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Niemieckie „podstawy do układów”: 

Oddanie Gdańska i plebiscyt na Pomorzu 
„Kanclerz oraz rząd Rzeszy czekali napróżno dwa dni na przybycie 

upełnomocnionego przedstawiciela polskiego * 
BERLIN, (Pat). Niemieckie Biuro Infor- 

macyjne ogłosiło komunikat w sprawie wy 
miany not między Niemcami a W. Bryta 

nią. 
Komunikat stwierdza, że rząd brytyjski 

w nocie z dnia 28 sierpnia rb, wystosowa 
nej do rządu niemieckiego oświadczył 
swą gotowość pośrednictwa w bezpośred 
ałch rokowaniach między Niemcami I Pol- 
ską w sprawie spornych zagadnień. Rząd 
brytyjski nie pozostawił przy tym żadnych 
wątpliwości, że wobec słale trwających 
zajść | ogólnoeuropejskiego naprężenia 
posiada świadomość konieczności szyb- 
kiego załatwienia tej sprawy. Rząd nie- 
miecki w swej odpowiedzi 29 sierpnia, 
mimo swej scepłycznej opinil co do woli 
rządu polskiego dojścia wogóle do pore 
zumienia, oświadczył gotowość przyjęcie 
w Interesie pokoju angielskiego pośredr 
„etwa względnie zachęty. Rząd niemieck' 
podkreślił w tej swojej nocie, że jeśli 
wogóle niebezpieczeństwo katastrofy m. 
być uniknięte, musi się działać szybko | 
bezzwłocznie, Rząd Rzeszy oświadczy 
gotowość przyjęcia do 30 sierpnia wieczo 
łem pełnomocnika rządu polskiego z załc 

żeniem, że ten w istocie będzie miał peł 
nomocnictwa nie tylko do dyskutowania, 
lecz także do prowadzenia i zawierania 
układów. Zamiast oświadczenia o przyby 
ciu upełnomocnionej polksiej osobisto- 
ści, otrzymał rząd Rzeszy na swą goto- 

mość o mobilizacji Polski | dopiero w 
dniu 30 sierpnia 1939 r. około godz. 12 w 
nocy utrzymane w tonie ogólnikowym za 
pewnienie brytyjskie o gotowości wpiynę 

skiemu ambasadorowi dokładnej wiado. 
mości w sprawie treści przewidzianych 
propozycji niemieckich na wypadek przy 
bycia pełnomocnika polskiego, JAKO 
PODSTAWY DO UKŁADU Rząd niemiecki 
uwierzył, że ma prawo do tego, aby w 
tych warunkach nasiąpiło natychmiastowe 
mianowanie osobistości polskiej. Nie nale 
ży bowiem przypuszczać, aby rząd Rzeszy   
wość porozumienia się najpierw  wiado | 

„ze swej strony gotowość do wszczęcia ta 

kich układów nie tylko stale podkreślał . 
lecz także na nie nastawał, podczas, gdy 
ze strony polskiej byłby zbywany „pusty 
mi wymówkami I nic nie mówiącym 
oświadczeniami". 

W międzyczasie ze złożonego demar- 
che ambasadora polskiego wynika ponow 

| nie, że ten również nie jest upoważniony 
| do wszczynania jakiejkolwiek dyskusji 
„lub też do prowadzenia układów. W ter cia ze swej sirony na rozpoczęcie roko- | 

wań. Minister Ribbentrop udzielił brytyj | 5Posób kanclerz oraz rząd Rzeszy czekal 
napróżno dwa dni na przybycie upełno 
mocnionego przedstawiciela polskiego. V 
łych warunkach rząd niemiecki I tym ra. 
zem jest zdania, że PROPOZYCJE JEGO 
ZOSTAŁY PRAKTYCZNIE ODRZUCONE 

Rząd Rzeszy uważa za wskazane pc 
dać do publicznej wiadomości podstawy 
do układów, o których brytyjski ambasa 
dor został powiadomiony przez ministre 

Calkowita 

mobilizacja floty brytyjskiej 
i powołanie rezerw armii 

LONDYN, (Pat). Reuter donosi. 
szym ciągu zarządzeń już powziętych 

+ Oficjalnie komunikują, iż w dal- 
postanowiono całkowitą mobilizację 

floty oraz powołanie pozostałych rezerw armii regularnej i rezerw do- 
datkowych. 

Powołano również rezerwy ochotnicze królewskich sił lotniczych. 
Oficerowie i powołani żołnierze mają czekać na dalsze instrukcje, które 
niezwłocznie będą ogłoszone przez odpowiednie resorty. 

Powyższe oświadczenie, pochodząc z Downing Street, jak zaznacza 
Reuter, nie powinno być nierpretowane jako powszechna mobilizacja, po- 
nieważ chodzi tu o uzupełnienie mobilizacji floty. 

LONDYN, (Pat). Reuter donosi, iż 
wszystkie władze lokalne otrzymały 
instrukcje uruchomienia nadzwyczaj 
nych komitetów obrony biernej. Kon 
trolerzy lokalni obrony biernej otrzy 
mali rozkaz objęcia swych obowiąz- 
ków. Budowa schronów została przy- 
śpieszona. Praca trwa bez przerwy 24 
godziny na dobę. Zamknięte rowy ma 

WARSZAWA. (Tel. wł.) Panuje 
$e próba W. Brytanii wciągnięcia II Rz 
ele, rząd brytyjski stosuje tę metodę 

ią być otwarte. Powołano piątą część 
personelu obrony biernej wraz z po- 
mocniczym personelem obrony prze- 
ciwpożarowej. 

PARYŻ, (Pat). Duże wrażenie w 
Paryżu zrobiła wiadomość z Londynu 
© mobilizacji floty angielskiej, pod- 
kreślającej zdecydowane stanowisko 
rządu brytyjskiego. 

przekonanie w sferach politycznych 
eszy w rozmowy udała się. Oczywiś- 
dlatego, aby  jaknajdalej wykazać 

swoją wolę pokojową i podkreślić pozycję Niemiec, jako agresora. Dlatego 
też stosując nadal metodę pokojową W. Brytania wzmogła i dzisiaj zarzą- 
dzenia obronne, 

Dziś ewakuacja Londynu 
LONDYN, (Pat). Reuter donosi, 

że zamknięcie giełdy towarowej zos- 
tało zarządzone celem zmniejszenia 

| tłoku w czasie pierwszego dnia dzi- 
| siejszej ewakuacji Londynu. 

Sowiety ratyfikowały pakt 
MOSKWA, (Pat). Na wieczornym posiedzeniu obu izb po expose Mo- 

 łotowa sowiecko - niemiecki pakt o nieagresji został ratyfikowany. 
Mołotow oświadezył m. in. że ZSRR NIE CHCE BRAĆ UDZIAŁU W 

WOJNIE ANI PRZECIWKO NIEMCOM PO STRONIE ANGLII I FRAN- 
CJI, ANI PO STR. NIEMIECKIEJ PRZECIWKO ANGLII I FRANCJI. 

Patrol niemiecki zaatakował 
polską placówkę 

BYDGOSZCZ, (Pat). Około godziny 23 w dniu 30 ub. m. patrol nie- 
mieeki przekroczył granicę na terenie placówki Walentynówo w pobliżu 
Nakła i zaatakował polską placówkę ogniem z karabinu maszynowego, 

Patrol został odparty ogniem 
RYBNIK, (Pat). Dnia 80 ub. 

polskiej Straży Granicznej. 
m. o godz. 23.50 obok leśniczówki Kry- wałd rzucono granat i oddano z niemiekiej strony w kierunku fabryki „Li- gnoza* kilka strzałów z karahinów. P: 

Zarabinów maszynowych 
atrol polski odpowiedział ogniem z 

i częściowo podmiejskiego. 

nowe rozkłady jazdy. 

nych przez starostwa. 

kowicie wstrzymany przejazd osób 
cywilnych pociągami pasażerskimi, 

Osoby cywilne będą mogły jeź- 
dzić pociągami tylko w sprawach na- 
głych po uprzednim uzyskaniu zaś- 
wiadczenia w Starostwie Grodzkim   
BERLIN, (Pat). Niemieckie Biuro 

Informacyjne ogłosiło wczoraj nastę- 
pujący komunikat: Kanclerz Hitler 
wydał 30 sierpnia 1939 r. następują- 
ce rozporządzenie o utworzeniu rady 
ministerialnej dla obrony Rzeszy: 

Na czas obecnego naprężenia mię 
dzynarodowego  nakazuję w celu 
wprowadzenia jednolitego kierownict 
wa administracji i gospodarki co na- 
stępuje: 

1) Z rady obrony Rzeszy zostanie 
stworzona jako stała komisja „mini- 
terialna rada obrony Rzeszy W 
skład rady ministerialnej obrony ua- 
rodowej wchodzą jako stali członko- 
wie: generał feldmarszałek Goering, 
jako przewodniczący, zastępca kanc- 
Friek), generalny pełnomocnik dla 
spraw gospodarezych (min Funk), 
minister Rzeszy i szef kanecłarii Rze 
szy (dr Lammers) i szef naczelnego 
dowództwa armii (gen. Keitel). Prze- 
wodniczący ma prawo powoływać do   obrad również innych członków rady 

Mogą czekać! 

  
Tymczasowe orraniczenie ruchu pocąrów 

WARSZAWA, (Pat). W nocy z dnia 31 sierpnia na 1 września nastą- 
pi w znacznym stopniu ograniczenie ruchu dalekobieżnego pasażerskiego 

Urzędowy rozkład jazćy pierwotnie ważny od 15 maja do 7 paź- 
dziernika przestanie obowiązywać. Na dworcach zostaną rozplakatowane 

Zarządzenia te mają charakter tymezasowy. 
Wyjazdy podróżnych mogą następować na mocy zezwoleń wydawa- 

Nie tyczy się to pociągów podmiejskich. 
(Rozkład pociągów z Wilna na str. 2) 

Jechać można 
tylko po otrzymaniu zaświadczenia 

Z dniem 1 września zostaje cał- ! w Wilnie (ul. Żeligowskiego 4). 

| 

  

spraw zagranicznych Rzeszy von Ribber 
Iropa. 

Następnie komunikat wspomina o na 
prężonych stosunkach polsko-niemieckich 
dowodząc, że przyczyny fego rozwoju wy 
padków leżą w układzie granic, wyzna. 
czonych przez traktat wersalski I rzekomo 
niesprawiedliwym traktowaniem mniejszo: 
ci. 

Wysuwając swe propozycje Rząd Rze 
szy wychodzi z założenia, aby znaleść 
ostateczne rozwiązanie, któreby  usunęło 
„niemożliwą sytuację stworzoną przez 
przeprowadzenie granic, zapewniło obyć 
wu stronom Ich życiowo ważne arterie 
komunikacyjne oraz problem  mniejszoś. 
ci“, 

Propozycje złożone 
są następujące: 

1) GDAŃSK POWRACA NATY- 
CHMIAST DO RZESZY. 

2) Obszar Pomorza, ciągnący się 

przez min. 

Łt 

Zaświadczenia te stanowią jedynie 
podstawę do wykupienia biletu. Nie 
dotyczy to przejazdu pociągami pod- 
miejskimi, wymienionymi w ograni- 
cezonym rozkładzie jazdy, wywieszo- 
nym na dworcu. | 

  
obrony państwa, jak i inne osobis- 
tości. 

2) Ministerialna rada obrony pań 
stwa może wydawać rozporządzenia 
z mocą ustawy, o ile nie zarządzę wy 
dania ustawy przez rząd lub przez 
Reichstag. 

3) Upoważnienia generała [ed- 
marszałka Goeringa wypływające z 
zarządzenia o wykonaniu planu czte 
roletniego z dnia 18 października 
1936 r., zwłaszcza jego prawo wyda- 
wania nakazów zostaje nienaruszone 

4) Prowadzić sprawy rady mini- 
sterialnej dla spraw obrony państwa 
będzie minister Rzeszy t szef kance- 
larii Rzeszy. Ą 

5) Czas wygaśnięcia ważności us- 
talam ja. -   

od morza Wschodniego aż do linil 
Kwidzyn — Grudziądz — Chełmza 
— Bydgoszcz (łącznie z tymi miasta- 
mi) i sięgającej potem nieco na za- 
chód od Trzcianki, rozstrzygnie sam 
w sprawie swej przynależności 40 
Niemiec, czy też do Polski. 

3) W tym celu na obszarze tym 
PRZEPROWADZONY ZOSTANIE 
PLEBISCYT. Prawo de głosowania 
będą mieli wszyscy Niemcy, którzy 
w dniu 1 stycznia 1918 r zamieszki- 
wali na tym obszarze, alhe do teo 
dn*a tam się urode V. a tukże wszys- 
cy Polacy, którzy w tym dniu na tym 
vbszarze zamieszkiwali, albo do tego 
dnia tam się urodzili. Niemcy wypar 
ci z tego obszaru powrócą, celem do- 
konania głosowania. Die zapewnie- 

nia bezstronnego głosowania oraz 
celem prae przygotowawczych z0s- 
tanie wymieniony obszar podobnie 
jak obszar Saary, podporządkowany 
natychmiast mającej się utworzyć 
międzynarodowej komisji, złożonej 
z przedstawicieli Włoch, Sowietów, 
Francji i Anglii. Komisja ta wykony 
wać będzie zwierzchnią władzę na 
tym obszarze. Obszar ten w najkrót- 
szym czasie opróżniony będzie z pol- 
skiego wojska, polskiej policji i pol- 
skich władz. 

4) Z obszaru tego wyłączony 208- 
taje port Gdynia, który zasadniczo 
jest polskim obszarem suwerennym, 
o ile ogranicza się terytorialnie do 
nolskieso osadnictwa. Ściślejsze gra- 
nice Gdyni byłyby ustalone między 
Niemcami a Polską i w razie potrze- 

by określone przez międzynarodowy 
sąd rozjemczy. 

5) Plebiscyt nie odbędzie się przed 
upływem roku. ' 

6) Abv w tym czasie zagwarante- 
wać Niemeom połączenie z Prusami 
Wschodnimi, Polakom zaś z morzem, 
wybudowane zostaną drogi i linie ko- 
lejowe, które umożliwią wolną komu 
nikacje tranzytową. 

7) W sprawie przynałeżności ob- 
szaru rozstrzygnie zwyczajna więk- 
szość oddanych głosów. 

8) Po przeprowadzeniu plebiscytu 
— niezależnie od jego wyniku — aby 

(Dokończenie na str. 2) 

Dyktatorskie uprawnienia 
powołanej przez Hitlera „Rady obrony Rzeszy” 

Zastanawia brak w Radzie Ribbentropa i Goebbelsa 
Datowane 30 sierpuia 1930 r. Poć 

pisali: Adolf Hitler, generał feldn:ar= 
szałek Goering» szef kancelarii Rze- 
szy dr. Lammers. 

LONDYN, (Pat). Reuter donosi 
z Berlina NOWA RADA MINISTE- 
RIALNA OBRONY STWORZONA 
PRZEZ HITLERA MOŻE WPROWA 
DZIĆ W ŻYCIE JAKĄKOLWIEK U- 
STAWĘ BEZ ZASIĘGANIA RADY 
GABINETU I REICHSTAGU. WAŻ- 
NE DEKRETY MOGĄ BYĆ OGŁO- 
SZONE BEZ PODPISU KANCLE- 
RZA. Koła nolftverna nadkreślaią. że 

W REKACH NOWEJ RADY OBRO- 
NY BĘDZTE SKONCENTRAWANA 

WŁADZA WOJSKOWA I POLITY-., 
CZNA. 

WARSZAWA, (Tel. wł.). Zmianc w organizacji władzy w Niemczech 
która nastąpiła, świadczy o tym, że coś dzieje się w Berlinie. Wrócił na 
pierwsze miejsce feldmarsz. Goering, który ostatnio przegrywał wobec Rib- 
bentropa. Ten ostatni i Goebbels wcale nie weszli do nowej instancji. Kancl. 
Hitler zostawił sobie tylko sprawy zagraniczne i wojsko.
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Mjstowe samoloty niemieckie 
16 razy naruszyły granicę polsko - gdańską 

Musiała interwen'ować polska artyleria 
WARSZAWA, (Tel. wł.). 

Położenie w Gdańsku jest w dalszym ciągu b. naprężone. Wprawdzie 

nikt nie kwestionuje praw Polski ani w zakresie celnym ani kolejowym 

Jednocześnie dokonywane stałe naruszenia tych uprawnień, uniemożliwia 

ją Polsce wykonywanie swoich praw. 

Z Gdańska donoszą, że po 16 wypadkach naruszenia granicy polsko 

gdańskiej przez samoloty niemieckie wojskowe w dn. 26 i 27 sierpnia, kie 

dy polska artyleria przeciwlotnicza musiała reagować po bezskutecznych 

ostrzeżeniach ostrym ogniem artylerii, Forster z towarzyszami zwrócili się 

do władz Trzeciej Rzeszy o powstrzymanie samolotów niemieckich od na- 

ruszania granicy polsko-gdańskiej, Powodem tych próśb było to, że szrap 

nele polskiej artylerii przeciwlotniczej padały na Sopoty, miejscowość ta 

opustoszała, a panika stamtąd rozchodziła się po całym Wolnym Mieście 

Wywieszono wczoraj na murach Gdańska klepsydry, w których na: 

pisano, że zmarł na posterunku kpt pilot Wilhelm Ferstner z Westfalii. Jest 

to, oczywiście, dowód, że przekraczał granicę polsko-gdańską samolot wo 

wojenny niemiecki, a nie pasażerski, jak to twierdzi kłamliwie radio nie- 

mieckie. A 

Rozpoczną się rozmowy 
węygiersko-rumuińskie 

WARSZAWA, (Tel. wł.) Według otrzymanych w Warszawie wiado- 

mości Rumunia nie odrzuciła propozycji węgierskiej o rozmowach w spra- 

wie mniejszości narodowych. Jest to ze srony Bukaresztu akt dobrej woli 

ułatwiający położenie Węgrom przy zachowaniu neutralności. 

Niemcy przegrywają 

„wojnę nerwów" 
nerwowość szerokich mas nie daje 
się dłużej już ukryć. Coraz częściej 

słychać pytania, kiedy się skończy 

„wojna nerwów*. 

LONDYN, (Pat). Reuter donosi z 

Berlina, iż zdaniem niemieckich kół 

politycznych sytuacja jest w dalszym 

ciągu bardzo naprężona. Wzrastająca 

WARSZAWA, (Tel. wł.). Według informacyj nadchodzących z Nie- 

miec w Austrii i w Zagłębiu Ruhry, osobliwie w Bohemii i w Disseldorfie 

ostatnio przeprowadzona mobilizacja niemiecka i wiadomości o wzmożeniu 

polskiego pogotowia wojennego wywołały wielkie rozgoryczenie, niepokój, 

a nawet rozruchy w oddziałach zmobilizowanych. 

Anglia udzieliła gwarancji Danii 
wojny uszanuje neutralność Danii, o 

KOPENHAGA, (Pat). Poseł bry- 
ile rząd Rzeszy jej nie naruszy. О5- 

tyjski przy rządzie duńskim złożył 

„KURJER“ (4917) 

Niemieckie 
£Dokończenie ze str. 1) 

zapewnić swobodne połączenie Nie- 
miee z Gdańskiem i Prusami Wsehod 
nimi, a Połsce z morzem, mają otrzy 
mać Niemcy — jeżeli teren plebiscy 
tu przypadnie Polsce — EKSTERY- 
TORIALN'* STREFĘ KOMUNIKA- 
CYJNĄ w kierunku Buetow - Gdańsk, 
względnie Tezew, celem budowy au- 
tostrady, jak również 4-torowej linii 
kolejowej. Budowa autostrady i tych 
linii kolejowych ma być tak przepro 
wadzona, że Polskie komunikacje w 
ten sposób nie poniosą żadnego usz- 

RZYM, (Pat). Od dnia wczorajsze 

go siły wojskowe znajdujące się na 
półwyspie Apenińskim będą w myśl 
rozkazu Mussoliniego podzielone na 

dwie armie. 

Na czele jednej z nich będzie stał 

toratu Celnego i 22 kolejarzy. 

Śmierć staruszka 
na posterunku 

BYDGOSZCZ, (Pat). W Bydgosz- 

czy odbył się pogrzeb zmarłego na po 

sterunku w pracy dla kraju 62-let- 

nieso Mieczysława Kaczmarka. Ś. p. 

Kaczmarek stanął do pracy przy ko- 

paniu rowów by spełnić swój obywa- 

telski obowiązek mimo, że od kilku 

lat poważnie cierpiał na serce i tu 

padł na posterunku. 

Nowy rozkład 

jazdy pociągów 
Z dniem dzisiejszym wszedł w życi 

| zaczął obowiązywać nowy rozkład jazdy 

pociągów na P. K. P. 

Rozkład przedstawia się następująco 

wczoraj deklarację ministrowi spraw 

zagranieznych Munchowi, który oś- 

wiadczył, iż rząd brytyjski w razie 

Neutralność Szwajcarii 
BERN, (Pat) Szwajcarska agencja tele- 

graficzna donosi, że rada iederałna na pro 

pozycję deparlameniu politycznego, po- 

stanowiła zwrócić się do państw sąsied- 

nich i zainteresowanych z deklaracją neu- 

tralności. 
Konfederacja szwajcarska potwierdza 

ponownie swoje zdecydowanie  ułrzyma- 

mia neutralności we wszystkich okolicz- 

nościach i w stosunku do wszysikich mo- 

carstw. 

BERN, (Pat). Odbyło się zgroma- 

Wrenie narodowe szwajcarskie połą- 

Szeregowcy z cenzusem 
powołani zostaną w razie wojny 

WARSZAWA. (PAT.) W związku z 

„rośbami szeregowców z cenzusem, prze- 

alesionych do rezerwy bez wyszkolenia 2 

oonadkontyngentu, oraz szeregowców z 

€enzusem pospoliłego ruszenia, Minister- 

stwo Spraw Wojskowych zawiadamia, że 

pełenci zostaną powołani do szeregów w | bieżącym roku do kategorii A. 

razie wojny. 

wiadczenie to komentują tu jako pe- Odejście z Wilna do: 

  
wnego rodzaju gwarancję rządu bry- Lidy 0.05 

tyjskiego udzieloną Danii. Królewszczyzny 0.50 

Rudziszek 210 
N. Wilejki 4.50 
Kowna s 6.40 

Warszawy 8.10 

czonych izb sejmu i senatu, na któ- Rudziszek 14.10 

rym dokonano wyboru: generała ar- N. Wilejki 14.50 
mii szwaj-.rskiej w osobie płk. Hen- N. Święcian 15.50 

nowy generał otrzymał 204 głosy. Łunińca 16.05 

Wybór ten pozostaje w związku Warszawy 16,10 

z przeprowadzoną częściową mobili- N. Wilejki 18.50 

zacją armii szwajcarskiej, która od Kowna 19,20 

2-ch dni obsadziła granice Szwajca- Mołodeczna 22.50 

rii. Według konstytucji szwajcars- Turmont 23.50 

kiej najwyższym szczeblem w hierar 

chii wojskowej jest godność pułkow- Przyjście do Wilna z: 

nika. Generał, który w jednej osobie rólewszczyzny 4.55 

jest naczelnym wodzem, wybierany z Wilejki 5.55 

jest tyliko w razie mobilizaeji. Rudziszek 6.10 

Turmont 6.55 
Lidy 6.55 

Mołodeczna 8.55 
wia 11.45 

Warszawy 1410 

Łunińca 14.55 

Weielenie ich nastąpi albo do szkół N. Wiłejki 16.55 
podchorążych rezerwy, albo też do jed Rudziszek 18.10 

nostek organizacyjnych wojska. N. Wilejki 20.55 

Obecnie wcielenie takich kandydatów Warszawy 22.10 

jest niemożiiwe, wobec nadmiaru pobo- N. Święcian 22.55 

rowych z cenzusem zakwalifikowanych w Kowna 23.35 
W rozkładzie tym mogą zajść jeszcze 

pewne zmiany. 

BOTY T I IIS KSI 

Komitet samopomocy społecznej 
WARSZAWA, (Pał). W dniu 31 bm. w nad dziećmi I młodzieżą, 

ministerstwie opieki społ. odbyło się ze 

branie członków naczelnego wydziału wy 

konawczego obywałelskiego komitetu po 

mocy zimowej oraz licznego grona zapro 

szonych przez min. Kościałkowskiego wy 

biłnych działaczy spoełcznych z p. mar- 

szałkową Piłsudską na czele przedstawi: 

cieli różnych orcanizacyj iłd. 

Celem zebrania było omówienie spra- 

wy podjęcia I zorganizowania szeroko po 

jęte! akcji samopomocy społecznej na wy 

padek wojny. Pan minister Kościałkowski 

zagajając obrady wskazał na konieczność 

skupienia wszystkich sił społecznych i 

skoordynowania działalności wszystkich 

erganizacyj społecznych w kraju dla gpro 

stania zadaniom, które w wypadku wojny 

przed społeczeństwem powstaną. Akcja 

| 
| 

ta będzie musiała objąć zarówno opiekę I nego komitetu, prosząc 

fak I nad rodzi- powiedzenie swoich opinii. Pan ministe! 

nami żołnierzy i powołanych pod broń, zamierza wnieść projekt tej uchwały ne 

rezerwistów, organizację samopomocy | najbliższe posiedzenie rady ministrów. 

oi ii ar Pan minister Kościałkowski stwierdza: 

nego blegu życia, a wreszcie wszełkie In | |< Р° Ayskusji, 39 у ННЙ 30 
ne zadania, jakie w warunkach wojnnych daryzują się z jego inicjatywą | zgłasza- 

wyłonić się r:ogły. Tę szeroko pojętą ak | ją akces do współpracy, jak перогрос, 

cję społeczną pragnie pan minister Koś | niej podziękował zebranym pd šią 

cialkowski powierzyć ogólnopolskiemu ko | * apelem do powstającego Komiietu. 
Wobec wysunięcia na zebraniu kan- 

mitetowi samopomocy społecznej, który 

by powstał w oparciu o wypróbowany już dydatury pana ministra Kościałkowskiegc 

| wdrożony ` pracy aparat społeczny na prezesa komitetu, pan minister podkre 

l wykonawczy obywatelskich komitetów ślił, że czuje się w obowiązku doprowa- 

dzić w jak najkrótszym czasie do ukon 
zimowej pomocy, rozszerzając go o wszys 

ikie organizacje i związki społeczne, któ stytuowania się komitetu, jego władz | 

bezpośrednio jednak po tym 
re w wykonaniu zadań komitetu zechcą | organów, 

wziąć udział, W końcu pan minister za | zaproponuje powierzenie przewodnictwa 

poznał zebranych z projektem uchwały, osobie spośród najwybiiniejszych działa- 

dotyczącej powcłania do życia wspomnia | czy społecznych, któraby mogła oddać 

zebranych o wy| się całkowicie tej pracy. 

  

  
  

„podstawy do układów" 
czerbku, a więe nad lub pod torem. 

Szerokość *ej strety ma wynosić je 

den kilometr i ma stanowić teren su 

werenny Rzeszy. W razie jeżeli wy- 

nik plebiscytu wypadnie na korzyść 

Niemiee, otrzyma Polska eelem swo- 

bodnej i nieograniczon+, komunikacji 

ze swym p-tem Gdynią również pra- 

wo budowy podobnych eksterytoriai 

nych dróg, linii kolejo- 
wych, jakieby przypadły Niemcom. 

9) W razie Pomorza do 
Rzeszy, jest ona gotowa dokonać wy 
miany ludności w takich rozmiarach 

Jak odpowiada to warunkom tego oh 
EEE" 

Siły włoskie podzielone na 2 armie 
KSIĄŻĘ PIEMONTU, którego władzy 

będą podlegali wie Adriano 

Marinetti i Camillo Grossi, drngą ar- 

mią będzie dowodził MARSZAŁEK 

GRAZIANI, któremu będą podlegał 

generałowie Vittorio Ambrosi i Ette- 

re Bastico. 

Polacy w więzieniach gdańskich 
GDAŃSK, (Pat). W ciągu dnia wczorajszego miały miejsce na terenie 

Gdańska dalsz aresztowania funkcjonariuszów polskich. Obecnie znajduje 

się w więzieniach gdańskich 7 inspektorów celnych, jeden goniec Inspek- 

Polki — do kobiet 
całego świata 

WARSZAWA, (Pat). Z. P. O. K 
wystosował odezwę do kobiet całego 

świata w której czytamy: 
„Sposobem wypróbowanym w po- 

przednich agresjach, niemiecki rząd 

narodowo - socjalistyczny rozpuszeza 
wiadomości o prześladowaniu ludno- 

ści niemieckiej w Polsce. 
My kobiety polskie oświadczamy. 

że wiadomości te są z gruntu kłamli- 

we. Nie odpowiada bowiem ani cha- 
rakterowi polskiemu, ani tradycji na 
szej, zawsze tolerancyjnej, ani kultu- 
rze narodu polskiego, stojącego od 
wieków na straży nostenu i ludzkiej 
etyki — prześladowanie bezbron- 
nych“, 

szaru. ; 
10) Żądane przez Polskę prawa 

specjalne w poreie gdańskim mają 
być traktowane równorzędnie z ana- 
logicznymi prawami Niemiee w por- 
cie Gdyni. A 

11) Celem usunięcia z tego tere- 
nu iakiekolwiek bądź obawy zagro- 

żenia, mają otrzymać Gdańsk i Gdy<- 

nia charakter wyłącznie miast han- 

dlowych, t, zn. bez umocnień i gar 

nizonów wojskowych. į 
12) Półwysep Hel, który zależnie 

nd plebiscytu przypadłby Rzeszy lub 

Polsce, również ułesłby w tym wypa- 

Aku demilitaryzaeji. 
13) Wobee fego, że rząd Rzeszy 

mógłby ogłosić jak najbardziej ener- 

siezne zażalenia przeciwko polskie- 
mu traktowaniu nałe”zości. zaś rzad 
nelski mógłby również wystosować 
vażalenie w stosunku do Niemiec. 0- 
haj partnerzy wyrażają zgodę na prze 
dłożenia nawwvższych zażaleń po'e"zy 
aaredowej komisji śledczej, która 
miałaby za zadanie badanie wszyst- 
tich zażaleń odnośnie szkód gospo- 
Yarczych i psychicznych, jak również 
* licznych aktów terrorystycznych. 
Niemey i Polska zobowiaznia sie do 
odsrkodawania wszystkiech sospodar- 
czych oraz innveh szkód, których do 
znały mniejszości polska i niemiecka 
od roku 1918, ewentualnie analuwać 
wszystkie wywłaszczenia lub zanew- 
nić eałkowite odszkodowanie za te 
lub inne zarządzenia w życiu gospo- 
darczym. : 

14) Stwierdza, że Polska i Niemcy 
mają się porozumieć co do ureguło- 
wania spraw  mnieiszości polskiej, 
względnie niemieckiej, celem nieprzy 
ciągania ieh do czynności lub obo- 
wiązków, sprzecznych z ich poczu- 
ciem narodowym. Obie strony z0- 
bowiązują się członków  miejszości 
nie powoływać do służby wojskowej. 

15) W razie osiągnięcia perozu- 
mienia na podstawie tych propozycji 
Połska i Niemey wyrażają gotowość 
przeprowadzenia natychmiastowej 
demobilizacji ich sił zbrojnych. 

16) Rządy niemiecki i polski będą 
się porozumiewały w sprawie przyś- 
pieszenia i wprowadzenia w życie po 

| wyższych żarządzeń. 

ZWA 

  
- Wileńskiego kam tetu Pomocy Wojsku 

81 bm. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Obywalelskie- 

go Pomocy Wojsku z udziałem przewodniczących poszczególnych sekčyj 

Komitetu. Uchwalono jednogłośnie odezwę do społcczeństwa treści nastę- 

pującej: 

OBYWATELE I 
Armia polska jesi gotowa do boju 

o wolność i honor. 

o nienasuszalność granic naszej Ojczyzny 

Wszyscy bez wyjątku musimy dać z siebie najwyższy wysiłek pracy i gotowi jes- 

teśmy zdobyć się na każdą ofiarę, której zażąda od nas Ojczyzna. 

Jeżeli wróg wyciągnie zbrodniczą rękę, by zagernąć nasze ziemie, odcprzemy najazd 

Wierzymy w niezłomne męstwo naszego żołnierza, wierzymy w moc duchową na- 

szego Narodu, w tryumj prawdy i sprawiedliwości. Wierzymy w świętość sprawy, o którą 

Narod nasz walczy. Wierzymy w wielkość Polski. Wierzymy w zwycięstwo! Obok armii 

ramię przy ramieniu, w najserdeczniejszym zbrataniu stoi cały Naród 

By jedności tej dać wyraz — by najwydalniej spożytkować zewsząd garnące się do 

współpracy siły powstaje WOJEWÓDZKI OBYWATELSKI KOMITET POMOCY WOJSKU. 

Jednocześnie powstają komitety powiatowe, miejskie, gmunne i gromadzkie. We 

wszystkich tych komitetach, na wszystkich szczeblach zestrzelą się wysiłki społeczeńsiwa, 

samorządu i administracji. Zakre prac wskazują powołane do życia przez Wojewódzki 

Komitet następujące sekcje: 

$) Pomocy Oddziałom Wojskowym, 4) Obrony Przecuwłotsiczej, 

1) Propagandowo - Oświatowa, 2) Zwą!czania Dywcisji, 

5) Opieki Społecznej, 

6) Aprowizacj, 7) Zdrowia i 8) Rolna « Pomocy Sąsiedzkiej. 

Wszystkie serca w Polsce biją jednym rytmem. Rozumiemy się wszyscy. Nam nie 

trzeba słów. Do czynu 

WSZYSCY — ORGANIZACJE I JEDNOSTKI — ZGŁASZAJĄ SIĘ NATYCHMIAST 

DO WSPÓŁPRACY W ODROWIEDNICH KOMITETACH. 

Przewodniczący Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Pomocy Wojska 

Wojewoda Wileński (—) Artur MARUSZEWSKI 
Wiceprzewodniczący: 

(—) Ks. Biskup Kazimierz MICHALKIEWICZ 

(—) b. Marszałek Aleksander Prystor 

(—) pos. gen. Lucjan ŻELIGOWSKI 

Członkowie Prezydium Komitetu 

Kom tety przy ominach żydowskich 
Apel K ła parlamentarnego do Żydów 

WARSZAWA, (Pat). We czwartek dnia 

81 bm. obradowało Żydowskie Koło Parla- 

mentarne pod przewodnictwem posła Br. 

Sommersteina. W wyniku obrad Żydowsk:e 

Koło Parlamentarne zwróciło się do za 24 

dów wszystkich gmin żydowskich w kraju z 

wezwaniem o natychmiastowe zorganizowa- 

nie przy każdej gminie specjałnego wydziału 

do spraw czynnego udziału miejscowej lud- 

ności żydowskiej w akcji wzmocnienia 0b- 

ronności państwa dla pełnego zreaiizowania 

gotowości ludności żydowskiej do wszelkich 

ofiar, jakich obena chwiła żąda od wszyst- 

kich obywateli. 

Wydział ten, do którego należy powołać 

przedstawicieli wsz: stkich dzia'ającyca na 

terenie gmin żydowskich organizacji polity- 

cznych, społecznych, religijnych, gosp >dar- 

czych, oświatowych, sportowych i młodzieżo 

wych, ma inicjować i koordynować, stosów 

nie do wskazań władz państwowych i samo- 
rządowych, udział ludności żydowskiej w 

akcjach o charakterze społecznym, Związa- 

nych: al z bezpośrednią obroną pańs:wa, 

b) ze sprawami nprowizacyjnymi, e) 7 opie 

ką nad rodzinami osób poworanych do peł: 

nienia służby wojskowej. ł) z cywilną cb- 

roną przeciwlotniczą i służną sanitarno rate- 

wniczą. 

Będzie w ogóle, zadaniem gmin i wyin'e- 

nionych oddzi:*ów współdziałać z władzami 

iz całym społeczeństwem w ce'1 utrzymonię 

spokoju, normalnej wartości * wzajemne  » 

mocy we wszystkich okoliczaościach jokio 

nadchodzące wydarzenia mogą wylworzyė  



  

„KURJER“ (4917) 

: Wojnar hez smóćus 
dan, Piotr, czy Stanisław, powo- 

łani do szeregów polskiej armii, nie 
czują zazwyczaj nienawiści do Her. 

mana czy Maxa, 1 ktėrmi będą się 
śnieli spotkać w boju, oko w oko. Ale 
ci młodzi ludzie ubrani w mundury 
wojska polskiego wiedzą dlaczego ma- 
ja zadawać śmierć swym przeciwni. 

om niemieckim i za co własne życie 
stawiają na kartę. 

Ale Max lub Herman, którym każą 
biec na polskie okopy i kłuć, rąbać, 

- mordować ich rówieśników polskich— 
ei młodzi Niemcy, czy wiedzą dlacze- 

go tak mają czynić? 
Dla nas to walka o wolność. o 

skarb największy, jaki człowiek po- 
siada. Ale dla nich? 

Jakkolwiek będziemy oceniali pra- 
wdziwą wartość różnych mitów poli- 
tycznych, jedno zdaje się być niespor- 
nie pewne, że wojna wymaga mitu 
Jeśli się milionowe masy zmusza do 

- ciężkich ofiar i olbrzymiego wysiłku, 
nie wystarczy ubrać je w mun- 
durų i uzbroić. (Wielka ofiara 
wymaga wielkiej idei. Idea, mit musi 
porwać i rozpłomienić miliony idących 
do walki, : 

W Polsce mówić o tym nie trzeba, 
a nawet mówić nie sposób. Cudzozie- 
miec, któryby dziś po raz pierwszy 
stanął na ziemi polskiej, zrozumie 
wszysko, jeżeli spojrzy w oczy tym 
eo odchodzą i tym co żegnają odcho- 
dzących. Ta prawda żyje we wszyst-   

kich sercach. A z jaką wiarą w duszy, 
a w imię czego pójdą do walki młodzi 
ludzie mobilizowani po tamtej stro- | 
nie? 

Wódz narodowo - socjalistycznych 
Niemiec ogłosił się prorokiem nowe 
Europy. Hasła uniwersalne rewolucji 
narodowej stawiane były bardzo wy- 
raźnie, bardzo mocno. Interweniowa- 
no w Hiszpanii w imię solidarności 
rządów faszystowskich.  Nadawane 
wszak tej pomocy charakter bezintere 
sowny, jakiejs krucjaty tdeologicznej 
przeciwko międzynarodowemu bolsze- 

wizmowi. Tak samo też przyjaźń ® 
ltalią uzasadniana była wspólnotą 
tdeologiczną. Społeczeństwo niemiec. 
kie brało to na serio. (Wierzono, że 
stara i zgniła Europa, stoczona przez 
destrukcyjne elementy żydowskie, 
socjalistyczne i wolno-mularskie po- 
trzebuje odrodzenia. Renesansem tym 
miały być nowe ruchy  „faszystow- 
skie”, zjednoczone w walce z bolsze- 
wizmem. 

Przyszedł sierpień roku 1939. Mi- 
nister Ribbentrop poleciał do Moskwy. 
Unńwersalne hasła zostały cynicznie 
odrzucone. Dziś Niemcy nie mogą ich 
wypisać na swych sztandarach. Nie mo 
gą głosić, że walka z Polską w jaki- 
kolwiek sposób ma się wiązać z walką 
przeciw bolszewizmowi. 

Narodowy-socjalizim miał jeszcze 
inne hasła ideologiczne. Mówiono: 

W „Mein Kampf“ u Hitlera w „My- 
thus des XX Jahrhunderts* spotyka- 
my twierdzenie, że Niemcy muszą zdo 
być ziemie dla kolonizacji. Hitler wy- 
rażnie stwierdził, że ziemi tej należy 
szukać w Rosji. Pisano wiele o Żyz- 
nych ziemiach Ukrainy. Być może 
wielu Niemców wierzyło, że dosta- 
'ną działki na żyznych  czarno- 
ziemiach Ukrainy. Walka z Rosją by- 
łaby walką o rolę uprawną i o su- 

rowce. 
- Ale Hitler podpisał pakt z Sowie- 

tami. Wskutek tego hasła „Blut und 
Boden' straciły swoją aktualność. 

Napewgo dyplomaci planują, że 

Polska będzie tylko etapem w marszu 

na wschód, a później przyjdzie kolej 

na Rosję. Ale dla mas cele wojny trze- 

ba stawiać bardziej prosto, bardziej 
bezpośrednio. 

Pomorze i Gdańsk — rozumieją to 
masy niemieckie — stanowią kwestię 
prestiżową. Oficjalna propaganda mó- 
wi: o „honorze”*. Podbój innych ziem 
polskich nie rozwiązałby ani zgadnie- 
nia surowców, ani sprawy przeludnie- 
nia. Zostają względy prestiżowe but. 
nej imperialistycznej polityki. 

Naród niemiecki cechuje duże po- 
czucie dyscypliny. Dlatego — przy- 
puszczać należy — masy niemieckie 
pójdą karnie do okopów. Ale co się 
stanie w chwili pierwszego niepowo- 
dzenia? Czyż nie uleaną „depresji ln.   Blut und Boden — krew i ziemia dzie walczący bez idei? TSE. 

  

Korpus Х. | 

do walki z bandytyzmem niemieckim 
W niedzielę późnym wieczorem 

(27 bm.) odbyła się odprawa Zarządu 
. Okręgu Warszawskiego Związku Pow 
stańców Ślaskich, który pieleenując 
tradveje walk niepodleglošeiowych o 

zachodnie rubieże Rzeczypospolitej 
wobec bandyckich napadów niemie- 
ekich na przygranieze polskie, powo 
łał do życia jednostkę bojową Kor- 
pus X. W ramach Korpusu znajdą 

się t. zw. żywe torpedy oraz oddzia- 
ły ochotników i ochotniezek  goto- 
wych do największych poświęceń dla 

Ojczyzny. 

Upór Hitlera staje się śmieszny 
WYGLĄDAJĄ WPROST ŚMIESZNIE 

macji niemieckiej, która usiłuje za , Francja i Anglia już powzięiy de- 
wszelką cenę wprowadzić rozdźwięk 
do obozu pokoju, wydała charakte. 
rystyczną ocenę francuska agencja 
telegrafiezna „Havasa““. 

Reasumując wypadki ub. doby, 
agencja „Havasa” stwierdza, że PRO- 
BY HITLERA ROZBIĆ JEDNOLITY 
FRONT FRANCUSKO-ANGIELSKI 

cyzje, które są doniosłe i trwałe. 
Francja i Anglia BĘDĄ SIĘ BIŁY 
PRZY POLSCE. 

W kołach politycznych Francji 
sensację wyw”?*ł ustęp oświadczenia 
„Havasa“. w któm jest mowa © 
niemieckich  usiłowaniach rozbicia 
frontu jedności miedzy Anglią i 

Chciał poróżnić Anglię z Francją! 
© metodach postępowania dyplo- | Fzanc*a. Prawdopodobnie sugestie w 

tym kierunku poczynione zostały 
prze Hitlera w jeso liście, skierowa- 

nym do Chamberlaina. W jaką one 
zostały ujete formę dowiemy się nie- 
bawem, prawdopodobnie na posie- 
dzeniu anvielskiej Izby Gmin, gdzie 
premier Chamberlain złoży sprawo- 
zdanie z nrzebiegu jego listowych 
rozmów z Hitlerem. 

Dywizja amerykańska 
faorumuje sie we Frcomcūi 

Pułk. armii amerykańskiej Swe- | 
eny, który w czasie wojny światowej 
walczył jako ochotnik w szeregach 
armii francuskiej, zapowiedział, że 
podejmie ORGANIZACJĘ OCHOTNI 
CZEJ DYWIZJI AMERYKANSKIEJ 
WE FRANCJI, ORAZ OCHOTNI- 
CZEJ ESKADRY LOTNICZEJ A. P. 

W ciągu jednego dnia pułkownik 
Sweeny miał uzyskać akces 500 Ame 
rykanów, zamieszkałych we Francji. 

Jako przyszły dowódca tej "orma 
eji amerykańskiej we Franefi przewi 
dziany jest generał brygadier amery 
kański H. J. Reilly — który również 
w czasie wojny światowej walczył na 

froncie francusk:m. 
Płk. Sweeny bawił przed niedaw 

nym czasem w Połsce i w ciągu ostat 
niego tygodnia w rozmowie z dzien 
nikarzami polskimi i francuskimi w 
Paryżu wypowiadał się niczwykle do 
datnio o moralvej I materialnej war 
tości armii polskief. 

Prasa litewska zwalcza Waldemarasa 
KOWNO, 30.VIII ). Wczo- | tuvos Žinios“ pisze: „Bardzo niepatrio | narodowców (tautininków), w szcze- 

rejsze dzienniki przestrzegają przed tyczną i nienarodową rzeczą jest my- | gólności zaś ich skrajnego odłamu — 

wykorzystywaniem  zaognionej 
tuacji międzynarodowej dla 

Już przybyły pierwsze transporty 
wojsk angielskich do Francji. Na ra- 
zie tylko 5 tysięcy żołnierzy, ala cała 
armia ekspedycyjna w sile 300 tys. 
wojsk pierwszoliniowych i tyleż rezer- 
wy gotowe są do przerzucenia na 
kontynent. 

W dzisiejszej skali przygotowań 
wojennych, liczby te mogą się wyda- 
wać na pozór nieduże, porównanie 
jednak z liczbą wojsk angielskich, 
które walczyły na ziemi francuskiej 
w pierwszym okresie wielkiej wojny 
światowej daje inne pojącie o tych 
cyfrach. W ciągu czterech iat wojny 
Anglia przerzuca na kontynent ogó- 
tam 2 miiany żoinierzy, w czym 
1,260.000 wojsk  pierwszoliniowych. 
Jednorazowe zatem wysłanie 25"/, 

  

sy- 
| 

” | imienia syna narodu'. Słowa te zwró- 
grywek partyjnych. Postępowe „Lie- | cone są, jak się zdaje, pod adresem | 
WEZYR ZO TZTOZNO RZEP OZ ZONE AE Z TOO OWORE DK DD DDA (ZA DOC OWRAÓCÓOK, 

Jak forsowano La Manche 

  

šleč o rozbijaniu rządzenia — jest to 
zbyt egoistyczny zamiar, nie warty 

„woldemarasowców*, którzy powrót 
do kraju swego przewódcy chcieliby 
wykorzystać dla dojścia do władzy. 

Ograniczenie żeglugi 
na polskich wodach terytorialnych 

WARSZAWA, |(Pafj. Kierownictwo ma 
rynarki wojennej podaje do powszechnej 

wiadomości, że na obszarze polskich wód | 
wewnętrznych i terytoralnych, ograniczo- 

nym linią 3-milowej odległości od brzegu 
polskiego w granicach od poludrka: 
18 st. 03,8 ost. do punktu na szer. gg. 
54 st. 30,0 n. I dług. gg. 18 st. 45,0 ost., a 
dalej w całym obszarze na n. od nastę- 
pujących linij: linla 1 od punktu 54 st. 

30,0 n I 18 st. 45,6 ost. do punktu 54 ff, 

28,0 n i 18 st. 40,5 ost., linia 2 od punktu 

54 st. 28,0 n I 18 st. 40,5 ost. do punktu 
54 st, 27,8 n I 10 kt 34, ost — żegluga jest 
niebezpieczna, 

Statki przychodzące do Gdyni powin- 
ny podejść do punktu n szr. gg. 45 sf. 

| 29,5 n. I dług. gg. 18 st. 45,0 ost, skąd żą- 
| dają pilota I oczekują na Jego przybycie 

  

Nowy plan 
WASZYNGTON. (Pat.). Duże wra- 

żenie w tutejszych kołach politycz- 
nych wywołał fakt wręczenia listów 
uwierzytelniających prez. Roosevel- 

towi przez nowego ambasadora W. 
Brytanii lorda Lothiana. 

Zwróciło powszechną uwagę, że 
prezydent Roosevelt po uroczystości 

wręczenia odbył z abm. Lothianem 
półtoragodzinną konferencję. Jest to 
fakt BEZ PROCEDENSU W ZWY- 
CZAJACH " DYPLOMATYCZNYCH. 
Lord Lothian odmówił udzielenia in- 
formacji na temat tej rozmowy. 

Również wymiana przemówień 
pr” akredytowaniu nowego ambasa- 
dora obfitowała w znamienne ak- 
centy. 

W swoim przemówieniu w Lord 
Lot! '=n podkreślił, że rząd angielski 
postawił sobie zadanie UCZYNIĆ 
WSZYSTKO, CO MOŻLIWE ABY 

ANKARA. (Obsł. sp.). Dziś otrzy- 
mano w Paryżu wiadomość ze Stam- 
bułu o tym, że rząd turecki wydał 
dalsze zarządzenia mobilizacyjne. 

W Paryżu twierdzą, że jest to jesz- 
cze jeden dowód pełnej gotowości 
Tureji do wystąpienia na wypadek 
wojny po stronie państw pokojowych. 

WIADOMOŚĆ TĘ POTWIERDZA 
RÓWNIEŻ NADANA PRZEZ „REU- 
TERA* DEPESZA O TYM, ŻE 
WSZYSTKIE STATKI NIEMIECKIE 

SOFIA. (Pat. Rada ministrów 

wydała zakaz urządzania wszelkich 
zgromadzeń publicznych na terenie 
całego kraju. 

Roosevelta 
UTRZYMAĆ POKÓJ NA DRODZE 
POKOJOWEJ OSIĄGAJĄC SPRA- 
WIEDLIWE ROZTRZYGNIĘCIE .W 
DZIEDZINIE GOSPODARCZEJ [I 
POLITYCZNEJ, 

Rząd W. Brytanii ma pełne zau- 

fanie do tych usiłowań zapewnienia 
pokoju i zmierza do tych samych ce- 
lėw eo i prezydent Roosevelt i cały 
naród Stanów Zjednoczonych. Wie, 
że rząd Stanów Zjednoczonych i cały 
naród amerykański od wielu lat cią- 
gle dążył do zapewnienia pokoju i po- 
łożenia kresu agresji. Jest on szczę: 
śliwy, że rząd i cały naród W. Bry- 
tanii zdążają do tych samych celów. 

LONDYN. (Obsł. sn.). WCZORAJ 
W LONDYNIE OTRZYMANO WTA- 
DOMOŚĆ O NOWYW PLANIE RO- 
OSWELTA WUVPATOWANIA POKO- 
JU. NA RA7IE BRAK JESZCZE 

| SZCZEGÓŁÓW. 

  
Słatki niemieckie uciekaja do portów sowieckich 

ZNAJDUJĄCE SIĘ W PORTACH TU 
RECKICH, LUB NA OBSZARZE TU. 
RECKICH WÓD TERYTORIALN. 
OTRZYMAŁY ZARZĄDZENIE ADMI: 
RALICJI NIEMIECKIEJ, BY NA- 
TYCHMIAST UDAŁY SIĘ DO POR- 
TÓW SOWIECKICH. 

To poczucie niebezpieczeństwa fla 
okrętów niemieckich na terenie wód 
tureckich świadczy wymowaie © tym, 
że POZYCJA PAŃSTWA KEMAL PA- 
SZY JEST JUŻ WYRAŹNA. 

(irecja pogłębia mobilizację 
Sztab główny armii komunikuje, 

że powołano dodatkowo 2 roczniki 
rezerwistów na okres ćwiczeń. 

  

    

Proszę o nadesłanie 
  

tj. razem Zł — 

Imię i nazwisko, 

Dokładny adres 

W KAŻDYM POLSKIM DOMU 

KRZYŻACY! 
Nieśmierteime dzieło 

MENRYKA SSENKAEWACZA 
za Zł 3.— (trzy) 

Każdy setny nabywca „Krzyżaków* otrzyma bezpiatnie (kwartalną, półroczną) pre- 
numeratę naszego pisma lub według swego wyboru wydawnictwa Zakła.u Naro- 
dowego im. Ossolińskich (Lwów, Ossolińskich 11) za Zł 1 )— (dziesięć), z kata- 

logu dołączonego do każdego egzemplarza „Krzyżaków*, 

Ważna do 23 wrzesnia 1959 r. 

(Wypełnić i wyciąć) 

egzempl. „Krzyżaków Sienkiewicza po Zł 3,— 

Kwotę przekazuję czekiem P. K, O. Nr 141.599, 

   

   
   

  

    

   
   
   
    

    

      
  

tej sumy będzie dużą pomocą w po” 
czątkowych fazach ew. działań wo- 
iennych. 

Ekspedycje wojenne przez kanał, 
dzielący wyspy brytyjskie od konty- 
nentu, miały miejsce nie tylko w cią- 
gu ostatniego ćwierćwiecza. Kanał i 
La Manche widział na swych wodach 
niejedną już armię, płynącą nie tylko 
z wysp na kontynent, ala też i w od- 
wrotnym kierunku, Pierwszą histo- 
ryczną datą, godną zanotowanie, jest 
rok 55 przed Chr., kiedy to Juliusz 
Cezar wyruszył z ltius Portus pomię- 
dzy dzisiejszym Calais a Boulogne z 
dwoma legionami na 80 okrętach. 
Wulądnwał am wówciazs z Walmer. 
Najsłynniejszą może a w każdym 

do dziś konsekwencje była ekspedy- 
cja Wilhelma Zdobywcy w roku 1066, 
który wypłynął z 30.000 żołnierzy na 
3.000 statków z St. Valery-en-Caux, 
w pobliżu Dieppe, i wylądował trium- 
falnie w Pevensey. Potężna armia 
wypłynęła z portu Dover w roku 1150 
pod przewodnictwem Ryszarda-Lwie 
Seicz na trzecią wyprawę krzyżową. 
W roku 1346 król Edward Ill wypły- 
nął z Southampton na czele 30-to- 
tysięcznej armii. 
sile 1000 jednostek zawinęła do La 
Hogue w Normandii i po spustosze- 
niu kraju, angielskie wojsko wróciło 
do Anglii przez Calais, które wpadło 
w ręce Anglików. 

„Rewizytowali* Anglię poprzez Ka- 
nał w roku 1377 Francuzi wespół z 
Hiszpanami, kiedy to zajęli Isle of 
Wight, spalili Hastings i Rye i zaata- 
kowali Southampton i Winchelsea,   razie wielce brzemienną w trwające W sześć lat potem krwawo pomścili 

Angielską flota w | 

tę wyprawę Anglicy, zdobywszy Gra- 
velines i Dunkierkę. W roku 1414 
wielki ruch panował na Kanale w 
związku z żądaniem Henryka V, aby 
mu, wzamian za nieuwzględnione 
przez Francję żądanie przekazania 
królewskiego berła Francji, oddano 
rękę księżniczki Katarzyny. Król an- 
gielski, zniecierpliwiony d'na mi ukła- 
dami, wyruszył wreszcie z Sou hamp- 

lton na czele 30 totysięcz„«, armii, 
Trzy dni trwało, zanim armia ta wy- 
lądowała na ziemi francuskiej, Po 
klęsce, zadanej Francuzom, Henryk V 
wrócił do Anglii via Calais-Dover, ale 
w roku 1417 znów wylądował we 
Francji, w Touque w Normandii. Tym 
razem zajął Viliers, Bayeux. Alengon, 
Caen, Rouen i inne miasta. 

W niedługim czasie po pokojo- 
wym spotkaniu Henryka Vill-go z 
Franciszkiem I-ym następiła zbrojna   wyprawa Anglików na pabrzeże Fran- 

    

  

(Kurjer Wileński) 

cji, która zakończyła się zdobyciem 
Boulogne przez Henryka, Franciszek - 
w odwecie wyruszył ku wyspcm an- 
gielskim, zaś Henryk VIII wysłat woj 
ska do Calais. W jedenaście lat po 
jego śmierci Francuzi ostatecznie od- 
zyskali ten nlezwykle ważny port, 
który nazywano „największym klej- 
notem w angielskiej koronie". Rok 
185, kiedy to Napoleon Ill wraz ze 
swoją małżonką, cesażową Eugenią, 

złożył oficjalną wizytę królowej Wi- 
ktorii, zapoczątkował erę pokojowych 
i przyjaznych stosunków pomiędzy 
Anglią. i Francją, których tradycję 
podtrzymują do dziś dnia armie obu 
potężnych państw, złączone brater- 
stwem broni i wspólnie przelaną krwią 
w obronie cywilizacji i pokoju. 

je 

—o00— 

 



„KURJER“ (4917) 

pomieszczeniach nzrzenionych | zebezpiozonyth 
Możliwość ataków z powietrza mi- 

mo czynnej obrony przeciwlotniczej 
nakazuje nam w najszerszym zakresie 
urządzanie pomieszczeń ochronnych 
dla ludzi, aby zmniejszyć ewentualne 
skutki bombardowania. 

W tym celu zależnie od możliwo 
ści należy urządzać , pomieszczenia 
uszczelnione, zabezpieczającę, rowy 
ochronne otwarte i kryte, wreszcie ja 
ko najlepsze zabezpieczenie odpowied 
nio wytrzymałe schrony. t 

W warunkach lokalnych najbar- 
dziej powszechne będą rowy ochron- 
ne, gdy brak možliwošci dla urządze- 
nia pomieszczeń w budynkach, oraz 
pomieszczenia uszczelnione i zabez- 
pierzające. 

Rowy ochronne otwarte i kryte 
służą dla przechodniów i mieszkań- 
ców pobliskich dcmów, w których ze 
względu na konstrukcję i brak trwa 
łvch piwnic nie można urządzić po- 
mieszczeń ochronnych; — chronią one 

jedynie przed odłamkami, podmu- 
chem i gruzami wałących się budyn- 
ków (ze względu na oddalenie), nie za 
bezpieczają jednak przed gazem, to 
też osoby chroniące się w rowach po- 
winny posiadać maski gazowe. 

Pomieszczenia uszczelnione chro- 
nią jedynie przed gazem, zaś zabez- 
pieczające — nie tylko przed gazem. 

ale również przed odłamkami, gruzem 

walacego się budynku i słabym pod- 

muchem. 
Zasadniezo pomieszczenia  zabez- 

pieczające i uszczelnione można urzą- 

dzać nie tylko w budynkach osgnio- 
trwałych, ale i drewnianych, jednak 

mieszkańcy budynków drewnianych 
muszą liczyć się z większą możliwoś- 
cią pożarów od, bomb zapalających. 

Pomieszczenia uszczelnione można 
urządzać w każdym mieszkaniu, nato- 
miast pomieszczenia zabezpieczające 
urządzane są jako pomieszczenia zbio 
rowe — najczęściej w piwnicach i su- 
terenach ze względu na większą wy- 
trzymałość ścian i stropu. 

Jak i gdzie należy urządzać po- 
mieszczenia zabezpieczające względ- 
nie uszczelnione? 

Wybór miejsca w budynku na po- 
mieszczenie zabezpieczające czy usz- 
ezelnione winien uwzględniać przede 
wszystkim —jaknajwiększą trwałość 
ścian i stropów, jaknajmniejszą po- 
wierzchnię ścian zewnętrznych i otwo 
rów, przez które mógłby się przedo- 
stać gaz. ' 

Prócz tego ze względu na okres 
przebywania i potrzeby życiowe po- 
mieszczenia ochronne powinny posia- 
dać odpowiednią powierzchnię i ku- 
baturę: 1 m” podłogi i 3 m* powietrza 
na osobę. 

Na ogół biorąc na pomieszczenia 
uszczelnione i zabezpieczające najle- 
piej nadają się łazienki z ustępami w 
domach skanalizowanych, ewent. ku- 
chnie, jeśli uszczelnienie okien nie bę. 
dzie nastręczało większych trudności, 
i przedpokoje jako pomieszczenia nie 
mające najczęściej styczności z po- 
wierzchnią zewnętrzną budynku. 

Uszczelnianie okien i drzwi, gdy 
brak jest specjalnych uszczelniaczy 
w rodzaju w rodzaju wojłoku i gumy 
może być wykonane za pomocą na- 
klejania pasków papieru na felcach 
i stykach futryn z drzwiami i oknami 
— a nawet w braku tego za pomocą 
szmat przesyconych tłuszczem. 

Szyby w oknach nałeży również 
zabezpieczyć przed podmuchem i to 
w sposób następujący: w ciągu dnia. 

jeśli pomieszczenia ochronne posiada- 
ją okna, okna te winny być otwarte, 
by pomieszczenie miało możliwie du 
żą wymianę świeżego powietrza. Okna 
wewnętrzne (szyby) należy całkowicie 
zakleić czarnym nieprzepuszczającym 
światła papierem, a z odwrotnej stro- 
ny wykleić paskami papieru dla zwięk 
szenia wytrzymałości na podmuch 

Podczas ataku lotniczego okna 
zewnętrzne przymykamy, zaś okna 
wenętrzne dokładnie zamykamy i usz 
czelniamy, (guma, wojłok, naklejanie 
pasków papieru lub szmaty). Ten spo 

| sób wykonania uszczelnienia okien 
| daje również całkowite zaciemnienie. 

Uszczelnienie drzwi może być wy- 
konane w analogiczny sposób. 

W najbliższych dniach na terenie 
poszczególnych komisariatów OPL w 
Wilnie przewidziane jest uruchomie- 
nie poradni budowlanych OPL — &а 
udzielania rad i wskazówek przy urzą 
dzamiu pomieszczeń  uszczelnionych 
i zabezpieczających   Inż, T. Jasiński. 

Zelazny Zapas produktów 

trzeba gromadzić racjonalnie, obecnie 
są tan 

Zapobiegliwe gosposie Wilna od 
kilku dni zaopatrują się w „żelazny 
zapas“ środków żywnościowych. W 
pierwszych chwilach robiły to zbyt po 
Śpiesznie, zbyt gorączkowo — tak, że 
powstał chwilowy brak niektórych 
artykułów. Obecnie w sklepach żyw- 
nościowych nie ma tłoku. Zapasy w 
większości domów są porobione. 

Nalleży jednak pamiętać, że zaku- 
py czynione przez ludność w dniach 
„gorących* nie zawsze były zgodne 
z interesem własnym konsumenta. 
Zdarzały się bowiem wypadki zaku- 
pywania przez poszczególne osoby 
większej ilości produktów,  ulegają- 
cych łatwemu zepsuciu. Obecnie więc 
w spokoju należy zrewidować spiżar- 
kę i zracjonalizować dalsze zakupy, 
aby zgromadzić lepszy pod względem 
wartości odżywczej zapas prowiantów 

w domu. Należy 'to czymić stopniowo, 
konsumując posiadane zapasy i uzu- 
pełniając je przez częściowe nowe za- 
kupy. 

A a LS 

Z Targów Północnych 

Targi Zielarskie 
sa 

w Wilnie 
W piątek dnia 1 września br. o godz. '11 

odbędzie się otwarcie Ogólnopolskich Tar- 

gów Ziół Leczniczych, Grzybów i Konserw 
Roślinnych, organizowanych w ramach V 
Targów Północnych w Wilnie. Targi będą 
trwały od 1 do 3 września br. włącznie. 

W związku z Targami odbędzie się kon- 

kurs jakościowy prób towarów oraz szereg 
webrań branżowych. W sobotę dm. 2 wrześ- 
nia urządzone zostanie zebranie dyskusyjne, 
poświęcone zagadnieniom przetwórstwa roś- 
linnego. Poszczególne tematy będą zagajane 
pezez p. dyr. D. J. Tilgnera, Głównego Ins- 

pektora Standaryzacy jnego Związku Izb Prze 
mysłowo - Handlowych w Warszawie oraz 
innych przedstawicieli Inspektoratu i Labo- 
ratorium Żywnościowego Związku Izb Prze- 
mysłowo - Hamdlowych. 

Nagrody dla hodowców 
W dniu 27 sierpnia br. odbyło się posie- 

dzenie Komisji Sędziów Ogólnopolskiej Wy- 
stawy Drobiu, Gołębi, Psów, Królików i 
Łwierząt Futerkowych pod przewodnictwem 
prof. Maurycego Trybulskiego, prezesa Ko- 
mitetu Wystawy. 

Nagrody ofiarowały następujące imsty-   
tucje, urzędy i organizacje:  Minisetrstwo 
Rolnictwa i Reform Rolnych, Centralny Ko- 
mitet do spraw Hodowli Drobiu w Polsce, 
Polski Związek Eksporterów Bekonu i Arty- 
kułów Zwierzęcych, Zarząd Miejski w Wil- 

nie, f«ma „Champignons* i Targi Północne. 
W dziale drobiu (kury, kaczki, gęsi, perlice 

i indyki) rozdano dla 26 osób nagrody, w 
dziale gołębi 5 osób, w działe kanarków 1 o- 
soba, w dziale lisów srebrnych 1 osoba, w 
dziale królików 6 osób, za ogólną akcję dro- 

biarską, — nagrodę w dziale psów (myš- 
liwskie, dogi, owczarki) dla 19 osób. 

Nagrody zostały przyznane w postaci me 
dali, dyplomów, nagród pieniężnych £ w na- 
turze. 

Pokaz koni na Targach 
Północnych 

W dniu 31 sierpnia oraz 1 i 3 wnześnia 
rb. odbędzie się na terenie Targów Pėlnoo- 
nych w Wilnie, Pokaz Koni, na który będą 
się składać: przegląd ogierów, zakup koni 
do remontu, próby dzielności ogierów, zakup 
ogierów do Państwowych Zakładów Chowu 
Koni oraz subwencyjny zakup w ręce pry- 

watne. 
Pokaz ten będzie ostatnią z licznych im- 

prez, urządzanych w rb., pomima nastrojów 
chwili przez tegoroczne Targi Północne. 

ie jaja 
| Zwracamy więc uwagę, iż w chwi- 

li obecnej znajdujemy się w pełnym 
sezonie produkcyjnym jaj. Rynek 
nasz posiada duże ilości tego towaru, 
cena jak na obecny okres jest wyjąt- 
kowo niska a artykuł ten jest jednym 
z najbardziej zdrowych i odżywczych 
środków spożywczych. 

Tworząc więc zapasy żywności 
każda rodzina winna zwrócić uwagę 
na zakup jaj, które można przecho- 
wywać w stamie świeżym w warun- 
kach domowych przez 2—3 tygodni. 
Natomiast jaja przechowywane w pły 
nie wapiennym lub w chłodniach 
utrzymują swą wartość i jakość nawet 
przez kilka miesięcy. 

Obrączka złota 
na F.0.N. 

P. mg. Mejer Kirzner złożył dziś 

w Obywatelskim „Miejskim Komitecie 

FON złotą obrączkę ślubną na FON 

i wzywa ludność żydowską Wilna aby 

w obecnej chwili masowo zaczęła skła 

dać na FON przedmioty złote. 

Na FON 
W dniu Imienin Pana Kuratora Okręgu 

Szkolnego Wileńskiego składa na FON — 

5 @. — H. V 

„Elektrit“ kopie rowy 
Firma Elektrit, odpowiadając na ape 

lutejszych władz samorządowych, wypo- 
mażyła przeszło 100 osób spośród swojej 

załogi robotniczej w odpowiedni sprzęt 

do kopania rowów. Ta partia robotników, 
raopałrzona w w łopaty, kopała w dnłu 

wczorajszym i kopać będzie przez kilka 

dni następnych rowy przeciwłotincze w 

godzinach normalnej pracy fabrycznej. 

Robotnicy otrzymują za pracę przy 
kopaniu rowów swój normalny dzienny 
zarobek. Również cały personel biurowy 
składający się z 75 osób, postanowił udać 
się na kopanie rowów, luzując pracowni- 
ków fabrycznych. 

Należy przypuszczać, że inne fabryki 
oraz większe przedsiębiorstwa pójdą śla- 
dami Elektritu.   

Od dziś wypłacanie należności 
za pobrane Konie, wozy i pojazdy mechaniczne 

Izba Skarbowa podaje do ogólnej 
wiadomości, że poczynając od dnia 1 
września Kasy Urzędów Skarbowych 
na terenie województwa wileńskiego 
(w Wilnie Kasa 1 Urzędu Skarbowe | 
go) będą wypłacać wynagrodzenie za 
pobrane zwierzęta pociągowe wozy. 
uprząż, pojazdy mechaniczne i rowery 
na podstawie przedkładanych zleceń 
wypłaty wydanych przez Komisje Po 
borowe na następujących warunkach: 

1) Wynagrodzenie za pobrane zwie 
rzęta pociągowe wypłacane będzie w 
sposób następujący: 

a) w przypadku pobrania jedyne 
go posiadanego w chwili poboru zwie 
rzęcia pociągowego, wynagrodzenie 
wypłaca się w całości gotówką. 

b) W przypadku pobrania zwie- 
raął poc ch od osób (pezedsię-        э 
bionstw), posadających w chwili po- 

boru więcej niż jedno zwierzę pocią- 
gowe, ale nie więcej niż trzy zwierzę- 

ta pociągowe wynagrodzenie wypłaca 

się w 750/0 gotówką, na resztę zaś wy- 
daje się asygnaty, w innych przypad- 
kach wynagrodzenie wypłaca się w 
połowie gotówiką, w połowie asygna- 
tami. 

Celem stwierdzenia ilości posiada: 
nych w chwili poboru zwierząt pocią- 
gowych wystarczy przedłożenie  za- 
świadczenia właściwego Zrządu Gmia 
nego lub sołtysa. 

2) Wynagrodzenie za pobrane wo- 
zy, sanie, bryczki, uprząż oraz rowe- 
ry, jak również przedmioty niezbędne 
'do ich użytkowania (naczynia do po- | 
jenia i karmienia zwierząt, latarnie, 
narzędzie itp.) wypłacane będzie w 
całości gotówką, 

jazdy mechaniczne, przeznaczone dla 
celów zarobkowych, wypłaca się w ca 
łości gotówką, o ile pobrany pojazd 
był jedynym pojazdem mechanicz- 
nym, należącym w chwili pierwszego 
poboru do osoby świadczącej. W przy 
padku przeciwnym wypłaca się gotów 
ką jedynie 50%/6 ustalonej należności, 
resztę wypłaca się asygnatami. 

4) Za ciągniki (traktory) wypłaca 
się wynagrodzenie w połowie gotów- 
ką, w połowie zaś asygnatami, 

Wynagrodzenie za samochody i 
motocykle osobowe nie przeznaczone 
dla celów zarobkowych, wypłaca się 
wyłącznie asygnatami 

Stwierdzenie okoliczności, od któ- 
rych zależy wypłata gotówkowa, częś 
ciowo gotówkowa, a częściowo asyg 

j natami, należy do władz administracji 
3) Wynagrodzenie za pobrane po- ! ogólnej. 

do Dzisny spłoszył się przy rozmijaniu się 
z aufobusem koń, wskutek czego spadli 

dwaj m-cy wsi Ogórnie, 
Jan Bureń I Michał Michalewicz.   

Obwieszczenie 
o zarządzeniu pogotowia obrony 

przeciwlotniczej 
Minister Spraw Wojskowych zarządził z dniem dzisiejszym pogotowie ob- 

rony przeciwłotniczej, które trwać będzie aż do odwołania. 

W związku z tym, na podstawie ustawy o obronie przeciwłotniczej i prze- 
ciwgazowej z dnia 15 marca 1934 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 80, poz. 742) podaję 

do powszechnej wiadomości, co następuje: 

I : 
Automatycznie powstaje obowiązek osobistych i rzeczowych świad- 

ezeń wojennych. : 

II. 
Jednocześnie obowiązują następujące przepisy: 

A. Przepisy o zachowaniu się w czasie pogotowia opl. 

1 Oświetlenie. liość punktów świetlnych na ulicach i placach ma być 
niezwłocznie zmniejszona (zredukowana) do niezbędnego minimum. 

Nie woino od zmroku do świtu oświeilać okien wystawowych, świe 
cić neonów reklamowych, reklam świetlnych, itp. 

Światła zewnętrzne poszezególnych domów muszą być stale wyga- 
szone (z wyjątkiem numerów policyjnych). 

Okna oświetlonych prywatnych mieszkań, biur, klatek schodowych, 
warsztatów i innych lokali, mają być od ziaroku do Świtu zakryte zasło- 
nami nie przepuszczającymi światła. 

Światła pojazdów powinny być przyćmione (kolor niebieski). 
W mieszkaniach i lokalach, które nie będą posiadać w oknach za- 

słon światłoszczelnych; światło winno być całkowicie zgaszone. 
2. Zachowanie się mieszkańców. Każdy mieszkaniec obowiązany jest 
a) w domach mieszkalnych: stosować się do wskazówek, wywieszo- 

nych w bramach domów, — podporządkować się zarządzeniom organów 
samoobrony domów (bloków). 

b) na ulicach i placach publicznych: — podporządkować się zarzą- 
dzeniom organów P. P. i posterunków bezpieczeństwa. 

Należy unikać bezeelowego gromadzenia się i zatrzymywania się 
wzechodniów na chodnikach, ulicach i płacach publicznych. 

©) па stacjach kolejowych, w urzędach, w świątyniach, w lokalach 
rozrywkowych, gastronomicznych itp. — stosować się do wskazówek 10- 
kalnych organów opi oraz ściśle przestrzegać podanych do publicznej wia 
domości ogłoszeń i zarządzeń lokalnych władz opl. 

B. Przepisy o zachowaniu się w razie alarmu lotniczego. 

1. Zagrożenie miasta nalotem powietrznym będzie ogłaszane na te- 
renie całego miasta: : 

sygnałem alarmu lotniczego przez ciągłe brzmienie 
w czasie 3 minut. 

2. Z chwilą usłyszenia sygnału łotniczego obowiązani są: 
a) przebywający ma terenie domów mieszkalnych — stosować się 

do zarządzeń organów samoobrony domów (bloków) 
b) przechodnie — natychmiast opuścić ulice i place i udać się do 

swych domów, względnie do domów najbliżej położonych. 
e) kierowcy pojazdów (autobusów, samochodów, pojazdów konnych 

itp.) — zatrzymać pojtzdy tuż przy krawężniku (a na ulicach o wąskiej 
jezdni prawymi kołami na chodniku), zgasić wszełkie światła, w pojaz- 
dach mechanicznych wyłączyć silnik, w pojazdach konnych wyprząc ko- 
nie, uwiązać je na kantarach z przodu lub z tyłu pojazdu i o ile możnoścł 
zakryć im oczy, tramwaje — zatrzymać w tych miejscach, gdzie je zastał 
alarm, lecz tak, by nie hamować ruchu na skrzyżowaniach ulic. || 

Po wykonaniu tych czynności kierowcy, woźnice oraz pasażerowie 
chronią się do najbliżej położonych domów mieszkałnych. - o 

d) Znajdujący się: na dworcach kolejowych, w urzędach, w świą- 
tyniach, w lokalach rozrywkowych, gastronomicznych itp. — stosować 
się do zarządzeń lokalnych organów opl. 
s 3. Bramy domów mają być przymknięte, lecz nie zamknięte na 

ucz. 
4. Alarm gazowy i pożarowy: 
a) w razię użycia przy nalocie gazów bojowych ogłaszane będą na 

terenie zagrożonych domów, (bloków, domów) lub obiektów sygnały alar- 
mau gazowego, tj, dźwięki gongów (ewent. kawałków blachy), 

by w razie powstania pożaru na terenie domu lub obiektu ogłaszane 
będą sygnały alarmu pożarowego, tj. dźwięki dzwonków pożarowych 
(ewent. kawałków sztab żelaznych). 

syren 

C. Przepisy o zachowaniu się po odwołaniu alarmu lotniczego. “ 
1. Odwołanie alarmu lotniczego będzie ogłaszane na tere Je, 

e pas is dźwięki syren w czasie z minut, w 
| wołanie alarmu gazowego i pożarowego dokonują komen- 

danei opl domów (bloków, domów) i obiektów śwoklścia lub a Šen 
organa, bez użycia środków dźwiękowych. 

3. Po odwołaniu alarmu lotniczego, normalny tryb życia ludności 
może być wznowiony odrazu lub stopniowo, w miarę likwidacji skutków 
napadu. Ludność będzie o tym powiadomiona przez poszczególnych ko- 
mendantów opł domów (bloków domów) lub przez organa bezpieczeństwa. 

4. Zbliżanie się do niewybuchów jest wzbronione. 
5. Po odwołaniu alarmu lotniczego pogotowie obrony przeciwlot- 

niezej trwa nadal aż do odwołania. 

Wykroczenia przeciw przepisom podanym wyżej w części II-ej ka- 
rane będą stosownie do postanowień art. 7 powołanej ustawy więzieniem 
do lat 2 i grzywną lub aresztem do lat 2 i grzywną. 

KIEROWNIK POWIATOWEJ WŁADZY 
ADMINISTRACJI OGÓLNEJ 

Świateł 
zasłaniać jeszcze nie trzeba 

W dniu 31 sierpnia rb. zarządzo- 
ne zostało pogotowie O. P. L. na m. 
Wilno i eałe województwo wiieńskie, 

Podaje się do ogólnej wiadomości 
i zastosowania, że aż do chwili spe- | Światła zastępcze (świece, lampy nat 
ejalnego zarządzenia, które w razie | towe) oraz materiały do przesłania- 
potrzeby będzie podane w prasie i' nia okien. 
мНЕМЕ <- s 20 PRABRĘ оя TENS 

Nietrzežwi pod autobusem 
28 bm. na 1. km. traktu z Głębokego | doznali obrażeń cielesnych. Bureń pe 

przywiezienu do szpitala zmarł. 
Ustalono, że kierowca autobusu był 

zwozu | dostali się pod koła autobusu ! zupełnie trzeźwy, jechał przepisowo I da- 

gm, plisskiej: | wał sygnały, nafomiast Bureń | Michałe- 
Obaj | wicz byli nietrzeźwi. 

radio, — świateł wewnętrznych ani ' 
też zewnętrznych, zasłaniać ani też 

| gasić nie potrzeba 
Natomiast przygotować należy 

  

 



  

' gzewskiego odbyło się posiedzenie Wy- 

„Aiedzeniu. Wileńskiego Wydziału Woje- 

, pow. posławskiego; 2) stawki opłat dzien 

lek I desek, a nawet I gwoździ. Szereg tar 

© ciciel firmy autobusowej Wilno — Bras- 

  

  

Posiedzenie Wydziału 
"  Wojewóczkiego 

28 bm. w Urzędzie Wojewódzkim pod 
przewodnictwem p. wojewody A. Maru- 

działu Wojewódzkiego. ) 
Biorąc po raz pierwszy udział w po- 

wódzkego, p. wojewoda, przez przystą- 
pieniem do obrad nad sprawami umiesz- 
czonymi na porządku dziennym, w krót- 
kim przemówieniu scharakferyzował wra- 
tenia, jakie odniósł w trakcie zaznajamia- 

nia się z terenem województwa wileń- 
skiego pod względem gospodarczym | 
zakomunikował o swych zamierzeniach na 
najbliższą przyszłość w kierunku podnie- 
siena dołychczasowego stanu gospodar- 
€zego Wileńszczyzny. 

W końcu p. wojewoda , że 
ze swej strony dołoży wszelkich starań, 
by wszystkie rzeczowe I życiowe postula 
fy przedstawicieli społeczeństwa były Jak 
najprzychylniej traktowane I załatwiane 
przez odnośne czynniki. 

następujące 
1) uchwały finansowe Rad Powiało 

wych w Brasławiu z dnia 6 lipca rb., w 
Małodecznie z dnia 2 czerwca rb., w Osz 
mianie z dnia 6 pca rb., w Wilejce z dnia 
14 lipca rb. I w Głębokiem z dnia 6 lipca 
t. b.;; 

2) dodatkowe budżety na rok budže- 
łowy 1939/40 Powałowych Związków Sa. 
morządowych Brasławskiego,' Mołodeckie 
go, Wiljskiego I Dziśnieńskiego; 

3) szereg odwołań dotyczących wy- 
maru danin komunalnych; 

4) kilka spraw dotyczących administra- 
eji samorządowej. 

Ponadio zostały zatwierdzone: 1) sta. 
fut leczniczy dra Okulicza w Cieszytowie, 

mych oraz należności specjalnych w szpi- 
talu dla kobiet gm. Żydowskiej w Wi!” 
1 3) stawki opłat dziennych w szpitału 
sanatorium TOZ w Wilnie. 

Tartaki spełniają 
dobrze swój obowiązek 

Apel Komitetu Przysposobienia Wilna 
do obrony przeciwlotniczej, wzywający 
tartaki wileńskie do ofiarowywana potrze 
bnych materiałów drzewnych, nie pozo- 
stał bez skutku. Na miejsce wskazane 
przez oddział drogowy Zarządu Miejske- 
go zaczęły przybywać znaczne iłości be- 

'łaków ofiarowany materiał dostarcza wła- 
snymi środkami lokomocji. 

Piękny 
czyn obywatelski 

Dowiadujemy się, że p. Szelubski, wła- 

ław ofiarował na FON kwoię 505 zł wpła- 

eoną mu za przewóz wojska aułobusami 

jego firmy. 
Ten piękny czyn zasługuje na pod- 

kreślenie jako przykład dla innych. 

Zbierała na. pogrzeb 
córki... 

Została aresztowana Ludwika Dąbrowska 

(źwirki i Wigury 53). Dąbrowska uprawiała 
miecny proceder oszukańczy. Odwiedzała ona 

eo zamożniejsze domy dzielnicy Zwierzynie- 

skiej i wyłudzała datki rzekomo na pogrzeb 
swej córki. Dąbrowska okazywała przy tym | 
fikcyjną kartę-zgonu z podrobioną pieczęcią. | 

  

KRONIKA 
WRZESIEŃ 

    

  

Wschód slońca — 3.4 m. 26 
Zachód słońca — q. 6 m. 12 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
teki: Sapożnikowa (Zawalna 41); Rodowi- 
cza (Ostrobramska 4);  Augustowskiego 
(Mickiewicza 10); Narbuta (Świętojańska 

2); Zasławskiego (Nowogródzka 89). 
Ponadio stale dyżurują apteki: Pka 

(Antoklska 42); Szantyra (Legionowa 10) 
i Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

MIEJSKA. 
— GAŃSKA UŁICA OTWARTA DLA RU 

CHU KOŁOWEGO. Po wybudowaniu nowo 

czesnej jezdni, otwarta została dła ruchu ko 

łowego uł. Gdańska. 

Budowa gładkiej nawierzchni jezdni na 

ul. Poznańskiej dobiega końca i w najtliż 
szych dniach roboty zostaną ukończone, 

— PRZYBYŁ ŚWIEŻY TRANSPORT KO 

STKI GRANITOWEJ. Do Wilna nadesz.o 0- 
statmio kilka wagonów materiału budulcowe 

go w postaci kostki granitowej. Kostka fa 
zostanie zużytkowana na prowadzonych о- 
becnie przez Zarząd Miejski robotach przy 
budowie gładkiej nawierzchni jezdni: na uli 
each W. ohulance, M. Pohułance oraz ua 

Placu Katedralnym. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Shelley's Instifute (Mickiewicza 4 
m. 12). Zapisy na kurs franc., niem. i an- 
gielskiego. Akademia Handlowa (3 godz 
dziennie). Stenografia. Od godz. 5 do 6. 
Od i września do 10. Korespondencja 
handlowa. 

— Męska Szkoła Krawiecka Instyfulu 
Rzemieślniczego w Wilnie, z prawami 
szkół państwow., ul. Żeligowskiego 1—20, 
przyjmuje zapisy I udziela informacyj w 
godz. 10—12. Program trzylefni obejmuje 
naukę teoretyczną | praktyczną szycia 
kroju. Kandydaci w wieku lat 14—17 z 
cenzusem 4 I 6 oddz. szk. powsz. 

— Prywatne Ki 
„Edukacja“, Wilno, Wielka 47 (tel. 28-76) 
przyjmuje wpisy uczniów (uczenic) do kl. 
I, M, KI I [V za zezwoleniem Kuratorium 
O. S. W.). Egzamina wstępne odbędą się. 
dnia 1 września. Uczniowie(ce), którzy 
zdali egzamina w innych gimnazjach i nie 
zostali przyjęci z powodu braku miejsca. 
będą przyjmowani bez egzaminu na pod 
stawie zaświadczeń odnośnych Gimnazjów 

Kancelaria czynna codziennie od godz. 
10—13. Dyrektor Gimnazjum Br. Zapaśnik 
pizyjmuje od 10—12. 

— Kursy Koedukacyjne Zawodowe 
Stenografii im. Komisji Edukacji Narodo- 
wej w Wilnie, Wielka 47 (lokal Gimnazjum 

„| „Edukacja”) przymuje wpisy na r. 1939/40. 
Kurs trwa 10 miesięcy szkolnych. Słucha- 
cze(czki) korzystają ze zniżek kolejowych. 
Kancelaria czynna codziennie od 10—13 
I 16—19. 

— Kursy Koedukacyjne Dokształcające 
nEdukacja”, dawniej im. Komisji Edukacji 
Narodowej, Wilno, Wielka 47 przyjmuje 
wpisy na rok szkolny 1939/40 do wszyst- 
kich klas Gimnazjum nowego ustroju. 
Kancelaria czynna od 10—13 I od 17-19, 
tel. 28-76.   
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ÓŻNE trzą materii" — „Spotkanie z dem 
- ! R A D t © Maxwella“ — powieść śówicnk. 19,20 Re, 

=P. L. L. „LOT“ komunikuje, že ruch 
na linii Warszawa — Helsinki będzie u 
trzymany przez Wilno do dnia 16 wrześ: 
nia 1939 r. włącznie, a nie jak podano w 
rozkładzie lotów do dnia 31 sierpnia 
1939 r. Od dnia 18 września 1939 r. ko 
munikacja na tej linii będzie odbywała 

się z rozkładem lotów bezpośred 
nio Warszawa — Kaunas — Riga — Tal 
Ва — Helsinki bez lądowania w Wilnie 

— Komunikat Z. P. O. K. Przypomi- 
namy, że w sobotę 2 września ogodz. 8 
rano odbędze się Msza Święfa w Ostrej 
Bramie za pomyślność prac podjętych 
przez kobieły wileńskie, Po mszy przewi- 
dywany jest pochód na Rossę. 

— W dniu 30 bm. odbyła się w koś- 
cele Gamizonowym uroczystość zaślubin 
p. Selli Charanan Julietty Kawazay'e vel 
Molerówny z p. por. Kasprzyckim przy 
asyście oficerów, podchorążych | żołnie. 

rzy. i 

— Brafnla Pomoc Pol. Mł. Akad. USB 
wszywa wszystkich Studentów I Studentki 
USB przebywających w Wilnie oraz absol- 
меп i absolwentów szkół średnich do 
stawienia się dzisiaj o godz. 18 w sali V 

NOWOGROCZKA 

— BESTIALSKI NAPAD. Na dwóch 

braci Wasyla I Włodzimierza Kułahów ze 

wsł Terkacze, gm. kuszelewskiej, pow. no- 

wogródzkego, udających się wozem pc 
cembrowiny słudzienne we wsi Smolczy- 

ce, dokonano ohydnego napadu. Kułaha 

Wasyl po przewiezieniu do szpifala sej- 

mikowego w Noworgódku zmarł, a drugi 

walczy ze śmiercią, Kolicja wszczęła enei 

giczne dochodzenie celem wykrycia spraw 

ców. 

L ii id 
  

WILNO 

' CZWARTEK, dn. 31 sierpnia 1939 r. 

PIĄTEK, dnia 1 września 1939 r. 
6.56 Pieśń. 7.00 Dziennik por. 7.15 Mu- 

zyka. 8.15 Pogad, 8.30 Przrwa. 12.03 Audy 
cja połudn. 13,00 Wiad. z miasta | pro- 
wincji. 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 popołudn. 16,10 
Pogadanka. 16,20 Karol Szymanowski: 
Wariacj na temat polski op. 10. 16,45 Roz 
mowa z chorymi. 17,00 Audycja OPL. 
17,10 Utwory solowe. 17,30 Pogadanka. 
17,35 uzyka. 18,00 Kołysanki i serenady. 
18,20 Reciłal organowy Jana Widom- 
skiego. 19,00 Z poezji Słowackiego. 19,20 
Chwila Biura Studiów. 19,30 Koncert. 20,05 

„Pani Piotrowa politykuje" — dialog w 
wyk. azimiery I Leona Aleksandrowiczów 
20,15 Pogadanka dla rolników. 20,30 Re- 

zerwa. 20,40 Audycje inform. 21,05 Śpiew 
płaków. 21,30 A. Borodin: Kwartet smycz 
kowy D-dur. 22,00 Dziennik. 22,08 Wiktor 
Hugo o Polsce. 22,23 Muzyka. 23,00 Os. 
tatnie wiad, 23,05 Zakończenie. 

SOBOTA, dnia 2 września 1939 r. 

6.56 Pieśń poranna. 7.00 Dziennik poran- 
ny. 7.16 Muzyka z płyt. 7.40 Muzyka porana. 
8.10 Z mikrofonem przez Polskę: „Przez Gor 
lickie  odgórze* — reportaż dźwiękowy. 
8.30 Przerwa. 11.57 Sygnał czasu i hejnał. 
12.03 Audycja południowa. 13.00 Wiadomoś 

ci z miasta i prowincji. 18.05 Program na 
dzisiaj. 13.10 Małą, skrzyneczkę porwadzi Cio 
cia Hała. 13.26 Koncert popularny. 14.00 Au 
dycja OPL 14.10 Melodie z filmów. 14.30 Mu 
zyka z plyt. 1445 „ak to miło w lecie było” 
— audycja słowno - muzyczna dla dzieci. 
15.15 Muzyka popularna. 15.40 Transmisja 
z otwarcia Tangów Wschodnich we Lwowie. 
16.00 Dziennik popołudniowy. 16.10 Pogadan 
ka alctualna. 16.20 Utwory Feliksa Nowowiej 
skiego. 16.45 Kronika wydarzeń w technice. 
17.00 Muzyka z płyt.. 17.30 Pogadanka. 17.40 
Recital skrzypcowy Ignacego Stołowa. 18.00 
Na Matkę Boską Wągorzną. Transm. nabo- 
eżństwa ze Swarzewa. 19.00 „Podróż do wnę 

Dwie nowe „żywe torpedy" 
z Lidy 

Chcemy ofiarować swe życie w wałce 
z odwiecznym wrogiem naszego narodu 
| zgłaszamy się na ochotników do oddzia- 
tów „Żywe Torpedy" — członkowie Zje- 
dnoczenia Polskich Związków Zawodo- 
wych w Lidzie: Szydłowski Stelan, giser, 

radiomechanik, adres Lida, ul. Krupska 
Żarnowski Antoni, giser — saper, adie! 
Lida, uł. Nowowiejska Nr 17. 

Szydłowski Stefan, 

Żarnowski Antoni.   

zerwa. 19,30 Muzyka lekka. 20,05 Muzyka x 
płyt. 20,16 Pogadanka. 20,25 Wiadomości 

sportowe. 20,30 Rezerwa. 20,40 Audycje - 
formacyjne. 21,00 oncert rozrywkowy. 22,00 
W przerwie: Wiadomości dzienn'ka radio- 
wego. 22,50 Muzyka z płyt. 23,00 Ostatnie 
wiadomości i komunikaty. 23,05 Zakończenie 
programu. 

BARANOWICZE 

PIĄTEK, dnia 1 września 1939 r. 

6.56 Pieśń poranna. 13.00 Wiadomości 
z naszych stron. 13.10 „Pieśni i arie'* (pły- 
ty). 13.55 Nasz prognam. 14.00 „Opera pol- 
ska i zagraniczna” (płyty). 17.00 Utwory so 
lowe w wykonaniu polskich  wiriuozów 
(płyty z Wilna). 17.30 „Osioł i pies" — 
bajka Adama Mickiewicza. 17.35 Koncert 
ork. maadolinistów P.P.W. (z Wilna). 
20.25. „Karmienie i pielęgnowanie zw.erząt 

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

SOBOTA, dnia 2 września 1939 r. 

6.56 Pieśń poranną. 13.00 Wiadomości 
z naszych stron. 13.10 „Muzyka rozrywko- 
wa“ (płyty). 13.55 Nasz program. 14.00 
„Chopin Schuman w interpretacji Alfreda 
Cortoz (płyty). 17.00 Fragmenty z opery 
„Aida“ Verdie'go (płyty). 17.30 Co interesu 
je słuchaczy? pog. muzyczna (z Wilna). 
17.40 Recital skrzypcowy (z Wilna). 20.25 
Audycja dla młodzieży wiejskiej: „Pogawę 
dzimy o wyborze zawodu”, 20.35  Wiado- 
mości dla naszej wsi. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

Występy Kazimierza Junoszy-Siępowskiego. 

Dziś, w piątek, jutro, w sobotę i pojutrza 

w niedzielę — nieodwołalnie ostatnie trzy 

gościnne występy znakomitego artysty sceny 

i ekranu Stępows- 

kiego w wesołej, pełnej zabawnych sytuacji 

komedii Verneuil'a „AZAIS* z udziałem pp: 

Grey,  Jasińskiej-Detkowskiej, Nawrockiej, 

Jaśkiewicza, Martyki, Puchniewsikego, Su. 

rzyńskiego i Tatarskiego. Początek o g. 20. 

Nie wolno dawać 

sygnałów syrenami 
W Wilnie od wczoraj wprowadzo- 

ne zostało pogotowie przeciwlotniczo 

gazowe. W związku z tym władze ad- 
ministracyjne wydały zakaz używa- 
nia aż do odwołania syren dla dawa- 
nia sygnałów. 

Sygnały za pomocą 

Kazimierza Junoszy - 

syren będą 
dawane jedynie na wypadek alarmu. OE OPON 2-4 5 I ROWE, 

BSARY RICHMOND 

MIŁOŚĆ 
79 

I PODEJRZENIE 
Frzekład autoryzowany z angielskiego W. M. 

Streszczenie początku. 

Przeprowadzając tledztwo w 

„prawie zamordowaą s Lilian 

Grane | porwania jej eórki, 
Hardinqo we zgrozą s wi:rdz b. 
$e z szajką nieuchvytavch zbro 

dmiarzy współdziała jego marze 

| saoma, Elžhieta Cov"i»uav. Ро- 
| deca ją <ledzić. Wres.cie mają? 

dostateczne dowody je; udziału 
w zbroimach, chc: z wiej wy- 
dobyć informacje e  pozowa- 
łych wspólnikach. Wobec ©po- 
ru Elżbiety arestto=tje j, na 
podstawie sfałszowaaeg: roz. 
kazu aresztowanie, aby ją 'a- 
straszyć * zmusić do zeznań Je 
dnakże w drodze do Auclančda 

  

  

(Ciąg dalszy) 

Hardinge prowadził go ku schodom. Pamowały 
zupełne ciemności, ale detektyw miał niezwykłe wy- 
czucie ternu, odmajdywał więc bez najmniejszego 
trudu drogę. Musieli być niezmiernie ostrożni przy 
każdym kroku, gdyż trzeszcząca deska w podłodze 
mogłaby ich zdradzić. Nie wiedzieli, gdzie w tej 
chwili mógł być doktór Miller ze swym asystentem, 
ani też nie mieli pwności, czy nie przywieźli psów 
z powrotem. Gdy wreszcie znaleźli się w gabinecie, 
obaj odetchnęli z ulgą. ardinge otworzył ostrożnie 
oszklone drzwi i wyszli, zamykając je za sobą. 

— Chwała Bogu, już się skończyło! Jest coś ta- 
kiego w tym domu, co działa mi fatalnie na nerwy! 
Gdybym był choć trochę przesądny, wierzyłbym, że 
ten dom nawiedzają duchy. 

— W Nowej Zelandii nie ma domów nawiedza- 
nych przez duchy — zaprotestował z przekonaniem 
Jimmy. — To się zdarza tylko w bardzo starych do 
mach, a Charłcote powstało na pewno nie dawniej 
jak trzydzieści do czterdizestu lat temu. 

— Tak, ale to nie jest typowa willa kołonialne. 
Dom ten budowano na wzór starych angielskich 
dworów... No, teraz chyba pójdziemy prosto do ho- 
telu, jak myślisz? 

— Tak, mueisz mi wytłumaczyć pewue rzeczy, 
Których nie rozumiem, Piotrze. Chcę wiedzieć, co 
ten stary łotr zrobił z Fleurette? к 

|   

— Jeszcze, co prawda, ja sam nie bardzo je- 
stem pewien, czy domysły moje są słuszne. Ale mo- 
żesz mi wierzyć, że najbliższe dni wyjaśnią tę spra- 
wę. 

Szli szybko aleją, Jimmy z trudem mógł dotrzy 
mać Hardinge'owi kroku. Gdy doszli do bocznej 
ścieżki, wiodącej do laboratorium, zatrzymali się. 
Hardinge, gdyby był sam, miałby wielką ochotę rzu- 
cić tam okiem. Może tym razem szczę'cie by mu do- 
pisało lepiej? Może znalazłby jakiś znak, który by 
posłużył do rowiązania zagadki? Ale nie czuł się w 
prawie narażać Jimmy'ego na niepotrzebne niebez- 
Pieczeństwa. Już fakt, że zabrał go ze sobą i ukrył 
w pokoju Fleurette, był krokiem ryzykownym. Har- 
dinge przeżył wielki niepokój, zanim się ta próba 
skończyła. To też mimo pokusy zawrócił, mówiąc 
głosem stanowczym: — Chodźmy! — Ale nie uszli 
nawet kiku kroków, gdy powietrze przeszył okrop- 
ny krzyk, krzyk istoty torturowanej, taki sam, jak 
Hadinge już słyszał poprzednio, a co doktór chciał 
wytłumaczyć doświadczeniami ze zwierzętami. 

— Boże! — Jimmy stanął jak wryty. 
Hardinge podniósł głowę i nadsłuchiwał. Mógł 

się założyć, że krzyk ten dochodził z laboratorium 
Bezwiednie czekał na powtórny odgłos, ale nic już nie 
zakłócało ciszy nocnej. Gdyby nie były Jimmy'ego, 
mógłby przypuszczać, że podlegał halucynacji. Ale 
przyjaciel wpił się palcami w ramię Hardinge'a, twarz 
jego bielała widmowo, a na czoło wystąpiły krople 
potu. \ 

— Co to jest? — szeptal. 
— Sam pragnąłbym wiedzieć! Słyszałem już ten 

głos. 
— Czy oni... mogliby... mogliby.:: krzywdzić 

Fleurette? 
— Broń Boże! To nie w domu, ale w laboratorium 

ktoś krzyknął. — Spojrzał na Jimmy'ego z wahaniem: 

— Czy czujesz się na siłach sprawdzić, co to było? 
Wątpię, czy nam się uda, ale możemy spróbować... 

Jimmy wyjął rewolwer, który mu dał na drogę 
Williams, 

— Musimy zobaczyč, co te kanalie wyprawiają! 
Śpieszmy się! 

Laboratorium było zamknięte, jak się Hardinge 
słusznie spodziewał. Według wszelkiego prawdopodo 
bieństwa doktór Miller był tam ze swą ofiarą. 

Jimmy spoglądał ku górze, obliczając odległość 
dachu do ziemi, 

— A gdyby tak wdrapać się na dach? — zapro 
ponował. A 

— To zbyt niebezpieczne, Jimmy. Nie będziemy 
ryzykować skręcenia karku, albo jakiegoś ciężkiego 
kalectwa, które by oddało nas w opiekuńcze ręce 
doktora Millera. 

— Hm — mruknął Jimmy. — Mnie się zdaje, że 
można by coś zrobić. Patrz, Piotrze, widzisz to drze 
wo? Ta długa gałąź wydaje mi się dostatecznie gruba. 
Gdybym na nią wlazł i przygiął ją swym ciężarem, 
dotknęłahy zapewne dachu. A tam jest naokoło wą- 
ziutki gzyms drewniany, na którym można by oprzeć 
nogi. 

Hardinge potrząsnął głową. 
— To zbyt ryzykowne, Jimmy. Trudno. Musimy 

uzbroić się w cierpliwość i czekać. Nie myśl, że jestem 
"wystraszony, tak nie jest. Gdybym przypuszczał, że są 
choć małe szanse powodzenia powiedziałbym ci: pró- 
buj! Ale nie ma tych szans. A każdy fałszywy krok 
może obalić cały plan działania. Wracajmy do hotelu. 

Z wiełką niechęcią szedł Jimmy za Piotrem aleją 

przez bramę i drogą do Rotorua. Był przekonany. że 
potrafiłby to zrobić. Nie mówił o tym Hardinge'owi, 
uważając go za zbyt ostrożnego, hał się, że znów 
zacznie krakać i może jeszcze zabroni mu tej próby.   (D. c. n.) 
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Poszczególne organizac, delegująswych kandydatów 
do Miejsk, Obywatelskiego Kom, Pomocy Wojsku 
Wojewódzki Obywatelski komitet Pomocy 
Wojewódzki Obywatelski Komłet Pomocy 
Wojsku, który powołuje do życia szereg 

komitetów lokalnych, między innymi i Ko 
miłet Miejski w Wilnie. Działalność Ko- 
mileiu będze się odbywała w sekcjach: 

ыы : 

  

Do Wszystkich Organizacyj Katolickich | Ianas pasa 
Miasta Wilna a 

Z powodu stanu pogolowia przeciwłotni 

czego i związanego z tym obowiązku gasze- 

nia świaiłą wieczorem — nocna adoracja 

Przenajświętszego Sakramentu, organizowa- 

na przez Okręg aKtolickiego Stowarzyszenia 

w Wilnie w Kaplicy Ostrobramskiej, nie mo 

że się odbyć w dniu 1—2 września, Nato- 

miast odbędzie się adoracja dzienna dnia 2 

września w Kościele Ostrobramskim. Poprze 

dzi ją Msza Św. w Kaplicy Matki Bożej na 

górez o godz. 7 rano (2 września) i zakończy 

Litania również w Kaplicy na górze o godz 

Przesyłki należy odbierać natychm ast 
w przeciwnym razie będą sprzedawane 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państ- 
wewych w Wilnie podaje do wiado- 

mości że bagaż, przesyłki ekspr 

oraz przesyłki pośpieszne przyśpieszo 
ne, należy odbierać 
względnie w przeciągu czterech go- 
dzin od chwili przybycia pociągu na 

stację. 

   

1) propagandowo-oświatowej, 2) zwalcza- | jako przewodniczący Komiłełu Miejskie 
nia dywersji, 3) pomocy oddziałom woj- go, zwrócił się do poszczególnych orga- 
skowym, 4) obrony przeciwlotniczej, 5) nizacyj społecznych, by zgłaszali spośród 
aprowizacji, 6) opieki społecznej, 7) zdro swych członków kandydatów do pószcze- 

| wia, oraz 8) rolnej i pomocy sąsiedzkiej gólnych sekcyj. 

| składowemu na koszt i odpowiedzial- 
natychmiast, 

| 
Przesyłki nie odebrane w czasok- | 

„Odchodzę, gdyż nie mam celu..." 
Dobrzyńska Maria, właścicielka maj 

Łoszna gm. polańskiej zameldowała, że 
w dniu 26 bm. około godz. 14 kochanek chodzę, ponieważ nie mam celu do życia 
jej Rosalski Leopdid, lat 54, popełnił sa- 
mobójstwo przez powieszenie się. 

Denat pozostawił dwie kartki o nastę. 

Apei 
Rodziny Wojskowej 
Rodzina Wojskowa w Wilnie prosi swo 

Je członkinie, które ukończyły kurs sanitar- 

ny o zgłoszenie się w Sekretariacie R. W 

ul. Mickiewicza 13 w godzinach od 17 — 

10 1 wnześnie br. 

Rodzina Wojskowa zawiadamia panie żo- 

ny omerytów i wdowy po wojskowych, że 

A 4 informac4 ndziela się co- 

ūziennie mie?-- 10 w lokalu Rodziny 
Wofskowej Mickiewicza 13. 

Hotel EUROPEJSKI 
WILNIE 

Pierwszorzędny Ceny przystępne 

| Telefony w pokojach, Winda osobowa 

REIEROWEZZNERONIE SOI 

rema ia - 

ч 

       

| pującej treści: „Żegnam, synu mój naj. 

  

Prezydent m. Wilna dr Maleszewski, 

  

     

Czytelnia Nowości 
Wilno, ul. Św. Jerzego 3 

OSTATNIE NOWOŚCI 

Lektura szkolna Beletrystyka — 
Naukowe — Wysyłka na prowincję 

Czynna od 11 do 18. 

Kaucia 3 zł. Abonament 1.50 zł 

6 wieczorem. 

Zapisywać się na kięczniki możną dnia 

31 sierpnia i 1 września w godz. od 8 rano 

do 6 wieczorem przy ul. Ostrobramskiej 12 

(Klasztor O. O. Karmelitów) gdzie będzie dy 

żurować Oddział Kat. Stow. Kobiet parafii 

Ostrobramskiej. Prosimy członków organiza 

cyj katolickich oraz wszystkich, pragnących 

przyłączyć się do nas o jak najliczniejszy u- 

dział w tych wspólnych modłach. 
  

Popierajcie Przemysł Krajowy: 
ESA 

Okręg Kat. Stow. Kobiet w Wilnie 

resie wyżej podanym, będą w myśl 
postanowień $ 24 przepisów R. P. T. 
oddawano na skład przedsiębiorcy 

ność osoby zainteresowanej, lub sprze 
dawane przez ongana stacyjne w dro 
dze licytacji publicznej lub z wolnej 
ręki. 

Ostatnie ani. 

droższy, twój ojciec L. Rosalski”* I „Od- 

nikt nie winien L. Rosalski“. 
Dziś otwarcie sezonu 
rewelacyjnym filmem 

Dochodzenie wszczęto. polskim 

Legionistki 
Zarząd Związku Legionistek zarzą- 

dzą 2 września o godz. 18 zbiórkę 

wszyskich członkiń i sympatyczek 

przy ul Św. Anny 2 celem przydzie- 
lenia funkcyj. 

Codziennie og dodz. 18—19 odby- 

MUZA 
wl. Nowogrodzka 8 

talefos 21-97 

  
Kino Reprezentacyjne cal l N e 

sok EEBI QL << 
PANJ Hyjąttory п — dla wszystkich wg, głośnej powieści 

Aleksamara Bumasa 

Trzech Muszkieterów 
Nadprogram: WIELKIE DNI SIER-NIOWE oraz piękna kolorówka. 

Kurs informacyjny 
dla kobiet na wypadek 

wojny 
Komisja Okręgowa Związków  Zawodo- 

wych organizuje kurs dia kobiet obejmują 

cy następujące zagadnienia : > 

1. Obrona przeorwłotnicza i przecwgago. 

wa. 

2. Ratownictwo samitarme i przeciwgazo 

we. 

3. Podstawowe wiadomości © chorobaeł. 
zakaźnych i wenerycznych. 

4. Wiadomości z zakres gospodarstwa 

domowego. 

Kure zostanie zakończony pogadanką © 

roli kobiety w czasie wojny. Wojne nie mo- 

że zastać nikogo nie przygotowanego. W 
imię więc interesu osobis'ego i jak najspraw 

niejszego przeprowadzenia obrony ogół ko 

biet winien się zgłosić celem odbycia naj 
bardziej podstawowych wiadomości. Kura 
jest bezpłatny. 

Czas trwania od 4 września do 16 paź. 

dziernika przez dzień, od godz. 18 do 20 w 
tokalu ZZK ul. Kijowska 27. ` 

Zapisy są przyjmowane od 10 do 16 w 
lokalu przy ul. Kijowskiej 27 i w goda. od 

17 do 20 w lokalu TUR przy uł. Jakuba Ja 

sińskiego 18—2. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
®© МЛ НВ 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 

Teletony w pokojach 

  

gre 
BIURO OGŁOSZEŃ 

J.KARLIN 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 605 

OGLOSZENIA 
DO WSZYSTKICH PISM 
DOGODNE WARUNKI 

  

  

Wspaniała komedla mu- 
zyczna   

W rol, gł. słynny komik francusk 

FERNANDEL 

Chrześcijańskie kino „SWIATOWIB* Mickiewicza 9 

„STRACHY“ 
Wg nagrodzonej powieści M. Ukniewskiej. — W roli gl. nowo-odkryta gwiazaa Hanka Kar- 
wowska, W pozostałych rolach Ćwiklińska, Andrzejewska, Bodo, Węgrzyn i inni, 

Początki seansów 4, 6, 8 i 10. — W święta od 2-ej. 

Robert Taylor 
we wspania.ym filmie 

„Student z Oxfordu" 
Ceny zniżone; Balkon 25 gr, parter od 40 gr. 
  

wają się w Związku zapisy nowych 
członkiń oraz zapisy do straży oby- 

watelskiej. OGNISKO [ 

Dziś, Wstrząsający w swym 
reanźmie film p. t. 

Zapotrzebowania 
na maski Nadprogram UROZMAICONE DODATKI. 

Ludzie z zaułka 
Role gł: Jean Gabin, Włodzimierz Sokołow i Suzy Prim 

Pocz. Seaus. © g. 6, a w niedz. | święta e 4 
  

Ośrodek LOPP-u notuje niezwykły 
popyt na maski przeciwgazowe. Lud- 
ność zaopatruje się w nie masowo. 

LOPP skierował obecnie do War- 
szawy dalsze zamówienia. 

KINO 
Rodziny Kolejowej 

Wiwulskiego 2   
BEST K 2 TIT IST AE RITA ROLNA PROTO DE TOWRZEDOE ZIE AZAOSSEBE 

REDAKTO ZY DZIAŁÓW, Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości z m. Lid: 
„specjalnego wysłannika*; Witold Kiszkis = wiad, gospodarcze ! polityczne (depeszowe 1 telety E: 
Józef Maśliński — recenzje teatralne; Anatol Mikułko =— felieton literacki, 

    REDAKCJA i ADMINISTRACJA Oddziały: Nowogródek, Bazyłiańska 35, tel. 169; 

Dziś. Najpopularniejszy aktor świata Garry Cooper w najbardziej 
romantycznej i bohaterskiej roli w. tiimie 

ZNICZ М АНО РО О 
z udzialem nowej rewelacj! Sig'rid Gurie 

Nadprogram: DODATKI. Początek o do 6, w niedziele o 4-e 

y; Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowa; Włodzimierz Hołubowicz 
ugenia Masiejewska-Kobylińska — dział p. t. „Ze świata kobiecego"; 

humor, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki == sport; Helena Romer 
Józef Święcicki = artykuły polityczne, społeczne | gospodarcze. 

    

  

Sygnatura: Km. 232/39. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOSŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Brasławiu 
Kazimierz Zawadzki, mający kancelarię w 
Braslawiu, ul. 3-g0 Maja Nr 34, na podsta- 
wie art. 602 kpc. podaje do publicznej wia- 
domości, że dnia 14 wrześnią 1939 r. o g0- 
dzinie 10 w Tirmoncie na rynku odbędzie 
Się pierwsza licytacja ruchomości, należą- 
cych do Juliana i Michała Werżynów, skła- 
dających się z 7 krów, 8 wieprzy, 3 macior 

i wieprza dwuletniego, oszacowanych na łą- 
czną sumę zł 1400. К 

Ruchomości można oglądač w dniu liev- 

tacii w miejscu i czasie wyžej oznaczony= 
Dnia 30 sierpnia 1939 r. 

Komornik 

, KAZIMIERZ ZAWADZKI 

     
prossków 30 zm. abe. „KOGUTEK“ szygiacinych 

GĄSECKIEGO 
fis w opakowania Biseslczym w TOREBKACH 

  

      

miasta Wilna 
ul. Adama Mickiewicza 11 

Przyimuje wkłady oszczędnościo- 
we poczvnając od 1 zł. 

Udzielą taniego kredytu. 
Każdy posiadacz książeczki 

oszczędnościosej może brać udział 
w KONKURSIE p. h. 

Każdy z książeczką KKO. 
Konkurs daje możność wygravia: 

samcchodu, trzytygodniowej wycieczki 
zagranicznej, lub jednej z wielu cen- 
nych nagród, 

Szczegóły w lokalu Kasy. 
Dział wkładów przyjmuje i wypłaca 

bez ogianiczenia kwoty od godz, B-ej 
rano do 7.30 wiecz. bez przerwy. 

Pozostałe działy czynne do g. 3-ej 

    

MAMAAAAAAADAAAAAMASAGAAAAA2 

LEKARZE 
DOK IOK 

ZCIQGwW:czowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, narzą 
dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, uł. 

Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 277, 

      

DJA: ORB 

Biumowicz 
choroby weneryczne, ssurue 1 mu zopleios.e 

ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz, 
9—1 po poł. i 3—7 wiecz. 

AKUSZERKI 
AKUSZERKA 

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

ul Jakuba Jasińskiego l1a—3 róg ul. 
3-go Maja obok Sądu. 

    

AKUSZERKA 

M. wrzezima 
masaż leczniczy i elektryzacja Ul. Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

  

AKUSZERKA 

Smiasowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie« 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł Tzające, 
wanny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy 

PRACA 
r 

BUCHALTER samodzielny przyjezdny, 
poszukuje posady buchaltera lub innej 
odpowiedniej. Oferty: Administracja sub 
Buchalter. 

      

MASAAAAAAAAAAAA, 

T VVVYVYYVYVYVYYYS 
SAMOCHÓD osobowy FIAT 514 do sprze 

danta. Wiadomość tel. 24-35. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAA AAA AA AA AAA 

LOKALE 
POKÓJ lub dwa z umeb.owaniem do wy= 

najęcia z używalnością kuchni. Ofiarna Nr 
4 m. 1. Oglądać od 5—%. 

    

< sprawozdania sądowe | reportaż 

Kazimierz Leczycki = przegląd prasyj 
— recenzje ksłążek; Eugeniusz Swianiewicz = kronika wileńskat 

przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem 
30 gr, drobne 10 jj za wyraz, Najmniesze ogłoszenie drobės liczymy za 10 stów. Wyrazy! 
tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń mi 2 Pradai -oziosiui 1 AŽ = dy zeżeń miejsca dla „drobnych* nie przyjmujemy 

rubryk zależny jest tylko od Administracji, Kronika 
redakc. i komunikaty 60gr za wiersz jednoszpiltowy. (50 Bd cen dolicza sę ogłosze» 
nia cyfrowe tabelaryczne 50%, Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-łamowy. 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega: 
sobie prawo zmiany terminn druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogioszee 

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

CENA PRENUMERATY CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz miilmetr, 

miesięcznie: z odnoszeniem do 

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

stracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 

seowościach, gdzie nie ma urzędu 

pocztowego ami agencji gł, 2,50 

   
    

       

    

  

       

  

     

  

    
     
      

     

      
           

Konto P.K.O. 700.312. Konte rozrach, 1, Wilno I 

Centrala, Wilno, 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 zwraca 

Lida, ul, Zamkowa 4/4, tel. 7%; Baranowicze, 
Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 5. 

Przedstawicielstwa;  Nieśwież, Kleck, Słonim, 
Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo« 
kie, Grodno, Pińsk, Wołkowysk, Brześć n/B. 

   
       

   

  

    

  

    
              

Wydawnictwo „Kusjer Wileński" Sp. z a, a, e ka Ad sę. Desk. „Zalcz”, Wilnq, al, Bisk, Bondarskiego 4, tel, 3-40 tem. 

 


