiej

Wypłata

konywujący je na rzecz innych władz -ządo
wych, samorządowych lub prywainych instytucyj, organizacyj, przedsiębiorstw albo
gospodarstw wiejskich — ulegnie, w drodze
mdministracyjnej karze aresztu de 2 tygod
ni lub grzywny do 500 złotycn, albo «ba
tym karom łącznie. Jeżeli wskutek niewyko
da lub niebezpieczeństwo znacznej szkody,
sprawca podlegać będzie karze aresztu do
1 miesiąca lub grzywny do 1000 złotych,
albo obu tym karom łącznie.
Starosta Grodzki Wileński.

m
zapi:

wej punkt komunikatów radiowych. Punkt
łen mieści się w lokalu stacji aułobusów
zamiejskich (pl. Orzeszkowej 3), tel. Nr
17-98. Punkt jest czynny od g. 9 do 14
i od godz. 16 do 21.
Wszystkie organizacje,
pracujące na
rzecz wojska, proszone są o podawanie
swoich komunikatów prasowych do tego
punktu,

wojskowych przepisów dyscyplinarnych wy-

nania

Legil

Wojewódzki

WOJSKOWYCH.

OOYOO TZCOZEAAREÓ TY ROOIA OO

APT

DISTRI

wyznaczone

Komunikaty

Obowiązek osobistych świadczeń wo'ennych

wartość

4) Konie w wieku poniżej czterech łat życia.
|
5) Klacze wysokoźrebne i klacze ze źrebięłami w wieku do 3 miesięcy (licząć
do dnia poboru ustalonego w planie powołania).

państwowego

MINISTER

z latarniami,

się

1 września 1939 r. o godz. 18 zarządza
się zbiórkę wszystkich Obywateli i Obywatelek w Kole przy ul. Orzeszkowej 11
w sprawie poinformowania o eweniualnym przydziale funkcji.
Zarząd.

CZYNNEJ

DO

Oddział
które

Peowiacy!

sze-

pospo-

wojskowego, przewidującego — zsieżnie od kwalifikacji czynu —
pozbawienia wolności do więzienia bezterminowego włącznie
lub

i

3) Konie pracujące w kopalniach stale pod ziemią,

przez

II

Winny niezgłoszenia się do czynnej służby wojskowej w myśł niniej
szego obwieszczenia będzie ukarany według przepisów kodeksu karnego

(cenę nabycia) przedmiołów świadczenia,
m
—
Il. Od poboru wolne są w myśl rozporządzeń wymienionych powyżej:
1) Ogiery i klacze pełnej krwi angielskiej, oraz ogiery I klacze innych ras
fizjologicznie czystego pochodzenia, posiadające zaświadczenia uznane przez Ministerstwo Rolnictwa.
2) Ogiery licencjonowane i klacze zarejestrowane posiadające zaświadczenia
uznane przez Ministerstwo Rolnictwa.

dzony

SIĘ

i ratowników

(dawniej

moay

NIEZGŁOSZENIE
ZA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
`
SŁUŻBY WOJSKOWEJ.

Krzyż
osoby,

oraz nowych ochoiniczec
studentek —
odbędzie się | września 1939 r. (piatek)
o godz. 17.30 przy ul. Zamkowej 24 (dzie
dziniec).
Strój sportowy — czapka akademicka.
Komendantka Hufca Akademickiego.

spoczyn-

i szeregowcy

P.C.K.

Zbiórka wszystkich
członkiń
Hufca Akademickiego

litego ruszenia, podoficerowie stanu spoczynku, oraz zaliczeni do pomoeniezej służby wojękowej, którzy nie otrzymali wogóle kart mobilizacyjnych,
8) osoby korzystające z odroczenia odbycia zasadniczej służby wojskowej.
Odroczeni pozostają — aż do dalszych zarządzeń — w swych miejscach

z kompletną

stwierdzające

starsi

ruszenia i stanu

rezerwy ponad 40 lat życia, pospolitego

Czerwony

zawiadamia,

WOJSKO-

podoficerowie,

12

na sobołę dnia 2 września rb. o godz. 10
w lokalu Dr. Raf.-San, PCK przy ul. Ostrobramskiej 7.

!

CZYNNEJ SŁUŻBY
OBWIESZCZENIA:

9 do

sały w biurze Oddziału PCK na kurs rat.
san. OPL, że rozpoczęcie kursu dla sek-

1) oficerowie służby stałej, 2)

ku, podchorążowie, podoficerowie, starsi szeregowey

V.

Poborowym należy obowiązkowo przedstawić dowody tożsamości
koni | dowody rejestracyjne doprowadzonych pojazdów mecha-

Właściciele (posiadacze) mogą

za-

zamieszkania.

z naczyniami do pojenia i karmienia koni (obroczniaki, karmiaki, wiadra itd.).
Komisjom
or

otrzymają

Polski
Wilna

regowcy i szergowcy, którzy posiadają: białe karty mobilizacyjne z czerwonym pasem, niebieskie zaświadczenia mobilizacyjne, 2) wszyscy ci ofi-

z posiadanymi

w stanie używalności

Kursy Rat.-San.

cyjnych

podchorążowie,

ei oficerowie,

1) wszyscy

:

posiadaniu

gdzie

od godz.

I od 17 do 19 w lokalu PCK (ul, Mickiewicza Nr 7). Przy zgłaszaniu się należy
mieć ze sobą dowód osobisty,
Wiek zgłaszających się od 18 do 45
lat,

koleją.

NIE PODLEGAJĄ POWOŁANIU DO
WEJ W MYŚL NINIEJSZEGO

mają być doprowadzone z uździenicami I postronkami.

| bryczki powinny być doprowadzone

przynależną

nież w dnie śiwąteczne)

Podoficerowie i szeregowcy stale urlopowani z powodu czasowej nie
zdolności do służby wojskowej pozostają w swych miejscach zamieszkania do terminu wyznaczonego w dokumencie urlopowym, a

IV.

2) Pojazdy mechaniczne, które mają w dowodach rejestracyjnych zanotowaną
kategorię A, В 1 С.
3) Wozy gospodarcze oraz bryczki zwykłe | osobowe pojazdy otwarte.

Wozy

państwowej,

następnie zgłaszają się w terminie i miejscu podanym w punkcie
pouczenia dla urlopowanego na dokumencie urlopowym.

| W—2,: A—L, A—C, T, oraz wszystkie konie czteroletnie i starsze, kłóre z jakichkolwiek bądź powodów nie o!rzymały dotuchczas dowodów łożsamości.

być doprowadzone

Zarząd Okręgu Wileńskiego Polskiego
Czerwonego Krzyża zwraca się z gorącym
apelem do wszystkich obywatelek o zgłaszanie się na ochotniczki-krwiodawezynie,
Informacyj udziela się codziennie (rów

a w chwili

Podoficerowie i szeregowcy stale urlopowani z powodu skrócenia czasokresu zasadniczej służby wojskowej, którzy. posiadają dokumenty
urlopowe, a nie otrzymali kart mobilizacyjnych, mają hezzwłocznie
udać się do oddziałów podanych w punkcie II pouczenia @а urlopowanego na dokumencie urłopowym.

©.

Na zasadzie postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolił
8 listopada 1927 r. o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, Pi
balių
jezdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa (Dz. U. R. P. Nr
98,
poz. 859), oraz postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych i Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 1928 r. (Dz. U, R. P. Nr 44, poz. 425) zarządzam i obwieszczam co następuje:
|
Powinny być doprowadzone do Komisyj Poborowych, w miejscu, czasie
! z miejscowości wskazanych w planach powołania, stanowiących część składową
niniejszego obwieszczenia, wszystkie:
1) Kanie, które mają w dowodach fożsamości zanotowane kategorie: W—1,

i rowery powinny

policji

do przejazdu

powrócić do swych oddziałów.
B.

regowcy rezerwy do 40 roku życia włącznie, którzy nie otrzymali ani

narzędziami, częściami zamiennymi, akcesoriami | gumemi.
Pojazdy mechaniczne ponadło mają
adač
ben:
i
Marczających na odległość 150 klm.
śię
ia
mona

lub posterunku

uprawniające

COFNIĘCIE URLOPÓW.
Przebywający na urlopach czasowych:

karty po-

1) Oficerowie, podchorążowie, podoficerowie, starsi szeregowey i sze-

Konie

mobilizacyjne,

podoficerowie służby stałej i nadterminowi, podoficerowie i szeregowey odbywający zasadniezą służbę wojskową, mają bezzwłocznie

wołania, wiuni wykonać rozkaz podróży podany w tych kolorowych
kartach powołania.

Pojazdy mechaniczne

gminy

świadczenia

lub ogłoszonego planu poboru mają dostarczyć te pojazdy do komisyj pohorawych, winni zastosować się do wskazówek podanych w punkcie 3-cim
na str. 3-ciej karty mobilizacyjnej.
€. Powołani, którzy przed rozplakatowaniem niniejszego obwieszczenia

П.

karty

Ponadto ci z pośród nich, którzy w chwili obwieszczenia mobilizacji
znajdują się w miejscowościach położonych ponad 20 kilometrów od miej
sca stawiennictwa, winni przed wyruszeniem zgłosić się do najbliższego

jazdów mechanicznych, a w myśl otrzymanych imiennych kart powołania

4) Rowery jedno-osobowe dwu-kołowe.

otrzymali

posiadania — również legitymacje osobiste).

skowej lub nie wojskowej powołany ma się zameldować, w jaki sposób—
pieszo lub koleją — odbyć podróż I co ma zabrać ze sobą.

D.

którzy

krwi

transfuzyj

do

— ci, którzy nie pamiętają, do jakiej jednostki otrzymali przydział
mobilizacyjny — do tych komend rejonów uzupełnień, na terenie których
w chwili obwieszczenia mobolizaeji się znajdują.
Udający się w myśl niniejszego punktu D. do jednostek lub komend
rejonów uzupełnień winni zabrać ze sobą wszystkie posiadane przez nich
dokumenty wojskewe (książki stanu służby, książki wojskowe, a w razie

pospolitego ruszenia,

otrzymali kolorowe

wojskowej,

Potrzeba

obwieszezenia mobilizacji z jakichkolwiek powodów ieh nie posiadają,
winni udać się bezwłocznie:
— ci, którzy pamiętają, do jakiej jednostki otrzymali przydział mo
bilizacy jny — do tych jednostek,

WOJSKOWEJ,

A.

luh równocześnie z rozplakatowżniem

Wzywamy wszystkich do nisienia pos
mocy Polskiemu Białemu Krzyżowi w pra.
cy dla armii.
Zapisy sił ochotniczych przyjmuje Se
kretariat Zarządu Okręgowego, ul. Wileń
ska 42—40 w godz. 9—13 codziennie.

‚

wierzchowce

—

artyleryjskie

od

11 do
у
od 9 do

—

Za xonie
taborowe — od 60 do
66 proc.
Dokładny termin i mtaisce wypła
ty zostaną podane codatkowo.

:

ои

Obnw'azek rzeczowych św'adczeń wojennych
Na zasadzie postanowienla art. 1 ust. 1
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r o rzeczo
wych świadczeniach wojennych (Dz. URP
Nr 95, poz. 859) oraz par. rozporządzenia
Ministrów: Spraw Wojskowych. Spraw Wew
nętrznych. Skarbu, Przemysłu i Handta, Rol
nietwa 1 Reform Rolnych oraz Komunika
eji z dnia
1939 r. (Dr. URP
Nr
? poz.) podaję do powszerlnej wia
domości © obowiązku
czeń wojennych.
„1. Obowiązek

Jennych

rzeczowych

rzeczowych

świadczeń

wo

stowuja śle

do

ruchomości

lub

nieruchomości,

ogrniczeniu tych praw;
hb) na oddaniu za wynagrodzeniem na
rzecz Państwa nieruchomości do użytku lub
do swohodnego rozporządzenia;
€) na podporządkowaniu osób
fizycznych lub prawnych żądanśom władzy w zakresie
pewnego
okreśłonego
wykonania
przez

te

osoby

korzystania

ich

przez

Obowiązek

praw

nie

majątkowych

z tych

świadczeń

rzeczowych

oraa

lub

dzierżycielach

przedmiotów

świadczeń .bądź też na ich prawnych zastępcach albo przedstawicielach.
3. W przypadku niewykonania obowiąz
ku świadezeń rzeczowych lub przyspesobie
nia do tych świadczeń w czasie I w
naknzany przez władze, wykonanie

WY

lub

praw.

e©bowlązek przysposobienia do tych Świadczeń rzeczowych ciąży na właścicielach. po
sladaczach

a) na odstąpieniu za wynagrodzeniem
na rzecz Państwa prawa własności, użytko
wania, używania i Innych praw oduoszą

Niue

się

lub

świad-

polega:

rap

cych

w razie potrzeby

sopsób
nastąpi

przy nżyciu środków

przy

musowych.

4. Powołanie
świadczeń
termie

wej

do

wykonania

wojennych

pisemnego

nakazu

władzy

administpacji

5. Osoby

uchyłaiące

howiązku

rzeczowych

bedą karane
pisów.
Wilno.

w

myśl

rzeczowych

następować

będzie

właściwej

w

powiato

ogólnej,
się od

świadczeń

snełnienia

obowiązujących
Starosito

@-

wojennych,

Grodzki.

prze

"A

ORAN

O

Tu Polski Biały
Krzyži

„KURJER“ (4916)
>

Pół

Nožycami przez prasę
SZWAJCARIA GOTUJE SĘ
DO ODPARCIA ATAKU
NIEMIECKIEGO,

ludzi,

miłujących

ciszę i spokój. Obec

nie jest już całkowicie zmobilizowa
na. „Kurier
Warszawski*
przynosi
następujący opis nastrojów szwajcarskich:

przestępczości, a daje tak wielką

ko-

rzyść, jak przyśpieszenie
mobilizacji
prawdopodobnie o 24 godziny
oraz
odciąża koleje,
które w przeciwnym
razie
musiałyby być również zajęte
transportami broni ręcznej I ekwipunku
wojskowego.
Tak mówił helwecki oficer sztabowy. A przeciętny Szwajcar, nad któ
rego łóżkiem wisi karabin, ma na ustach Winkelrieda, ginącego pod Sem
pach I bohaterskiego Wiłhelma Tella—
legendarne symbole zwycięstwa,

WSPANIAŁY

NASTRÓJ
4 DYŃSKIEJ.

„Robotnik*

Ta

wym

rośnie,

łej

kolei

swej

gdy

się

patrzy

nie przerywając
pracy

—

na

te

zwyk-

są jednak

go

towe w każdej chwili stanąć do obrony
ukochanego miasta | ukochanej ziemi
polskiej.
Mieszkańcy Gdyni wojny się
nie
boją. Ci, których do wojska nie powo

łają, oświadczają, że Gdyni nie opuszсга | bronić jej chcą do upadłego.
Podobne wypadki spotykaliśmy w
latach 1914—1916 w Legionach. Podo
bne wypadki
spotykaliśmy w lataci
wojny, gdy wśród ognia walki chłopi
orali najspokojniej ziemię,
twierdząc,
że nasi żołnierze potrzebują chleba—
to oni muszą orać. Trzeba ich było prze
mocą usuwać z terenu walki,
Urzędnik Komisariatu wręcza kartę
powołania na ćwiczenia synowi sześ
<ioletniemu rezerwisty, który zobowiązuje się doręczyć ją ojcu.
Ojciec rezerwista pracuje w porcie
Syn jego nie zawiadamia nawet mafki
o takcie, biegnie co „koń wyskoczy”
do portu, a zobaczywszy ojca
przy
pracy, klaszcze w dłonie i woła głośne
ź daleka: „tatusiu, masz kartę, idzie:
do wojska”,
Widzimy zakłopotaną kobiecinę n.
ulicy trzymającą kartkę.
O cóż wam chodził — pytamy. —
A bo to już tak jest z moim starym —
odpowiada — zachciało mu się aku.
rat jechać do Kościerzyny, a tu trzeba
Iść do wojska I stanąć na straży granic
!
kraju.
— Przyjdzie, to pójdzie — tłum:
<zymy

jej.

— No, a jak będzie za pėžno! zagaduje nas koblecina.
Zewszad otrzymujemy listki, kartk'
telefony od sympatyków I towarzyszów
Treść pisma Ich czy rozmów — da st
ująć w Jedno zdanie:
„Trzymałcie się mocno na duchu—
Gdyni nie damy — Jesteśmy gotowi —
<€zekamy na Hitlera".
„Jest

w

nas

każdym

cosi

Co każdego tak podnosi!
Co każe kochać tę ziemię I cenić
I w

tej

miłości

nigdy

się

nle

zmienić

Są w nas tel ziemi soki
A kraj wielki 1 szeroki.”
Te proste
słowa,
wypowiedziane
przez usta chłopa polskiego, gnęblonego przez hakatę
pruska,
przyszły
nam na myśl w tych czasach.
Trzeba dodać, że w całej P.' ce
panują nastroje gdyńskie. Z brona u

nogi czuwa cały Naród
jej wolności

na straży swo-

JAPONIA NAWIĄZUJE
POROZUMIENIE Z ANGLIĄ.
„ABC

pisze:

Pakt moskiewski przekreśla w sposób brutalny politykę japońskich sfer
wojskowych.
EP"
to otwarcie ustępujący premier baron Hiranuma, który
podkreślił, że Japonia musi siormułować nowe zasady swej polityki zagranicznej, Na czele nowego rządu stanął
68-letni gen. Nobujuki Abe, zasłużony
żołnierz z czasów wojny rosyjsko-japońskiej lecz osobistość mało znana
w społeczeństwie. Tekę spraw zagra

Hote! EUROPEJSKI
w

Pierwszorzędny
Teletonv

Pan я

WILNIE

—

w pokojach.

Ceny
Winda

przystępne
osobowa

BALSAMICZNA

tera i Stalina.

interesem dla ZSSR.

L.

glądali się sobie

— Pan także nie patrzy na rasowegoo
Germanina — odparł dyktator szkarłatny.

|

ła iż uwaga uboższej ludności skierowuje się przede wszystkim ku tyw
ostatnim śro” om
wiastacze?
`
jako tańszym, chociaż nie mogą one
dorównać „prawdz''vej'* masce.

Prowizoryczne temponv i masecz
ki krvia w soh'a Fa '=' + new» braki.

cić do

postaci

tamponów

nasycanych

гох-

wowanym

itp.

Jest

rzeczą

zrozumia

niwsy

Chronią one
wprawdzie
człowieka
przed wpływem gazów
na
narządy
oddechowe, pozostawiają jednak od
słon'ete zupełnie oczy. Oprócz
tego
muszą oni zostać dehrze przyciśnięte
do ust i nos». aby z boków sznarami

nam usunąć w czasie prób przeprowa
dzonych w tym kierunku na spółkę z
Temes d-rem M... Snorządziliśmy mia
nów!”
wa „której

t=nrvemna masrę gumo
omnia ! snasśh wwoknania

pozwalamy snhie tnt! nrzvtoczyć. Ma

sK-

talra

jest ctnenntiawn

bardzo

ta-

nia

gdvž
koszt ie] wynosi zaledwie 2 złote
I FiMrądziesi"t oroszv. i każdv może
1а sobie sam łatwo snorzadzić.

Materiał

na

masta

ewmowa

z grube
cemX14
kupić w
papiera

mi).
4) pustą puszkę

lub

blaszaną

z kon.

(nieuszkodżoną)

o

średnicy 7—38 cm i wys. 8 cm.
5) klej do qumv.
6) przylecić używany do celów
karskich 1.5—2 cm szerokości.
7) silną nitkę.

le

8) gazę

lakieru

na

tampony

ewentualnie

także gumową gąbkę o grubości 2 em
i średnicy nieco większej od Średni
cv błaszanej puszki.
Snorzadzanie moski
zaczyna się
od wycięcia otworu w arkuszu gumo
wym na okienko celonowe. W tym
celu odrysowuje się w odległości
8
cm od
jednego z dłuższych
boków,
który będzie stanow? górną część ma
ski i w równej odległości od obu krót
szych boków prostokąt o wymiarach

5.5 ст %

11 em.

(rys. 1).

Zaokrą”la się jego rogi, a następ
nie wycina nożyczkami. Na tak przy
gotowaen okienko nakłada się płytkę
z celonu, celofanu, lub celuloidu (0statni jednak jako łatwo palny mniej
nadaje się na okienko do maski). Pły
tę tę również zaokrągla się na rogach
i przykleja do brzegów wyciętego w
gumie okienka przy pomocy kleju do
lepienia gumy, drzewa itp. Teraz dla
wzmocnienia przyszywa się
jeszcze
szybkę celonową
do
gumy
szerokimi ściegami, które prowadzi się po

dwójnie z obu stron. Po zeszyciu okle

ani

nie donuś

trochę

powietza.

wycina się z gumy
klapkę,
niceo
mniejszą niż poprzedni krążek, która
bv przykrywała otwór w nim i przy
kleja się ją z jednej stony do brzegu
krążka z otworem. Gotowy już wen
tyl przykleja ię podstawowym krążkiem, . j. tym, który ma wycięty otwór do denka puszki, bacząc. by klap
ka zwisła luźno (rys. 2). Po przygolo
waniu w ten
sposób
puszki
przvmocowuje
się
ją
do
maski.
W
tym
celu
odcina
się.
ostro
zakończony
|lejek
maski
tak,
aby
na
końcu
powstał
otwór.
węższy
niż średnica puszki. Puszkę tę wsuwa
się przez otwór do środka maski tak,
abv klapka wentvlu zwisła w masce
w dół i własnym ciężarem zakrywała
otwór wdechowv. Nastepnie przyszłv
nochłaniacz przykleja sie da maski,
wprowadzajac klej do gumv pomiędzv gume i blache. ohowiaznie się sil
nie nicią i z zewnątrz okleja przyle-

2) Zpaski z tejże gumy szerokie na

serw

przy twarzy

wnętrza

le denka zajęte przez otwory. Osobno

jest

' ardzo mrostv i +**
do nabvcia. Na
ży młonowieie przecotowaść:
1) plat cientiei (0.3—0. mm) gumy o wymiarach 32 cmX25 em, sprze
dawanej w sklepach z przyborami chi
rurgicznymi na podkładv pod prześcieradła do łóżek szn'talnvch.
3 em.
3) płytkę z celonu wzgl.
ro eelofanu o wymiarach 8
ciu. (Arkusz celonu można
er
większym sklepie z

szparę

Pochłaniacz sporząda się z puszki
blaszanej
(rys. 2a i b) w ten
sposób,
że
w
denku i w
przykrywce
robi
się
szereg
otworów
yęsto
obok
siebie,
tak
jednak,
by
przy samym brzegu puszki pozostawić brzeg na 5—10 mm nienaruszo
ny. Następnie od strony zewnętrziiej
cenka puszki przykleja się gumowy
wentyl, który umożliwia tylko wciąę
ganie powietrza przez puszkę, nato:
miast zmusza do wydechu przez szeez
liny pomiędy maską
a
skroniami
Wentvl składa się . krężka gumowe
go (z tej samej gumy, z której zrobio
na jest
masak) o średnicy
denka.
Wev
"atrz krążka należy wyciąć otwór:o średnicy nieco mniejszej niż po

włechiwało się powietrze zagazowanego. N'o”-=- " -*-j te udało się

nem

dla nszezelnienia

W

— Ale moja Ściślejsza ojczyzna
dobrowolnie przyłączyła

chowv

bie i skleja pzy pomocy

kleju do gu

oczyściwszy uprzednio

nie sklejenia

przy

pomocy

powierzch

szklaku

(papier szklany).

Dla przytrzymania

powstałej

w

ten sposób maski, na razie jeszcze bez

pochłniacza,

na głowie i równoczes-

nego uszczelnienia naokoło
twarzy,
przykleja się do dwóch pozostałych
wolnych rogów dwa paski
gumowe
wspomniane pod punktem 2.
Paski
te powinny przebiegać względem sie
bie pod kątem 90 stopni, w ten spo
sób, aby jeden z nich slanowił prez
ałużenie krawędzi
czołowej,
drugi
przedłużenie krawędzi okołotwarzowej maski. (rys. 3a i b).

Długość

tych

pasków

powia-

na

rór7e.

Następuje teraz napełnienie poch
łaniacza tamponami z gazy lub gąbki
albo też węglem aktywowanym. Podamy tutaj sposób wypełniania tamponami. Z gazy ona':..nkowej złożo
nej w 30 kilku do 40 warstw należy
wykroić kolisty krążek o średnicy nie
co większej aniželi šednica puszki bla
szanej, a następnie (lub jeszcze przed
wycięciem) sfasstrygować, aby poszczególne płatik się nie rozpadały. Tam
pon moczy ię w płynie chroniącym
przed gazami, wyciska, jak
podają
prenisy we wspomnianych
broszurkach i wkłada do puszki tak, aby po
między tamnonem a ścianami puszki
nie pozostała najmniejsza szpra. Mas
ka jest zasdniezo gotowa do użytku.
Można w niej wprowadzić jeszcze
szereg ulepńszeń. Przede wszystkim
dla uszceelnienia tamponu wewnatrz

można do środka puszki wprowadzić

Austria

się do Rzeszy.

— Tak samo, jak moja Gruzja do
Radzieckiego.
—
chyba

Zw

Patrzcie państwo... To Stal nie jest
pańskie prawdziwe nazwisko?
?

ny,

— Dżugaszwili jestem — wstał szkarłat
wyciągając rękę do gościa.

ме

— Schickelgruber jestem
brunatny, ściskając dłoń

— przedstaw'ł
szkarłatnego.

— Nigdy nie zapomnę o tym,
cośmy
winni Niemoom. Przecież wyście nam uiat
wih osiągnięcie władzy. Ten wagon zaplicm
bowany...
t
®
— Drobiazg, panie Dżugasz vtl! . Ręka
rękę myje... A ot teraz wyście znewu mnie
przysłużył się. Dawno ja już tak nie uba

wit się, jak tego dmia, kiedy

te temokraty

czne sztabowcy siedzieli z wam: ! oniawia
fi plany strategiczne, a tu naraz tract: pakt
z

Rezszą.

Ha,

ha,

m!

— My Rosjanie. naród wesoły U nas to
sę nazywa podrzucić komu świnię.
Nasz
wielki wódz Suworow wstawał o śwscie {
piał jak kogut.
— Co pan mów?! A to dobry kawał! Mu
szę ja o tym powiedzieć memu Goer'ngowi,
Niech też peje o świcie.
—A nasi panujący też byli weszh ludzie,
Iwan ly Groźny własnoręcznie syna rodzo
nego... tego, Ройг Wielki tak samo syna,
a aKtarzyna Wielka — męża.. tego... ka

pati
— A pan, nie mając syna ami męża, po
syłał na tamten świat swoich najbhższych
doradców, Buchar.na, Zinowiswa, Karachs
pa, Tuchaczewskiego...
— Jeżeli o to chodzh, to i pan umie się
zabawić... Roehm, Sohleicher,
jego
żona,

Hesse...

Bardzo

bię dobre

ubawił.śmy

się.Szalenei

lu

kawały.

Szkarłatny

spojrzał na zegarek,

|

— W ten sposób — zdaje się —
niliśmy wszystkie sprawy.

uzgod

A teraz proszę was, Adolfie Josifowiczu,
na obad. Czem chata bogata... U nas możecie spokojnie jeść. My do jedzenia mc nie
dosypujemy.. To włoski sposób. A propos
Włoch. Jak uważacie Adolf.e Josifowiczu,
nie zawrzeć h z nimi także paktu nieagreaji?
A — (o to szkodz! Możecie przecież każ

dej chwili

niedotrzymać...

— Jej Bogu,
zę na obiad/

>

maładiec

z pana.

No,

pro

ULTIMUS.
(„Robotnk*)

НОКУ «С - -DROJ
SEZON

CAŁOROCZNY.

W sezonie LI] od dnia 21 sierpnia —
31 października prowadzone są , Tanie
pobyty** 28 dniowe za zł. 141 — obej.
muje: mieszkanie, utrzymanie, kąpiele
siarczane i borowinowe i opiekę lekarską
Stacja kolejowa w miejscu,
na linii kolej. Jarosław — Rawa Ru-

ska,

pow.

Lubaczów

woj.

lwowskie

W LITWIE zgłoszenia na prenumeratę „Kurj. Wileńskiego*
przyjmują: F-ma „SPAUDA* —
Kaunas,

Maironio

nia „STELLA*

—

5-a;

Księgai

Kaunas

numerata miesięczna

gotowej ma

sce wiec wieczko puszki pochłaniacza
znaidmie sie na dole, a wentyl wde-

my

й

оа

na być tak dobrana,
aby
oba
do
brze naciągały maskę na twarz i usz
czelniały przestrzeń między nią a tw3
rzą. Długość ta zależeć więc
będcie
od rozmiarów głowy i musi być do
slosowana indywidualnie do każdej
masik. Można także paski zopatrzyć
w klamerki metalowe umożliwiające
zmienianie długości pasków, podob
nie jak to ma miejsce w innych mas
kach. Czy maska jest szczelna łatwo
wypróbować, nałożywszy ją na gło
wę i zaicsnąwszy otwór
znajdujący
się na końcu jej lejkowatego wydłużenia. Przy wydechu powietrze powin
no wydobywać się z boków, obok uszu, przy wdechu natomiast ta część
maski powinna się zapadać i uszczel

tworem odpowiednich sbustancyj che
micznych, maseczek z węgiem akty-

wzajemnie,

— Nie wygląda pan na Wielkorosjani
— zauważył dyktator brunatny.

tokułu Kremla moskiewskiego z szefem pro

zastepczą

ja się okienko z zewnątrz na ściegach
i po brzegach przylepcem celem uszczelnienia (rys 1).
Następnie teraz slejenie maki. W
tym celu od środka dolnego dłuższe
ga boku prostokątu gumowego kreśh
się ołówkiem linię ukośną do punktu
leżącego 5 em ponad podstawą prev
krawędzi bcznej, a następnie podob
ną linię wykreśla się po drugiej stro
nie, lecz na odwrocie gumy. Zaznaczo
ne pola trójkątne nakłada się na sie

.

kandydał na różne miejwa pod słońcem.

nieagresji

W swoim czasie w IKC ukazal się
artykuł o masce przeciwgazowej, któ
rą każdy może sam sobie sporządzic
z materiałów łatwo dostępnych. Arty
kuł ten przedrukowujemy:
Obok masek
przeciwgazowych
pełnowartościowych,
spotyka
się
w
handlu
i w
rozmaitych
wydawnictwach przybory
zaslępcze w

mi nie trzeba

tokułu Kremła obersałzbersk ego, spotkanie
odbyło się na jednej z wysp Leningradu, na
którą uprzednio wysłano tysiąc funkcjona
rinszy moskiewskiego Gestapo I tyłuż fua
kcjonariuszy bert ńskiego GPU.
— Zdarstwujtie, Adolf Josifowicz! —
przywitał gospodarz kandydata na gospodarza...
— Heil Stalin! — odparł kandydat,
— Proszę, niech apn zajmie miejsce —
prosił gospodarz.

przeciwgazowcą

zmeaskeęe

Bardzo chętnie. Tego

dwa razy powtarzać. Bardzo chętnie zajww
ję miejsce t to jak najwcześnej — odparł

Obaj dyktatorzy prrez długą chwalę przy

Po odpowiednim przygotowaniu gruntu
ł po omówieniu szczegółów przez szefa pro

musi

tanią

następują-

Wspaniale
zarysowuje się nastrój
ludności gdyńskiej. Tu nie ma wahań,
nie ma załamania! Nie ma słabości.

Japonii

—

i Rib

Jak sporządzić sobie

ee obserwacje z Gdyni:

Dusza

orientacja

LUDNOŚCI

zamieszcza

tłumy, które —

nowa

pp. Mołotow

powzięli genialną myśl doprowadzenia do
spotkania osobistego swo+ch szefów pp. Hit

działać hamująco i na Sowiety.
W
świetle tych przemian japońskich pakt
staje się wątpli
sowiecko-niemiecki

nie wrogi*

żegnają

SĘ

JAMY USTNEJ

PASTAsoZĘBÓW

nie wejdzie żaden z członków rądu
barona Hiranumy, aby tym jaskrawie!
podkreślić zmianę orientacji
polityk!
japońskiej. Ostatnie przesilenie gabine
towe jest więc prawdziwym przewrotem. Japonia zrywa z Niemcami | dąży
do współdziałania z mocarstwami demokrałycznymi.

że gdy

serio

bentrop żegnadi się na lotnisku w Moskw.e,

ZAPEWNIĄ

państw osi. W skład nowego gabinefu

Nad łóżkiem każdego niemal Szwaj<ara wisi karabin, ładownica I tornister
Nie spowodowało to żadnego wzrostu

Zapewniają,

GIENĘ

vėl

lak

„A

nicznych obejmie albo ambasador Szigemitsu, który reprezentuje swój kra
w Londynie a poprzednio był ambasa
dorem w Nankinie i Moskwie lub też
b. ambasador w Paryżu i b. ministe
spr. zagr. Satoh. Obaj cl politycy są
znani jako zdecydowani
przeciwnicy

Podczas wojny Świaowej Szwajca
r abyła schronieniem dla wszystkich

Żertem,

B

Pre-

litow

I

|

pierścień druciany, ktėrvby
dzieki
swej
elastyczności
rozpieral się o
ścianki puszki. Pierścieniem tym moż
na przvcisnąć tempon gazowy. Moż
na także dla pewności sporządzić je
szcze drugi tampon z gąbki
gumowej, a średnicy również większej od
średnicy puszki, nasycić go odpowied
nim płynem chroniącym przed gaza
mi i pzycisnąć nim tampon gazowy.
Dla ochrony pred pyłami można wie
czkiem puszki przycisnąć płatki flane
li, tak aby zamykały szczenie puszkę.
Poza tym łatwo nakoniec zamiast tam
ponów napełnić pochłaniacz węglem
aktywowanym i sporządzić odrazu ma
skę trwalszą, wysarczającą na dłużej
niż maska tamponowa.
W sprawie
zpełnienia masek węglem
odsyłamy
czytelnika do
osobnych ksiažeezek
znajdujących się w handlu i do włas

nej

przemysłowości.
Dr. Roman Wojtusiak.

KRONIKA

Wyposażenie apteczki domowej

Dziś: Rajmunda, Paulina
Jutro. Idziego Op.

„W chwili obecnej
trzeba pomyśleć
o zaopatrzeniu apteczki domowej w taki

Wechódałńca A... 24

być

'SEERPIEŃ

„Czwartek

„KURIER” [4916]

Zachód

sposób,

*30.VIN. 1939*r.

„Ciśnienie 764

średnia + 21
majwyžsza + 27

dywidualne

lekki

pakiety

soda oczyszczona
krętką bakelitową

przeciwiperytowe

tyla:

spadek

Annogenu

używa

—

rafkami.
|
,
:
Indywidualny pakiet przeciwiperytowy

—
jodyny

może

być

nieprzegołowana.

zawiera mydło annogenowe do zmywa
nia ciała skażonego iperytem. Dodać należy, że zaiperyłowanego nie wolno myć
gąbką „ani rękawicą, tylko delikatnie namydlić i spłukać,
Dalej 10-procentowa
przysypka annogenowo-talkowa do przy
sypywania oparzeń iperytowych
10 gr.
Niczym innym nie wolno dotykać opa-

Jest to pre

parał polski, Zastosowanie jego jest szerokle. Jak już wspomniano, można nim
dezyniekować skórę dokoła rany, tak jak
jedyną. Do samej rany nie są wskazane
środki dezynfekayjne, a jeżeli
się
już
chce ranę odkazić,
należy
zastosować
chloraktinę w roztworze 0,02 proc.
Poza
tym annogenu używa się do 'odkażania

DYŻURYAPTEK.
- Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: Sapożnikowa (Zawalna 41); Rodowicza (Ostrobramska 4);
Augustowskiego

(Mickiewicza 10); Narbuła (Świętojańska
©2); Zasławskiego (Nowogródzka 89).

Ponadto słale dyżurują apteki:
Pka
(Antoklska 42); Szantyra (Legionowa 10)

(Wiłoldowa

skażonych. gazami

bofowi.

Do

rzenia,

żadnym

razie

tłuszczem,

bo

z nim rozlewa się iperyt po skórze i łał
wiej wchłaniają go pory. Soda oczyszczana używana jest do płukania oczu, nosa,

zmy-

wania stosuje się mydło annogenowe, do
przepłukiwania
oczu I nosa — roztwór

22).

a w

do podania

uslnie

I do

zmywania.

Pa-

WILNO

kiet zawiera też*ligninę: 7 i pół gr.
W- apteczce: powinna się znaleźć nalewka walerianowa, którą się stosuje przy
zdenerwowaniu . domowego
*„pacjenta”
Podaje się ją na cukrze po 20 kropli dla
osób. dorosłych,
względnie na wodzie.
Dzieciom "podaje si ętyle kropel, po ile
lat mają,
0

ja

żone. Zraniony może sobie sam założyć
prowizoryczny opatrunek i zapiąć go ag-

w roztworze 1 tabl. na 50 gr wody, która

WILEŃSKA

8

ne, że nierozwinięte — nie mogą być ska-

15 gr;

się zamiast

оао

Opatruki osobiste - typu wojskowego
są to opaski wyjałowione, zaopatrzone w
gruby zwój gazy i agrafci i tak opakowa.

— 25 gr; flaszka z zaa 50 gr; nożyczki, kan-

wa prawdziwa; łermomefr.

Uwagi: pogodnie, mgiełko

| Zajączkowskiego

i dobrze.

zestaw materiałów rafowni.
dla każdego mieszkania
Ministerium
Opieki Społe.
RAB
ta
u i

3 sztuki; nalewka waleriarowa —

Temperatura najniższa -+ 15

Tendencja:

mogła

"lAnnogeń w tabletkach po 0,5 — 1
rurka; opatrunki osobiste — 3 szłuki; in

т

Temepratura
„Temperatura

udzielona niezwłocznie

* Podamy tu
czo-saniłarnych
wydany przez
Biejh
3 9

słońca
— а, 6 m. 14

zezenia Zakładu Meteorologii US

spo.

ażeby pierwsza pomoc

0,5. Teochę szersze zastosowanie do przepłukiwań ma soda oczyszczona w roztworze 0,02
(łyżeczka od herbafy
na
szklankę ciepłej wody), którą można podawać do wewnątrz. Annogen w proszku
służy jako przesypka na oparzenie ipe-

RADŁO
CZWARTEK,

6.56

Mieczysław

i objął

©d

i

Admmimisteracji

Podajemy do wiadomości naszych P. T.
Prenumeratorów, że z dniem 1-g0 września r.b.

SPRAWY SZKOLNE
— Shelley's Institute
(Mickiewicza 4
m. 12). Zapisy na kurs franc., niem. i angielskiego. Akademia Handlowa (3 godz
dziennie). Stenografia. Od godz. 5 do 6
Od 1 września do 10.
Korespondencja
handlowa.
— Liceum Gospodarcza w Wilnie przyj
muje zapisy na rok szkolny 1939. Egzaminy wstępne odbędą się dnia 1 września
rb. Zapisy przyjmuje Kancelaria Liceum
Gospodarczego w Wilnie, ul. Bazyliańska

zmuszeni będziemy wstrzymać bezwarunkowo
wszystkie

abonamenty

Konto PKO
Konto

2 — 19. Tel. 25—97.
— Prywatna 6-klasowa Koedukacyjna
Ś$zkoła Powszechna Słow. „Rodzina Woj-

rozrachunkowe

Do wszystkich

skowa” w Wilnie z prawami publicznych
szkół
powszechnych przyjmuje
zapisy

Męska

Szkoła

Rzemieślniczego

Krawiecka

w

Wilnie,

„Kurjer Wileński*
„Kur.

Wil.“

-przede

ko-

Katolickiej,

wzywamy wszystkie organizacje, kam. Wilna oraz wszystk:ch pra
tolickie
godz. 10—12. Program trzyletni obejmuje|
teoretyczną

i praktyczną

szycia

—

Prywatna

Szkoła Powszechna

się do

—

nas

i

Najprzewielebniejszego Ks. Arcybisku
pa-Metropolity Wileńskiego.

Kancelaria

HOTEL

dzinach od 10 do 12.

° —

Odczyt

I ODCZYTY

profesora

-

Muszyńskiego

INN

OT

Do kopania
y

Zamząd Grodzki Związku Rezerwistów wzywa wszystkich członków ZR
na

terenie

chwilach

Wilna,

od zajęć

„MARY

aby

w

SKB

rowów

Hotelu

mości

Streszczenie

Przeprowadzając
sprawie

początku.

(Ciąg

śledztwo

zamordowan *

Lilian

dn arzy

współdziała jego narze

Elżbieta Co" -:2xas. Poją ''edzić. Wne..cie mają?

„ostateczne dowody je: udziału
w zbroiniach, che: z niei wydobyć informacje
o
Pozos'ałych wsnćlnikach. W-'bec cporu Elżbiety arest'0-7ije ja na
podstawie
sfałszowa eg
roz.
kazu aresstowan'a, abv ij a
straszyć * zmusić do zeznań Je
dmakże w drodze do Auclandu

Elżbiecie udało się wyk aść pod
stępem
Hardinge'owi
wer i próbować ucieczki

mó
—-o0o—

dałszy)

CARTER

PRZEŻYWA
CHWILE.

rewolz are-

Jimmy'emu zdawało się, że czekał tak już od
wielu godzin, gdy wreszcie posłyszał odgłos kroków
zbliżających się ku domowi, a potem ciche głosy.

Nie mógł rozróżnić słów, ale wiedział, że dwuch
było rozmawiających.
Wąziutki paseczek
śŚwialła
ukazał się w szczelinie drzwi dużej szafy, w której
siedział: zapalono lampę elektryczną. Jimmy pochylił się i przyłożył oko do dziurki od klucza. Z początku był tak olśniony, że nic nie mógł dostrzec.
Stopniowo postacie i kształty zaczęły występować
wyraźniej. W pokoju byłi dwaj łudzi: doktór Mil'er
i Atherton. Obaj mieli na sobie białe kitle, jakich
używają lekarze przy operacjach. Nieśli coś dużego

pomiędzy
my

sobą. Gdy wyszli na środek

stwierdził

postać,

że

przykryta

wą zbrodnię

huły

białym

49

nosza,

a

Jim-

nich

Jakai

prześcieradłem.

mieli popełnić ci ludzie? —

się Jimmy. Omi zaś przeszli

pokoju,
na

przez pokój

Jalką

5 ———— I

Będzie jej tu dobrze — rzekł z zadowoleniem

no-

zastanawiał

aż do sto-

— Dobrze, ale mam nadzieję,
potrzebne.
— I ja tak myślę.
— Слу operacja się udała?

—

Narazie

tak. Obecnie

że

wszystko

nie

będzie

to

zależy od jej

zbliżył się do łóżka. Patrzył na nieruchon.ą postać.
Nagle krople potu wystąpiły mu na czuło i zaczął
się trząść nerwowo. W błado odcinające: sią na poduszce twarzy zaledwie wido*zn*j sped spowiiających ją bandaży poznał Fleure'te Crane. Bvła nieprzytomna i, zdawało się, że nawet nie oddycha
Nie
przypuszczał nigdy, by istota ludzka mogła wyglądać tak blado i martwo, a jednak żyć Co ten n'ecny
doktór z nią zrobił? Atherton pytał, czy operacja się

7.50

14.45

Dworek

14.40

w

300
13.05

—

Przer
Audy

Wiado
Program

14.60 Wy

Kronika

Zagórzu

Mu

wej

8.30
03

Gazetk

prow incji.

sportowa,

pogadanka

dia

ka aktualna. 16.20, Taneczne pieśni : ludowe.
16.45 „Świadkowie dawnej chwały” repor

taż z muzeów, 17.00 Audycja Poleska
z Piń
ska. 17.30 Udział przemysłu
į rzemiosła w
V Targach Półn. — pog. wygł Adam
Tań
ski. 17.40 Recital fortepianowy
Т
ety, U
sza jewówny. 18.00 Kwartety Beethovena
(piy
ty). 19.00 Wielkie włóczęgi
morskie:
Józef

Conrad:

„Tremołino*

rozdżiał

ła morza”. 19.20 Skrzynkę
Tadeusz ołpalewski. 19.30

tości”

—

str.

płyt.

mogą

z

pog.

muz.

20.15

zdziałać

W.

ze „Zwierciad

ogólną prowadzi
„Piosenka o mi-

Rudzińskiego

Muzyka

lek

pog. W. Hlebowicza.
czy — prow. inż. R.

2

cje nformac
„ 21.05
we w wyk. Wacława

z ilu

20.

sołtysi i radni

omady*”

„Co

Mimiatury
Niemezvka

skrzypoo
z Gdvmi.

dnia

1 września

1939

r.

6.56 Pieśń. 7.00 Dziennik por. 7.15 Muzyka. 8.15 Pogad, 8.30 Przrwa. 12.03 Audy
cja połudn. 13,00 Wiad. z miasta i prowincji.
13.05 Program.
13,10 Muzyka
14,40 Kronika sport. 14,45 „Tarany i wieże

tanki i czołgi". 15,00 Muzyka. 15,45 Wiad,
gospod. 16,00 Dziennik popoludn, 16,10
Pogadanka.
16,20
Karol
Szymanowski:
Wariacj na femat polski op. 10. 16,45 Roz
mowa z chorymi.
17,00 Audycja OPL.
17,10
17,35
18,20

Utwory solowe.
17,30 Pogadanka.
uzyka. 18,00. Kołysanki i serenady.
Recital organowy
Jana Widom-

skiego.

19,00 Z poezji Słowackiego,

Chwiła

Biura Studiów.

19,20

19,30 Koncert.

20,05

„Pani Piotrowa politykuje“ —
dialog w
wyk. azimiery i Leona Aleksandrowiczów
20,15 Pogadanka dla rolników. 20,30 Rezerwa. 20,40 Audycje inform. 21,05 Śbiew
płaków. 21,30 A. Borodin: Kwartet smycz

BARANOWICZE
CZWARTEK, dnia 27 sierpnia 1939 r.
6.56 Pieśń poranna. 13.00 Wiadomości
z naszych stron, 13.10
„Kałejdoskop muzyczny“ — plyta zą płytą. 13.55 Nasz prog
ram.
'14.00
„Słynni
dyrygenar*
(płyty),
17.00 Zabawy 1 tańce (płyty z Wiłna). 17.30
„Udział przemysłu i rzemiosła
w V Targach Północnych” —
zadanka (z Wilna).
17.40 Recital fortepianowy (z Wilna). 19.20
„Na

dwonze

Hetmana

Kleofasa

Ogińskie-

go“ audycja słowno-muzyczna,
20.25 „JeSienna upnawa roli* — pogadanka.
20.36
Wiadomości dla naszej wsi.
PIĄTEK,
dnia 1 września 1939 r.
6.56 Pieśń poranna. 13.00 Wiadomości
z naszych stron. 13.10 „Pieśni i arie” (płyty). 13.56 Nasz program. 14.00 „Opera połska i zagramczna” (płyty). 17.00 Utwory so
lowe
w
wykcmamia
polskich
wirtuozów
(płyty
z Wilna).
17.30 „Osioł i pies” —
bajka Adama Mickiewicza.
17.35 Koncert
ork.
mandolinistów
P.P.W.
(z
Wilnaj.
20.25.

„Karmienie

i

pielęgnowanie

zw.erząt

w jesieni* — pogadanka weter. dr H.
na. 20.35 Wiadomości dla naszej wsi.

Zin-

Złóż ot arę na FON
TIT

Jimmy stał zapominają: 0 šwicecie całym, až
dopiero głos ardinge'a zmusił go do od *rócenia oczu
od tej twarzy. Detektyw wszedł lak cicho, że dopiero
gdy się odezwał, Jimmy uświadomił sobie jego obecność.
— To jest Fleurette, rzeczywiście — rzekł — ale
ja nic nie rozumim. Wielki Boże! Co się z nią stało?
— Widocznie doktór Miller oeprował ją. .0zumiesz teraz, dlaczego nie możemy jej zabr:
Nie
widzę doprawdy powodów, żeby się o nią niepokoić:
jest pod opieką doświadczonego lekarza.
— Ale, ale, ja nie mogę zrozumieć... -- bełkotał
Jimy.
— Może to i lepiej, że nie rozumiesz W każdym
wierz

stąd

mi,

Jimmy,

że

panna

Fiuretle

nigdzie

zabrać,

więc

my

Oni

wyzdro-

nie mogą jej

będziemy

w

możności

©hec-

chwila

zająć się nią, gdy przyjdzie stosowna

nie

musimy zniknąć, zanim te aniołeczki powrócą.
— Co? I mam zostawić Fleurette tutaj? Byłbym

łotrem,

gdybym

tak

postąpił!

—

Nie bądź

bezmyślnym

popsuć

wszystko

—

odpowiedział

gwał-

townie.
i narazić

dzieckiem!
jej

zdrowie

Czy
na

chcesz

poważne

niebezpieczeHństwo? — ardinge ujął go za ramię ru
chem nakazującym posłuszeństwo. — Chodźmy stąd.
Musisz wyjść, choćbym miał użyć siły, trzepnąć cię
w łeb i wynieść omdłałego!
—

Dobrze

czekaj
twarz

—

chwileczkę.
jego

poduszce.

szepnął.

—

Poradnik
rolnięckowi
20.40 Audy

21.30 „Mazur w obozie“ montaż słachowiskowy o polskim życiu obozowym
w XVII
wieku. 22.00 Wiadmości
dziennika
radiowe
mo. 22.08 Pieśni i arje angielskie w wvle,
Ету
Bandrowskiej.Tursk'ej.
22.38 Muzyka
z płyt. 22.50 Muzyka
z płyt. 23.00 Ostatnie

wieje i będzie się czuła doskonale.

i wyszedł z szafy Światło było zgaszone, ale miał
przy sobie latarkę elektryczną. Osłaniaiąc ją ręką,

:

z operetek.

II

razie

stanu, gdy przebudzi się z uśpienia. Dlatego właśnie
ja sam chcę być przy niej przez dzisiejszą noc.
Zaledwie wvszli, Jjmmy pchnął ostrożnie drzwi

udała?

jątki

I

ma.

NIEZWYKŁE

zbro

czoma,
leca

W. M.

XXI.

JIMMY

ZDAC

sportowa.
i hejan

12.15
i

płyt.

orkiestry

młodzieży. 15.00 Muzyka popularna
w wyk,
Ork. Rozgł. Wil. pod dyr. Władysława
Szcze
pańskiego. 15.45 Wiadomości
gospodarcze.
16.00 Dziennik popołudniowy. 16.10 Pogada
n

Na zawodach tych w sztafecie 8100 m
stylem zmiennym ustanowiony został rekord
japoński wynikiem 3:16,8 min. W sztafecie
startowali: Kojima — Arai — Hamuro.

w głosie doktór Miller. — Nie potrzebujesz siedzieć
przy niej, Atherton. Nie odzyska przytomności przed
upływem godziny. Mamy więc dosyć czasu.
— Czy życzy pan sobie, żebym czuwał przy niej
przez całą noe, doktorze?
— Nie, sam będę czuwał. W tej chwili jednak
mam coś innego do załatwienia. Zaraz wrócę. Tymczasem przyjrzyj się tym próbkom charakteru pis-

w

Crane
| porwama jej córki,
Hardinqe ve zgrozą 3 *!-rdzl
że z szajką nieuchvs.avch

—

w piłkę

Angielska federacja piłkarska postano
wiła zaprosić na jesień rb. do Londynu
dwie drużyny europejskie, a mianowicie
Holandię i Rumunię.
Mecz z Holandią odbyłby się 6 listopada, a z Rumunią 6 grudnia.

jącego przy najdalszej ścianie łóżka. Jimmy ze swego ukrycia widział wszystko teraz doskonale. Postawili nosze przy łóżku i przenieśli białą postać na nie.

MIŁOŚĆ I PODEJRZENIE
Przekład autoryzowany z angielskiego

SPORTOWY

pońskich pływaków.

aria

OGAREAW

TEATR MIEJSKI NA POHULANCE.
— Teatr Miejski na Pohulance daje
Jeszcze tylko kilka przedstawień interesującej sztuki Ritłnera „Głupi Jakub”,

W Tokio rozegrane zostały w niedzielę
zawody pływackie przy udziale czołowych ja

31

х

wykonaniu

poran

I Kompa-

kowy D-dur. 22,00 Dziennik. 22,08 Wiktor
Hugo o Polsce. 22,23 Muzyka. 23,00 Os.
tatnie wiad. 23,05 Zakończenie

pływaków japońskich

Tel. 556-85
Kawiarnia. Bezpłatny garaż.

78

RICHMOND

Chmielna

TEATR I MUZYKA

Anglicy grają

Muzyka

w

miasta

PIĄTEK,

Wczoraj
ukazało się ogłoszenie,
zakazujące aż do odwołania na całym obszarze powiatu (miasta; sprze
daży i podawania w lokalach i miej.
scach publieznyva napojów zawiera
jących więcej riż 450 aikotolu.

KURJER

z

1939. r,

Dziennik

z uczestnikiem

7.25

poranna

7.00

ma dzisiaj. 13,10 Wesołe drobiazgi,

alkoholu

Dobre wyniki

ROYAL

Warszawa

kopaniu rowów ochronnych w dzielnicach di anich dogodnych, a wskaznych przez Komitet Obrony.
Kas
i
I

bez-

Katolickiego Stow. Kobiet
Wilnie.

TANIE, CZYSTE i CICHE

względnie wzięli udział w pracy prz

wolnych

zawodowych

NSA

się na klęczniczyki mo-

[POKOJEI

wWiLNIGB

Pierwszorzędny = Ceny przystępne
Telefony
w pokojach

który został powołany
do wojska,
odwołujemy,
| maa Pań Domu
WA

Okręg

„ST. GEORGES"

<zynna: poniedziałki, środy i piątki w goZEBRANIA

Nocna adoracja Przenajwiświętszego Sakramentu w Kaplicy Ostrobram
skiej Pani Naszej rozpocznie się dnia
1 września br. w piątek o godz 18

Zapisywać

naukowy i wychowaw

niemieckiego.

Wilna

żna w dniu 31.VIII
we czwartek i
1.IX w piątek od godz. 8 do 18 przy
ul. Ostrobramskiej 12 (Kłasztor OO
Karmelitów), gdzie będzie dyżurować
Katolickie Sowarzyszenie Kobiet Parafii Ostrobramskiej.

<zy. Opłaty przystępne. Bezpłatne komplety
framcusktego

miasta

czysta Msza Św. i zakończenie.

do

za zgodą

Ojczyzny

my na intencję

stopnia

Nr 4 przyjmuje zapisy na rok szkolny 1939poziom

Wilno | Nr1

I trwać będzie do godz. 7 rano dnia
2 września br. w sobotę, po czym uro.

udziału
wzięcia jak najliczniejszego
wepólnych modłach, ktre organizu je-

z

IH (z prawami) „Promień* — Wiwulskiego
1940. Wysoki

przyłączyć

gnących

I

kroju. Kandydaci w wieku lat 14—17
<enzusem 4 i 6 oddz. szk. powsz.

Poczt.

katolickich

za- |

naszej, my,

w Akcji

zreszone

biety

a

Światu,

mOjazyžnie

wszystki

prawami

niebezpieczeństwa,

całemu

grażającego

szkół państwow., ul. Żeligowskiego 1—20,
przyjmuje zapisy | udziela informacyj w
naukę

Nr 700.312.

w Urzędzie

sierpnia

wiadomości

Zakaz ten dotyczy sprzedaży i po
dawania npojów zarówno w naczynich ot vartyea, jak t zamkniętych
Zakaz powyższy obowiązuje z ciwi
lą ogłoszenia.
Wiuni oraz wepółwinni przckraczenia tego zakazu
ulegną
karom
prezwidzianym w art. 10
ustawy z
daia 21 marca 194 r., a w "azie pow
tórnego
wykroczenia
koncesja
na
sprzedaż napojów alkoholowych z0stanie cofnięta.

do tego terminu.

ODEZWA
"W ' obliczu

Instytutu

z

nieopłacone

organizacyj

dzieci od 28 siernia codziennie od 11—13
Mickiewicza 13. Opłaty niskie. Szkoła przyj
muje i dzieci osób cywilnych. Zniżka za
drugie dziecko.

—

sprzedawać

Wywiad

cja południowa.

Nie wolno

Nowicki, w dniu 26 bm. po-

wrócił z urlopu wypoczynkowego
kierownictwo dyrekcji.

7.15

Kadrowej.

31

poranna.

skowej. 8.20 Pogadanka
wa. 11.57 Sygnał czasu

Z POCZTY.
— Powrót dyr Nowicklego.
Dyrektor
Okręgu Poczł i Telegrafów: w Wilnie inż

ny.
nii

zyka

* Flaszkę z bakelitową zakrętką powinna
zawierać apłeczka z tego względu,
że
można w niej przechowywać roztwór soli,
względnie annegonu, zakratka zaś chroni
przed skażeniem roztworu,
Kawa prawdziwa podawana być może
w tych wypadkach, kiedy serce odmawia
posłuszeństwa i bije wolno i nierówno
W przeciwnym razie, to zn., gdy uderze
nia „są szybsze — nie należy podawać
kawy.
Wymienione wyżej opatrunki osobiste,
pakiety przeciwiperytowe i najprostsze ap.
teczki produkuje Polski Czerwony Krzyż.
Cena opatrunków w detalu
jest 80 gr.
Pakiety przeciwiperyłowe rnożna nabyć w
cenie 50 gr. Cena apłeczki produkowanej
masowo przez składnicę wynosi nie więcej, niż 5 zł. Apteczki szafkowe są droższe, ale i zasobniejsze.
Cena ich jest
35 zł.

Pieśń

dn.

znalazła

Pocałował

odpowiedział

—

Pochylił

się

tuż

ją. —

nad

Jimmy

się

nad

białą

Dobranoc,

—

ale

po-

łóżkiem,

aż

twarzyczką

na

ukochana!

—

(D. e. n.).

„KURJER”

Do ocholniczej siraży pożarnej m. Wil
na, która oprócz obony požarowo-loinizej winne
ską

będ.ie

straży

p.

pełnić służbą

obywatel

ządkowej.

1) Starostwo Grodzkie, ul. Želigowskie
go 4, okienko nr 1 godz. 8—15,
m.
Mieszkańców
2) Stowarzyszenie
od
4 (w podwórzu)
Zamkowa
Wilna,

godz.

16—20,

5) Lokal OZN, Litewska 6, od godz.
16 — 20,
Straży Pożarnej
6) Lokal Ochotniczej
m. Wilna, ul. Archanielska 64, od godz.
Parafialny po-Bernardyński

7) Dom

Anny, od godz. 13—!5,
8) Ubezpieczalnia Społeczna,

ul
Mic

ul.

kiewicza 27, pokój 324, g. 8—12,
Pożarnych R. P.,
Straży
9) Związek
Okreo Wileński, ul. Kalwayjska 11, od g.
Domi-

19,

—

g. 9

od

2,

Woiciecha,

św.

Księgarnia

10)

12) D. B. Lewin i Kleck, Wielka 14, ot
godz. 9—15 i 16—19,
Świetych, ul.
13) Parafia Wszystkich

scy, Mickiewicza

g. 8—14 i
S

o

16—18,

godz.

BISKUPIA

PUNKTUALNIE

—

9.9

DARPA

BOA

Inwalidów, ul. św

9—49,
15, od

g. 9 —

19,

27) Przysposobienie
19,

Ostrobramska
— 19,30,

Nowogródz-

Mańkowicza,

26) Apłeka

Wojskowe

Koblei

15

I 17,30

9 —

g.

od

28) OZN, Dzielnica Ponary, W. Pohulanka 28, od g. 17 — 21.
Mieszkańcy m. Wilna są proszeni ©
zapisywanie się w swych dzielnicach.

że
mie ulega najmniejszej wątpliwości,

nastroje ogółne w kołach finansowych
i giełdowych w dniu 29 bm. były zna
cznie bardziej optymistvezne-niż w ok
resie kilku poprzednich dni. Ta popra:
wa: nastrojów”

wyraźnie

ŚOLIDNIE

nimalnv

bvła

re

Kaucia

pa-

notowane

w dniu

sh.

157

pracownicy,

1.50 zł

przez

cały

czas

pozosławania

24 bm.

Komisariat Rządu

w wojsku.

organom

miastach

Zarząd Okręgowy
Polskiej Macierzy Szkolnej
Gimnazjum

Kupieckiego

i

Gimnazjum

gm.

I Piotra, w

podbrodzkiel,

daje

m.

DOK LU

Choroby kobiece, skórne, weneryczne, narzą
dów moczowych od godz. 12--2 i 4—7, uk
Wuleńska Nr 28 m. 3, tel. 277,
DOK TÓR
Lewim
UROLOG
choroby nerek, pęcherza, prostaty i dróg
t
moczowych. Dlatermia,
Godz. przyjęć: 1—2 i 4 7, Lel. 25 69.
Wileńska 52 (Jagiellońska 8).
R.

ALBOŻA

„„H£AEBAC “<
—

Hyjąttory п

PAN)

W rol. gł. słynny

Ghoroby

komik francuski

ui

ordynator

Dusrmasa

Choroby
ul.

Nowogrodzka

Chrzešcijanskie

Jagielloaską

Dziś,

Symiunia

Claude Rałns,

ZNICZ
Wiwulskiego

2

Dziś,

Fay Baintar

Kar-

Hanka

W święta

Jackie Cooper

Najpopulłarniejszy

aktor

świata

Garry

Cooper

romantycznej i bohater kiej soi: w ti nie

МАВ
“Zz

Nadprogram:

@

udziaiem

DODATKI.

©)

nowe|

Laxnerowa

od 2-ej.

na imię
unieważ

ааааа

BUCHALTER

samodzielny przyjezdny

poszukuje
posady
buchaltera lub innej
odpowiedniej. Oferty: Administracja sub

Buchalter.

LOKALE—

w najbardziej

©

reweiacji Sig'rid Gurie

6,

7 wiecz.
róg ul.

ZKUBIONY dowód osobisty Nr 638/38 wy

| święta o 4

POL

Początek o gouż.

wiecz.

dany przez Zarząd gm. Stołow.cze
Snaban Maria, m-ka wsi Hirszyce,
nia się.

i Benite Granviiie

Pocz seaus. © g. 6, a w niedz.

DODATKL

18 66,

7 wiecz.

RÓŻNE

Białe sztandary

Nadprogram . UROZMAICONE
KINO
Rodziny Kolejowej

poł. I 3—7

5

ludzkich

wzruszeńl
W rolach głównych:

| kobiece

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

gwiazda

—

b do

tel.

AKUSZERKA

„ST RACHY“
sea..sów 4, 6, 8 | 10

po

Maria

Mickiewicza 9

Ukniewskiej. — W roli gł. nowo-odkryta

od

6,

AKUSZERKI

Ceny znizone; Balkon 25 yr, parier od 40 gr.

powieści M

nagrodzonej

m.

choroby weneryczu
skórne | nu zopłeło»4
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz,

„Student z Oxfordu"

Da $ otwarcie sezonu
rewelacyjnym filmem
polskim

16

DJKh'OR

Taylor

kino „SWIATOWID“

Saw cz.

weneryczne

Biumowicz

we wspania ym filmie
8

JANINA

szpitala

skórne,

Przyjmuje

DNI SIER: NIONE oraz pięcna kolorówka.

„telefon 21-67

MED.

Piotrow:cz Jurczenkowa

8—1

MUZA

kobiece

Wileńska 32, tel. 12-38.
Godziny przyjęć: 9—1/ i 4—7.

wszystkich wg, głośnej powieści

Robert

i dzieci

POWRÓCILI

Trzech Muszkieterów
Nadprogram: WIELKIE

wewnętrzne

ur Ja rowa

FERNANDEL

Aleksanaóra

OGNISKO |
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Święciany, dn. 28 sierpnia 1939 r.

regulującym

się

stycio

sie

z pianina, oszacowanych na łączną sume
1201 zł 80 gr, które można oglądać w dniu
licytacji w miejscu sprzedaży
w czasie
wyżej oznaczonym.
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ta słuszna zasada
zóstosowana w Warszawie, będzie о-

bowiązywała i w innych
in. także w Wilnie.
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tychmiast zgłaszane do Starostw Grodz

łowani narówni ze spekulantami żyw
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Stanisław, zamieszkały w

przy ul. 11 Listopada
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na zasadzie art. 602 K. P. C. obwieszcza,
że w dniu 15 września 1939 r. o godz. B
odbędzie się licytacia publiczna ruchomo

łości. Nie wywołują

Wypadki pobierania względnie żą
dania cen wyższych winny być na-

m. st. War-
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Gray stdannośdociobstacrukchji

Berezy.

szawy ostrzegł, że winni tego prze
jednostki nieuczciwe
kroczenia, jako
ścigani będą z całą surowością i trak

Bazylko

przykrych obiawów.

będzie ścigany na równi z paskiem żywnościowym
kich lub przekazywane

Pozosiałe działy czynne do g. 3-ej

pigułki przeczyszczające „ALDOZA” ze znakiem
ochronnym . ORAL'. Stosuje się je również
przy nadmiernej oty*

Pasek dorożkarzy
za przewóz osób i towarów cen wyzszych od normalnie pobieranych przed

rano do /.30 wiecz. tez przetwy.
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niniejszej
podstawie
2
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zorcy, gajowi i stałodzienni)
zumieć uposażenie zasadnicze bez dodatprawa do pełnego uposażenia służboweków
funkcyjnych, służbowych oraz dodaigo w ciągu 3 miesięcy.
ków
wypłacanych za czynności dodatkoany
zatrzym
e
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Zaszły wypadki podnoszenia i pobierania przez nieuczciwe jednostki

Szczegóły w lokalu Kasy.
Dział wkładów przyjmuje i wypłaca
bez ogianiczenia kwoty od godz, B-ej

1939 r.
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jący na służbie miejskiej w dniu 1 sierpnia
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rozpowszechniającym
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Rabinowicz,

Mikołaja 7 m. 10, od g. 17 — 19,
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jednak.

ostrożność,

wielka

szym ciągu

przejawiło
3, od g. 9

—19,
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19,
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9 — 18,

Wykonuje wszelkiego rodzaju
roboty w zakresie drukarstwa
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10—15,
nikenska
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| 16P19,

ul. Żubrowa 1, od g. 8—11

23)

20,

17 —

Jacka

17) T-wo Lniarskie, ul. św.
od g..9 — 15,
18) Parafia Niepokalanego.

'0 — 20,

Ubezpieczeń
3) Powszechny Zakład
Wzajemnych, Mickiewicza 37, I piętro, od
g. 8—15 (kasa),
4) Lokal OZN, Aniokolska 13, godz

św.

| dy 22, od g. 9—12 i 15—18,
16) Apieka Szantyra, ul. Legionowe 10,
od g. 10—18,
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Sygnatura: Km. 42/39.
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Włodzimierz tHołubowicz — sprawozdania sądowe
Władysław Abramowicz — sprawy kulturalnie: litewskie i wiadomości z m. Lidy, Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowa;
JEJAKTO ZY DZIAŁÓW:
prasy
przegląd
=
Leczycki
Kazimierz
kobiecego";
wiata
„Ze
t.
p.
obylińska — dział
„specjalnego wysłannika”; Witold Kiszkis — wład, gospodarcze t polityczne (depeszowe | telef; Eugenia Masiejewska-K
=» kronika wileńskaę
Swłianiewicz
Eugeniusz
książek:
recenzje
—
Romer
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sport
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kulturalne;
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humor,
Józef Maśliński — recenzie teatralne, Anatol Mikułko — felieton literacki,
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Józef Święcieki — artyksły polityczne, społeczne | gospodarcze.
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