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Pismo nie jest datowane napizód 

WILNO, Niedziela 3 września 1939 r. 

ILENSK 
cena 15 gr 

  

Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 

Niemcy kontynuują natarcie 
AN(GE EA # НЕЛМБ : 

zrywają stosunki dyplomatyczne z Rzeszą 

  

Komunikat Sztabu Głównego Naczelnego Wodza Nr 2. 

Strącono 37 samolotów 
i zniszczono ok, 100 czołgów wroga 

Niemcy nadal bombardują miasta polskie 
Dnia 2 września 1939 r. 

Działania lotnicze w dn. 2. IX. 1939 r. 

LOTNICTWO NIEPRZYJACIELSKIE KONTYNUOWAŁO DZIAŁALNOŚĆ NA CAŁYM NASZYM TERY- 
TORIUM. Bombardowano liczne mie jscowości bez względu na to, czy posiadają one znaczenie wojskowe. 

WARSZAWA BYŁA DNIA 1 B.M. CELEM KILKAKROTNYCH NALOTÓW połączonych z bombardowa- 
niem pewnych miejscowości podwiejskich. Dotychczasowa działalność lotnictwa niemieckiego powoduje GŁÓ- 
WNIE STRATY POŚRÓD LUDNOŚCI CYWILNEJ. 

Straty lotnictwa nieprzyjacielskiego: 1 

Łącznie z dniem wczorajszym STRĄCILIŚMY 37 SAMOLOTÓW NIEMIECKICH. 

Straty własne: 

* Łącznie z dniem wczorajszym — 12 samolotów. 

Działalność lądowa: 

NIEPRZYJACIEL KONTYNUUJE SILNE NATARCIA NA FRONCIE PODHALA, ŚLĄSKA I W KIERUN- 
KU CZĘSTOCHOWY. W CIĄGU DNIA WCZORAJSZEGO ZNISZCZYLIŚMY W WALCE Z JEDNOSTKAMI 
PANCERNYMI OKOŁO 100 CZOŁGÓW NIEMIECKICH. 

Na froncie Pomorza i Prus Wse hodnich walki trwają na pograniczu. 

W rejonie Gdyni walki trwają. WESTERPLATTE BRONI SIĘ. 

Bohaterska obrona Westerplatte | 
WARSZAWA, (Pat). Cały naród polski z podziwem i troską śledzi bohaterską obronę na Westerplatte w 

Gdańsku, gdzie odJział piechoty odpiera liczne ataki o wiele liczniejszych nieprzyjacielskich sił lądowych, do- 
konywane pod osłoną ognia ciężkich dział pancernika niemieckiego „Schlezwig Holsztein*,   

Imbasadorowie 

  

nglii | Fraqcj 
zają Berli 

BERLIN. (Pat). 2. IX. AGENCJA STEFANI DOWIADUJE SIĘ, ŻE 
AMBASADOROWIE FRANCJI I WIEŁKIEJ BRYTANII DZIŚ OPUSZCZĄ 
Z CAŁYM PERSONELEM BERLIN. 

| Kredyty wojenne Francji 
PARYŻ. (Pat). Izba Deputowanych jednomyślnie uchwaliła kredyty 

wojenne bez dyskusji. 

PARYŻ, (Pat). Na posiedzeniu senatu wicepremier Chautemps odezy- 
tał orędzie prezydenta Lebrun'a i deklarację rządu. 

Przed zawieszeniem posiedzenia Laval oświadczył, iż oklaskiwał de- 
klarację rządu, podobnie jak cały senat. „Muszę jednakże przypomnieć, iż 
w roku 19356 podpisałem układ z Włochami. Względy, 
tego, są teraz bardziej aktualne, niż 

kióre skłoniły go do 
kiedykolwiek, 

Po wznowieniu obrad senat jednomyślnie przyjął kredyty na potrze 
by obrony narodowej. 

Ambasada niemiecka w Londynie 
pali dokumenty 

LONDYN, (Pat). Havas donosi, że 
od wczorajszego popołudnia z komi- 
nów ambasady niemieckiej wydoby- 
wają się kłęby dymu. Jak sądzą per- 
sonel ambasady pslił dokumenty 

LONDYN, (Pat). Wejście do am- 

Ambasador St. 

| basady niemieckiej zostało zaryglowa 
ne i wstęp zamknięty. Przed konsu- 
latem niemieckim stoją długie ogonki 
Niemców, którzy z nerwowym pośpie 
chem załatwiają formalności prze” 
wyjazdem z Anglii. 

Zjednoczonych 
nie chciał pozostać w Berlinie 
PARYŻ, (Pat). Havas donosi z Wa 

szyngtonu: Ambasador Stanów Zjed- 
noczonych w Berlinie zwrócił się do 

rządu w Waszyngtonie z prośbą o od 
wołanie go z zajmowanego stanowi: 
ska. Prośbie tej uczyniono zadość. 

  

W imię [Boże do zwycięstwa 
Manifestacja jedności i miłości do Armii w Sejmie 

WARSZAWA, (Pat). Wczorajsze ple- 
name posiedzenie Sejmu, odbywające się 
w chwili, gdy wróg odwieczny wtargnął 
podstępnie na naszą ziemię, zamieniło się 
w wielką manifestację na rzecz naszej 
dzielnej armii i jej Naczelnego Wodza. 

W posiedzeniu wzięli udział członko 
wie gabinetu in corpore z prezesem Rady 
Ministrów gen. Sławoj Składkowskim na 
czele, marszałek Senatu Miedziński, pre 
zes N. I. K. gen. Krzemieński, podsekre- 
łarze stanu, senaforowie oraz wyżsi urzęd 
nicy państwowi. 

Otwierając o godz. 15 posiedzenie 
marszałek Makowski odczytał zarządzenie 
Pana Prezyednła Rzeczypospolitej o ot 
warciu sesji nadzwyczajnej Sejmu, po 
tzym przed porządkiem dziennym udzielił 
głosu panu prezesowi Rady Ministrów. 

Pan premier gen. Sławoj Składkowski 
wygłosił następujące przemówienie: 

Mowa Premiera 
Wysoka Izbo! 

Sytuacja, w której dziś mam zaszczyf 
przemawiać w imieniu rządu, jest jasna. 

Zostaliśmy zaatakowani, więc walczy- 
my. 

Wszystkim panom w tej Wysokiej Iz- 
ble, jako czujnym na sprawy Państwa oby 
wafelom, znany jest przebieg wydarzeń, 

j nosi: Sekretarz stanu Hull   
które poprzedziły wybuch narzuconej nam | 
wojny. 

W tym miejscu rząd pragnie wyrazić | woli w dziele obrony "Państwa (huczne 
wdięczność Wysokiej izbie, że w zrozu 
mieniu powagi sytuacji, zechciała ułatwić | 

| oklaski). 
Szczegółowy | ścisły przebieg wyda. 

jego pracę jeszcze w okresie poprzedza. | rzeń I Ich ocena będą niebawem przedsta 
Jącym wojnę przez udzielenia pełnomoc- | wione opinii kraju w całej rozciągłości. 
nictw już w maju br. w zakresie spraw go 
spodarczych I obrony Państwa. 

Obecnie oświadczam Wysokiej Izbie 
że rząd staje do dyspozycji Naczelnego 
Wodza z niezłomną wolą pokonania każ 
dej przeszkody, 

Jesteśmy spokojni — spokojni o losy 
narodu I Państwa. 

Narzuconą nam wojnę wygramy, bo 
nauczył nas Józef Piłsudski, jak się zdoby 
wa niepodległość I Jak się jej broni (hu- 

stającej w poprzek Jego | czne okłaski). 

Wojnę tę wygramy, bo na wezwanie 
Pana Prezydenta pójdziemy do walk! 
wszyscy ramię przy ramieniu (huczne okia 
ski). Wojnę tę wygramy, bo mamy Wo 
dza Marszałka Edwarda Śmigłego Rydze 
[okrzyki „Niech żyje” — posłowie wsta- 
ja). 

Wypełnimy z twardym żołnierskim po 
słuszeństwem wszystkie jego rozkazy, wio 
dące Polskę w imię Boże do zwycięstwa 
(huczne oklaski). (lzba wstaje ponownie I 

Anglia i Francja wydały rozkaz 
nie bombardowania ludności cywilnej 

Kłamstwa w odpowiedzi niemieckiej 
WASZYNGTON, (Pat). Reuter do- 

oświad- 
czył, iż Wielka Brytania i Francja 

| postanowiły powstrzymać się od bom 
bardowania ludności cywilnej zgod- 
nie z apelem prez. Rooseevlia. Rząd 
'W. Brytanii oświadczył, iż pod głębo- 
kim wrażeniem wzgłędów humanitar 
nych, na które powołał się prezydent 
ustalił już nolitykę rządu brytyjskie- 

| go, postanawiając wstrzymać się od 
tego rodzaju akcji i ograniczyć bom- 
bardowanie ściśle do objektów wojs- 
kowych pod warunkiem, iż te same 
zasady będą przestrzegane przez ich 
przeciwników, 

WASZYNGTON, (Pat). Havas do- 
nosi, že niėmiecki charge d'affaires 
wręczył sekretarzowi stanu Huliowi 

odpowiedź Hitlera na apel prezyden 
ta Roosevelta w sprawie bombardo- 
wania otwartych miast. W odpowie- 
dzi tej Hitler usiłuje przekonać, że 
uczynił wszystko, żeby uniknąć bom 
bardowania cywilnej ludności i zrzu- 
cił winę wybuchu wojny na Polskę. 
Odpowiedź ta została przyjęta w Wa 
szyngtonie z nieukrywanym chłodem. 

manifestuje gorąco na cześć Wodza Na: 
czelnegoj. 

Następnie marszałek udzielił głosu wł 
cemarszałkowi Wendzie, który w mowie 
swej powiedział: 

Stwierdzamy, że wszyscy obywatele 
Rzeczypospolitej stanowi. jeden wielki i 
połężny obóz warowny, całkowicie | bez 
reszty oddany naszemu Wodzowi Mar. 
szałkowi Polski Edwardowi Śmigłemu Ry 
dzowi, pod którego rozkazami walczyć bę 
dziemy zwycięsko o wielkość Rzeczypo- 
spolitej (oklaski). 

` 

Oświadczerie Ukraińców 
Zkolei zabrał głos pos.  Skrypnyk, 

Ukrainiec z Wołynia, który powedziaił m 
in.: 

Opatrzność obarczyła dzisiejsze 
pokolenie Ukraińców i Polaków obo 
wiązkiem obrony najświętszego skar- 
bu, jakim jest wolność Narodu i nie- 
zawisłość jego ziemi. 

Dzieje stulezi ubiegłych nas uczą, 
że w podobnych okolicznościach na: 

sze narody odzyskiwały świadomość 
wspólnego niebezpieczeństwa. Wspól 
na walka ze wspóluym niebezpieczeń 
stwem zawsze kończyła się naszym 
wspólnym zwycięstwem (oklaski) 

Oświadczam, że, czuję się szezęśti 

    (Dokończenie na str. 2)



ska m 
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_. Wojenny gabinet brytyjski 
Będziemy tak waiczyć, by dzieci nasze nie potrzebowały 

wznawiać wojny — pisze „Times” 
LONDYN, (Pat). Redaktor parla-«| znajduje się na progu wojny. 

mentarny „Press Association“ dono- | 
si, że poczyniono przygotowania do 
utworzenia gabinetu wojennego, w 
skład którego wejdą Churchill, Fden 
1 przedstawiciele obu opozycji: Gre- 
enwood ze strony opozycji robotni- 
czej i Archibald Sinclair, jako repre- 
zentant liberałów. 

LONDYN, (Obsł. sp.). Londyn 

Ostatnie depesze mówią o wejś- 
ciu do gabinetu angielskiego Chur- 
chila i innych przedstawicieli opozy- 
cji. Król Georg VI odwiedził premiera 
Chamberlaina w jego siedzibie urzę- 
dowej na Downing Street i konfero- 
wał z nim w ciąg ukilku godzin. 

Nastroje w Anglii są zdecydowa- 
nie wojenne. Znalazło to wyraz na 

łamach prasy angielskiej. Między ia- 

nymi urzędowy „Tiames* pisze, że 

Anglia przystąpi do wojny nie w ©b- 

ronie swego materialnego interesu, 

lecz życiowych interesów narodów 

„wolnych. HITLER WOLAŁ WOJNĘ, 

WIĘC BĘDZIE JĄ MIAŁ. Walkę na- 
szą trzeba będzie zakończyć tak, by 

dzieci nasze nie potrzebowały jej 

wznawiać, 

Dekrety budżetowe i finansowe 
Uchwaliła Rada Ministrów | 

WARSZAWA, (Pat). Rada Minis- 
trów na posiedzeniu w dniu 1 b. m. 

Jrzyjęła szereg ważnych dekretów | 

Niepodlegiy głos u 
Poseł słowacki w War 

Poseł nadzwyczajny i minister peł 
nomocny Słowacji w Warszawie dr 
Karczmarek nadesłał list do Ministra 
Becka, w którym w ostrych słowach 
potępia niemieckie metody i zapew 
nia, że cały naród Słowacki żywi go 
rącą sympatię dla bratniego narodu 
polskiego i orężowi polskiemu życzy 

zwycięstwa. 
W dalszym ciągu swego listu mi 

Kanada 
OTTAWA, (Pat). Agencja Havasa do: 

nosi że rząd kanadyjski postawił 
wojsko lądowe oraz siły lotnicze | mor- 

skie na „stopie czynnej”. 

OTTAWA, (Pat). Premier Mackenzie 

King ogłosił następujący komunikat: 

„obecnie jest rzeczą jasną, że wysiłki zmie ; 
rzające do utrzymania pokoju, nie dały re | 

zultatu. Pomimo tych wysiłków rozpoczęły 

się wrogie działania Niemiec wobec Pol 
ski zagrażające pokojowi. Mój gabinet po 
stanowił dziś rano zwołać parlament na' 

najbliższy czwartek. Rząd kanadyjski po: | 

głanowił jednomyślnie, że w razie gdyby | 

„Biała księga” 

budżetowych i finansowych, wiążą- 
cych się z wejściem kraju w okres 
wojny. W у 

arzmionej Stowacji | 
szawie potępia Hitlera 
nister pełnomocny Słowacji stwierdza 
że ojczyzna jego padła ofiarą bmutal 
nej przemocy ze strony Niemiec i prosił 
rząd polski o pomoce dla wyzwolenia 
Słowaków z pod jarzma teutońskiego 

Autor prosił min. Becka o opubliko 
wanie treści listu. 

"Oczywiście, zdrajca Tisso odwołał 
dr Karczmarka, 

z nami 
zjednoczone królestwo zostało wciągnięte 
w wojnę, aby stawić czoło agresorowl, 
zwoła niezwłocznie parlament, który się 
zbierze, by uchwalić współdziałanie Ka- 
nady po stronie Anglii. Obecnie w dal- 
szym ciągu będą kontynuowane wszystkie 
niezbędne dla obrony Kanady kroki 
Rząd zwróci się do parlamentu z prośbą o 
powzięcie najdalej Idących zarządzeń, za 
pewniających współdziałanie I obronę. De 
klaracja zawiadamia również, że na pod 
stawie wydanych zarządzeń milicja morska 
1 milicja sił powietrznych przeniesione zo 
stały w stan czynny. j 

przygważdżająca krętactwa Niemiec 
LONDYN, (Pat). Rząd brytyjski ogłosi 

w formie „białej księgi” wymianę kore- 

spondencji, dokonaną z rządem niemiec 

kim noty wyjaśriającej obecny, rzeczywiś 

tysty przebieg wypadków. Nota fa ma na 

stępująco brzmienie: 

Odpowiedź zrządu niemieckiego, dato 

wana z dnia 28 sierpnia była przed do- 

ręczeniem jej zakomunikowana rządom 

irancuskiemu I polskiemu. Rząd Polski u- 

poważnił rząd brytyjski do polnformowa- 

mia rządu niemieckiego, łe jest zdecydo- 

wany natychmiast nawiązać rozmowy bez 

pośrednie z Niemcami. Z załączonych do 

kumentów wynika, że w paragrafie 4 od 

powiedzi brytyjskiej z dnia 28 sierpnia wy 

raźnie sprecyzowano stanowisko rządu 

„polskiego wl tej sprawie. 

Odpowiedź brytyjska została doręczo 

' mana Hitlerowi o godz. 23.30. 

28 sierpnia Hitler przyrzekł udzielić od 

powiedzi na pismo w dnlu następnym. 

) Odpowiedź pisemna niemiecka dorę- 

czona była ambasadorowi W. Brytanii o 

godz. 19,15 dnia 29 sierpnia niezależnie 

ed całkowiłte_o zniekształcenia w odpo: 

wiedzi na pismo w dniu następnym. 

Odpowidź piseemna niemiecka dorę- 

czona był aambasadorowi W. Brytanii © 

godz. 19.15 dnia 29 sierpnia. Niezależnie 

od całkowitego zniekształcenia w odpo | 
wiedzi niemieckiej przebiegu wypadków | 

które poprzedziły kryzys, domagała się 

ona przybycia do Berlina upełnomocnio 

nego wysłannika polskiego w ciągu dnia ! 
„mastępnego. Odpowiedź rządu brytyjskie 

go tłumaczy się sama przez się. Była ona 
zakomunikowana przez ambasadora W 
Brytanii ministrowi spr. zagranicznych Nie 
mieckiego rządu zawierający 16 punktów, 

Od owiedź Ribbentropa stanowił dru 
gl dokument, który odczytał on szybko 
po niemiecku. Zdaje się, iż był to plan nie 
m'eckiego rządu zaweirający 16 punktów 
który później z. stał ogłoszony. Kiedy 

Henderson poprosił o tekst tych propozy 

„ cyj, R'bbentrop odpowiedział, że obecnie 
' jest zapóźno, gdyż pełnomocnik Poilski 

ZŁOTO 
do nabycia w firmie 

©В. @ «# # В # #в й 
\ипо, Wielka -7. Telef, 17-33 

  

  

na cele przemysłowe 
i lekars o-dentysłyczne     
  

nie przybył do północy do Berlina, |ak 
tego domagał sę rząd niemiecki w nocie 
poprzedniego wieczoru. Rząd Polski do- 
wiedziawszy się o takim rozwoju sytuacji, 
poinformował rząd brytyjski dn. 30 sierp ; 
nia popoł. upoważnia swego ambasadora 
do zawiadomienia rządu niemieckiego, że 
Polska przyję'a propozycje dotyczące rc 
kowań. Ambasador Polski w Berlinie nie 
został jeszcze przyjęty przez ministra Rib- 
bentropa do pónych godzin — поспус!   dnia 30 sierpnia. 

„Piłsudski' bezpieczny 
WARSZAWA, (Pat). Gdynia-Ameryka 

Linia Żeglugi zawiadamia wszystkich za- 

Interesowanych, że M/S „Piłsudski”, któ 

ry wyruszył z Nowego Jorku 20 sierpnia 

rb. i miał przybyć do Gdyni 1 września, 

znajduj się w całkowitym bezpieczeństwie 

w jednym z porłów europejskich. Wszys- 

cy pasażerowie są zdrowi i przebywają 

na statku. Czyńione są starania, żeby umo 

żliwić im bezpieczny przejazd do miejs- 

ca przeznaczenia. 

Neutralność Łotwy | 
RZYM, (Pat). Prezydent Łotwy podpi- 

sał dziś następujące oświadczenie: 1) Re- 
publika Łotewska zachowa ścisłą neutral 
ność w wojnie, która wybuchła między ob 
cymi mocarstwami, 

2) Zgodnie z ustawą neutralności po- 
stanowienia tej ustawy wchodzą w życie 
z dniem 1 września 1939 r. w stosunku do 
wszystkich państw wojujących. 

Neutralność Estonii 
TALLIN, (Pat). W ogłoszonej dekretem 

prezydenta deklaracji o neutralności rząd 
estoński oświadcza, że jest zdecydowany 
przestrzegać ścisłej neutralności w czasie 
wojny, która wybuchła między obcymi mo 
carstwami. W celu utrzymania tej neutral 
ności zarządzono wprowadzenie w życie 
z dniem 1 bm. usławy o neutralności. 

Szwecja powołała 
rezerwistów 

SZTOKHOLM, (Pat). Szwecja po- 

wołała pod broń kilkadziesiąt tysięcy 

|] rezerwistów. Parlamenty zostały zwo 

łane na piątek. 

  

  

Posiedzenie Sejmu 
(Dokończenie ze str. 1) 

wym, mając możność stwierdzić, że 
społeczeństwo ukraińskie Wołynia na 
leżycie odczuło wielką odpowiedzial 
ność, jaka na nim zaciążyła dzisiaj 
wobee Państwa, swego Narodu i przy 
szłych pokoleń. 

Na pierwsze wezwanie Rzeczypo- 
spolitej ludność ukraińska Wołynia 
najdokiadniej wykon_ła wszystko, 
eo od niej Państwo zażądało. Już dzi 
siaj moi bracia zraszają krwią ziemię 
polską, świadomie dając dowód goto- 
wości złożenia na ołtarzu obrony 
wspólnych skarbów ofiarę najdroż- 
szą, ofiarę życia własnego i krwi 
(oklaski). 

Następnie zabrał głos wicemarszałek 
Mudryj. 

„My, Ukraińska Reprezentacja 

Parlamentarna, jako polityczna ema- 

nacja Ukraińskiego Zjednoczenia Na 

rodowo - Demokratycznego (Undo), 

a t»Lż ezłonkowie Ukraińńkiej Na- 

rodowej „Odnowy* oświadczamy, że 
obcenie nie czas na wzaiemne spory 
polityczne { że decyzję powyjszą 

wraz ze społeczeństwem ukraińskim 
w całej pełni wykonamy i poniesiemy 

wszystkie ef'arv dla twardej obrony 

Państwa" (oklaski). 

Deklaracja Żydowska 
Pos. Seideman, przedstawiciel Żydów, 

oświadczył: 
„Nie czas dzisiaj na rozważania. 

Oświadczam jeszcze raz, że ludność 
żydowska w Polsce, bez żadnego 7a- 
trzeżenia oddaje się do dyspozycji   Naczelnego Dowództwa i staje do 8- 

pelu, gotowa ponieść wszystkie ofiary 
jakich chwila dziejowa wymaga. 
Wielka, mocarstwowa, potężna Pol- 

ska jest ideałem ludności żydowskiej, 
jako uprawnionych obywateli Państ- 
wa. Niech żyje zwycięstwo Polski'* 

(oklaski). 

Posłowie I senztorowie 
będą walczyć z bronią 

w ręku 

Marszałek Makowski oświadcza, że 
wyraża przekonanie, iż wobec chwili, któ 
rą przeżywamy, lzba zgodzi się załatwić 
w skróconym postępowaniu projekt usta 
wy o czynnej służbie wojskowej posłów i 
senaforów, złożonego przez pos. Żenczy 
kowskieso. 

Izba uchwaliła skrócone postępowanie 
Projekt posła Żenczykowskiego zrefe 

rowany imieniem Koła Parlamentarnego 
O. Z. N. umożliwia tym posłom i senało- 
tom, którzy będą mogli być zwolnieni od 
swych abowiązków, na ochoinicze wsłą- 
pienie do wojska. Poseł zgłaszając się do 
czynnej służb wojskowej nie traci swego 
mandatu, a gdy sprawa państwowa bądzie 
łego wymagała, marszałek Seimu będzie 
mógł wzywać go do prac Sejmu. 

Ustawa będzie obowiązywała od dnia 
1 września 1739 r. 
"WARSZAWA, (Tel wł) Na wczoraj 

szym posiedzeniu Sejmu duże wraże- 
nie zrobiły łeklaracje mniejszości na 
rodowych, Ukraińców i Żydów o pc 
triotycznym _ przyłączeniu się do 
wszelkich obowiązków» w dziele obrc 
ny ojczyzny 

| 

  
  

| Wprowadzenie | 
sądów doraźnych 

Rada Ministrów, na podstawie art. 5 ustawy o stanie wojennym, roz. 
porządzeniem z dnia 2. IX, 1939 r. wprowadziła na całym obszarze Państwa 
przed sądami powszechnymi postępo wanie doražne, : 

Powyższe rozporządzenie Rady Ministrów wchodzi w życie z dniem 
2 września 1939 roku. 

Z tym dniem podlegają postępowaniu doraźnemu następujące prze- 
stępstwa: 

1) Z art. 98 kod. kar. (zamach na byt, | mości szczególnie niebezpiecznych); 
całość i ustrój Państwa); 
2) z art. 94 kod. kar. (zamach na Prezy- 

denta Rzeczypospolitej); 
8) z art. 95 kod. kar. (zamach na organa 

władzy zwierzchniej); 

4) z art. 96, 97, 98 kod. kar. (przygotowa- 

nie do zamachu na byt, całość i ustrój Pań- 

stwa, albo do zamachu na Prezydenta Rze- 
ezypospolitej lub organa władzy zwierzch- 
miej; porozumienie lub przedsięwzięcie im- 

mych działań przygotowawczych w celu wy- 

konania wymienionych powyżej zamachów 

przeciwpaństwowych); 

5) z art. 99 kod. kar. (porozumienie w 

celu wywołania wrogich działań przeciwko 

Pańństwu); 
6) z art. 100 8 1 kod. kar. (wojenna zdra 

da Kraju); 
7) z art. 101 kod. kar. (służba w wojsku 

nieprzy jacielskim); 
8) z art. 102 kod. kar. (działanie 

ne przeciwko Państwu); 

9) z art. 103 kod. kar. (ułatwienie ucie- 
cziki jeńcowi wojennemu); 

10) z art. 104 $ 1 kod. kar. (rozpowszech 

niemie wiadomości w celu osłabienia ducha 

obronnego społeczeństwa); 

11) z art. 105 8 1—3 kod. kar. (nadużycia 
przy dostawach wojskowych); 

12) z art. 106 i 107 kod. kar. (dyploma- 
tyczna zdrada Kraju); 

13) z art. 108 kod. kar. (narażenie Pań- 

stwa na niebezpiecezństwo wojny lub zer- 

wania stosunków dyplomatycznych); 

14) £'art. 109 kod. kar: (rozpowszechnia- 
nie za granicą nieprawdziwych wiadomości 

w oelu szkodzenia imteresom Państwa); 

15) z ant. 114 kod. kar, (wpływanie na 

czynności organów ustawodawczych); 

16) z art. 125 8 1 kod. kar. (napaść na 

Prezydenta Rzeczypospoditej); 
17) z art. 126 kod. kar. (wpływanie prze- 

mocą lub groźbą na czynności Rządu, Minii- 

stra lub Sądu); 
18) z art. 154 8 2, 166 8 2 kod. kar. (na- 

woływanie do popełnienia zbrodni stanu i 

pochwalanie takich zbrodni; sporządzanie, 

przechowywane i przew *enie pism, dru- 

ków i wizerunków, nawołujących do popeł- 

nienia zbrodni stanu, lub pochwalających 

takie zbrodmie); | 4 
19) z art. 163 kod. kar. (udział w prze- 

stępnym zbiegowisku publicznym); 

20) z art, 164 i 166 kod. kar., jeżeli zgro- 
madzemiie, zebranie lub związek ma na celu 

przestępstwo podlegające postępowaniu do- 

raśnemu (p"zestępne zgromadzema, zebra- 

nia i związki); 
21) z art. 167 kod. kar. (udział w związ- 

ku zbrojnym); 

22) z ant. 175 8 1 kod, kar, (fałszowanie 

preni.ędzy); 
23) z rt. 215 8 1 kod. kar. (sprowadzenie 

niebezpieczeństwa pożaru, zalewu, zawałenia 

się budowli, katastrofy w komunikacji lą- 

dowej, wodnej i powietrznej); й 

24) z art, 216 $ 1 kod. kar. (sprowadze- 

mie niebezpieczeństwa powszechnego przez 

użycie materiałów wybuchowych lub łatwo- 

palnych, ałbo gazów); 

25) z art. 217 8 1 kod. kar. (sprowadze- 
nie niebezpieczeń''wa powszechner” przez 

uszko” enie urządzeń użyteczności publicz 

nej, rozszerzenie lub udaremnienie tłumienia 

zarazy, przez inne działania wśród okolicz- 

zbroj- 

  

26) z art. 218, 219 kod. kar. (przygótowa: 
nia do spełnienia łub porozumienie w celu 
spełnienia przestępstw określonych w punk- 
tach 23—25); 

27) z art. 221 kod. kar. (przeszkadzanie 

w akcj. ratowniczej przy grożącym niebez- 

pieczeństwie powszechnym); д 

28) z art. 222 kod. kar. (gromadzenie, 

przechowywanie i wyrabianie broni i mate- 

riałów wybuchowych); 

29) z art. 223 i 224 kod. kar., jeżeh czy- 
nu dokonano lub usiłowano dokonać przez 

uszkodzenie urządzeń (utrudnienie lub unie. 

możliwienie powszechnego korzystania z u- 

rządzeń użyteczności publicznej; utrudnienie 

lub uniemożliwienie prawidłowego działania 
szpitali, urządzeń użyteczności publicznej, 
dostrr"zających wody, światła, ciepła lub e- 

nergii, albo służących do kanalizacji); 
30) z art. 225 $ 1 kod. kar. (umyślne za- 

bójstwo); 
81) z art. 258, 259, 260 kod. kar. (kra- 

dzież rozbójnicza, rozbój, rozbójnielwo 

morskie); 

32) z art. 257 1 261 kod. kar., jeżeli spraw 

ca był zaopatrzony w broń lub narzędzie 

przeznaczone do napaści lub obrony (kra- 

dzież, wymuszenie); 
33) z art. 263 $ 3 kod. kar. (uszkodzerie 

cudzego mienia przez użycie ognia, materia 

łów wybuchowych lub łatwopalnych); 

34) z art. 10 $1—4, art. 12 8 1—2, art. 

13, art. 14 $ 2, art. 16, art. 17 rozporządze- 

mia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 

października 1934 r. o niektórych przestęp- 

stwach przeciwko bezp.eczeństwu Państwa 

(ujawnienie tajemnicy państwowej; udziełe- 

nie informacji wojskowej rządowi obcego 

państwa; udzielene rządowi obcego pńst- 

wa pewnych wiadomości, dokumentów lub 

przedmiotów; czynności przygotowawcze do 

powyższych przestępstw oraz porozumienie 

w celu spełnienia takich przestępstw, udzie- 

lenie pomocy w działalności wywiadowczej 

agentowi obcego państwa); 

. 85) z art. 1, 2, 6, 8, 9 dekretu Prezydetna 

Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. 

o ochronie niektórych interesów Pansiwa 

(uszkodzeme przedmiotów, służących celom 

wojskowej obrony Państwa lub Sił Zbroi- 

nych; utrudnianie prawidłowego działania 

zakładów wojskowych; poorzumienie z agen 

tem obcego rządu lub organizacji międzyna- 

rodowej w cełu działania na szkodę Państ: 

wa Polskiego; nawoływanie do strajku pew- 

szechnego do powszechnego zamknięcia za- 

kładów przez pracodawców ,Ь do wsirzy- 

mania dowozu żywności do miast; udział w 

związku mającym na celu zbiorowe zamk 

nięcie zakładów pracy): 

36) z art. 173 ust, 3, art. 174 ust. 2, art. 

175 ust. 4, art. 176 ust. 3 i 4, art, 177 ustawy 

z dnia 9 kwietnia 1938 r. © powszechnym ©г 

bowiązku wojskowym (wszelkie sposoby u: 

chylamia się od obowiązku służby wojsko- 

wej; werbowanie do służby w wojsku ob- 

cym lub obcej organnzacji wojskowej; przyj 

mowanie przez obywatela polskiego bez zgo 

dy władzy polskiej obowiązków w wojsku 

obcym lub w obcej organizacj! wojskowej); 

37) z art. 38 ustawy z dnia 30 marca 

1939 r. o komun kacjach-w służbie obrony 

Państwa (obniżenie sprawności lub zagro- 

żenie ruchu komunikacji przez funkcjona- 

riusza lub pracowntka komunikacji). 

Kto, począwszy od dnia 3 września 1939 r., popełni lab usiłuje popeł- 

nić jedno z wymienionych powyżej przestępstw, jako sprawca, podżegacz 

lub pomocnik — sądzony będzie w postępowaniu doraźnym. 

W postępowaniu doraźnym mają zastosowanie nast. obostrzenia: 

1) kara Śmierci grozi za przestępstwo, za które w postępowaniu zwy- 

czajnym można orzec karę więzienia ponad 5 lat; 

2) kara więzienia od lat 10 do lał 15 grozi za przestępstwo, za które 

w postępowaniu zwyczajnym można orzec karę niższą niż 5 lat więzienia; 

8) kary nie podlegają złagodzeniu według przepisów ogólnych us- 

taw karnych; 
4) przeciw aktowi oskarżenia sprzeciw jest niedopuszczalny; N 

5) wyroki i postanowienia sądu nie ulegają zaskarżeniu; 

6) wyroki śmierci wykonywane są w ciągu 24 godzin po ich og- 

łoszeniu. 

 WROOREPOT TEE TT CEEP RORY" FERRY OCAZFERCZE. TESTAI 

Błogosłz wieństwo 

kościcła 
WARSZAWA, (Pat). Pan Prezydent Rze- 

czypospołstej otrzymał od księdza prymasa 

kadynała Augusta Hlonda depeszę treści na- 

stępującej: 
Kościół katolieki w Polsee modli się o 

zwycięstwo naszego bohaterskiego oręża w 

dzicjowej rezprawie o prawa Rzeczypospo- 

Mtej, o polityczną wolność i jej religijne 

swobody. > 

W ręce Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 

tej składam oświadczenie, że obronny w;y- 

siłek państwa poprze kościół katolicki w Poł 

ste wszystkimi środkami. 

Kardynał Prymas,   

Współpraca społe- 
czeństwa z wojskiem 

Sekcje obywatełsł go komitetu 

współpracy z wojskiem rozpoczynają 

działalność. 

Wczoraj odbvło się posiedzenie sek 

cji społecznej pod przewodnictwem p 

Rektora Staniewicza ocaz sekcji oświa 

towo-propagandowej, której przewod 

niczy p. kurator Godecki. 

Sekcja _ oświatowo-propagandowa 
wyłoniła dwa referaty. Kierownictwo 

referatu propagandowego objęła p 

Pełczyńska, zdś oświaluwego p. Drąż 

kowski.



  

„KURJER” [4919] 

Waterioo po 20 latach 
W burzliwą noc, poprzedzającą 

ucieczkę Napoleona z wyspy Elby, 
noc, która zadecydowała o losach Ce 
sarza i Europy, rozsądniejsi przyjacie | 
le Napoleona odradzali mu ten krok 
szalony. Wskazywali słusznie na to, 

' że niezgoda w obozie zwycięzców nie 
jest istotna, że cała Europa antyna- 
poleońska pogodzi się natychmiast. 
skoro dojdzie ją wieść o Elbie, 

Imperializm niemiecki był bardziej 
przezorny! Imperializm niemiecki cze 
kał 20 lat na swoje Waterloo. Pomimo 
to istnieją zdumiewające analogie po- 
między ucieczką Napoleona z wyspy 
Elby, a 1 września 1939 roku. 

Nie wiemy, czy w pogodną noc 
wrześniową równie zapewne pogodną   

    

Zdrowie 
J. E. Ks. Arcybiskupa 

ulega stałej poprawie 

Stan zdrowia J. E. Ks. Areybiskupa- 
Metropolity Jałbrzykowskiego uległ 
ze dalszej poprawie. Działanie 
nerek jest coraz sprawniejsze, powra- 
cają również i siły. 

J. E. Ks. Arcybiskup stosuje już 
dłuższe spacery, nie oddalając się jed 

nak poza obręb pałacu. Wiele czasu 
Ks. Arcybiskup spędza na żarliwej 
modlitwie. 

Komenda Okręgu 
Wileńskiego Z. Młodej 

Polski wzywa 
| wszystkich członków do stawienia 

się w Komendzie Okręgu w Wilnie, ul. 
Żeligowskiego 1—22 dn. 3.IX br. o godz. 
17.30 celem przydziału do: powstałych 
sekcyj sanitarnej, ratowniczej, propagan- 
dowej, aprowizacyjnej I zgłoszenie się do 
pracy zastępczej w urzędach. 

Obecność wszystkich członków obo- 
wiązkowa. 

P. o. Komendant 
Okręgu Wileńskiego Z. M. R. 
(--) Gabryel Gabryelewski. 

0 P.L. na m. Wilno 
przeniosło się 

do nowego lokalu 
Wczoraj Komenda OPL na Wil 

no przeniesiona została z Magistratu 
do lokalu w gmachu pałacu Ogińs- 
kich przy ul. Śniadeckich 8. 

Dla informacji podajemy telefony 
komendy: komenda OPL na m. Wil 
no vice-prezydenta Grodzickiego — 
186; referenta OPL — 30.13, tefelo 
ny ogólne: 204 i 3000. 

Pamiętajcie 
i o zwierzętach 

Zarząd Wileńskiego T-wa Opieki nad 
Zwierzętami podaje wszystkim do wiadomo 

ści, iż od 1-go września rb. Sekretaniat T-wa 

czynny będzie codziennie w godz. od 18 — 

20-ej. Udzielame są wszelkie informacje. 
Lokal T-wa ul. Ostrobramska 5 passaż 

22. 

Czas odnowić los 
do czwartej klasy 

_ Ciągnienie czwartej klasy czterdziestej 
piątej loterii Klasowej rozpoczyna się w 
nadchodzący czwartek. Największa głów- 
na wygrana wynosi pięćset tysięcy złotych 
| w pewnych warunkach może być jeszcze 
powiększona o pięć premij po sto tysięcy 
złotych każda. Niezależnie od tego jesi 
jszcze dziesięć głównych wygranych po 

sto tysięcy, tyleż wygranych po siedem- 
dziesiąt pięć tysięcy, trzydzieści po trzy- 
dzieśc tysięcy złotych i t. @, 

Należy się śpieszyć z odnowieniem lo- 
su, by uniknąć zbędnych komplikacyj. 
Dyrekcja Polskiego Monopolu Loteryjne- 
go ze swej strony wydała kolektorom po- 
lecenie czynienia jak najdalej dących ułat 
wień graczom. Į 
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nad zamkiem Doorn w Holandii, w , będzie zapewne, 
którym poprzednik Hitlera rozpamię- 
tuje dzieje swojej epopei, był ktoś z 
doradców ktoby ostrzegł przed szalo 
nym krokiem? Ale to pewne, że ana- 
logie są zdumiewające. Walka w obo- 
zie zwycięzców zawiodła Niemców zu 
pełnie. Na wieść o bombardowaniu 
bezbronnych miast polskich zwarły się 
szeregi polsko - francusko - angielskie 
Europa frontu pokoju stanęła przeciw 
ko „uzurpatorowi*, Kto będzie tym 
Welingtonem i Blucherem? Kto zada 
ostatni cios pod niemieckim Waterloo, 
jakie czeka wojska niemieckie? 100 
dni hitlerowskiego panowania w Niem ; 
czech skończy zapewne jakaś decydu- 
jąca bitwa, wydana przez sprzymie- 
rzeńców, w której Wolą Poem   

aby udział Polski 
stał się uaziałem rozstrzygającym! 

Imperializm niemiecki powrócił z 
wyspy Elby, tym samym czeka nań 
wyspa Św. Heleny. 

Pycha Niemców, ich nienawiść do 
Słowiańszczyzny oślepiły, uczyniły ich 
niezdolnymi do jasnego myślenia! Ma 
jąc cały świat przeciwko sobie, za- 
miast siedzieć spokojnie w domu, rzu- 
ciły wyzwanie Polsce, Anglii i Framcji, 
zaborem Słowacji i atakiem na Polskę, 

„Za ten atak szaleństwa muszą te 
raz odpokutować. Spokojny, zwarty 
i silny jest świat Frontu Pokoju! Sil- 
niejszy i bardziej zwarty, niż kiedy- 
kolwiek! 

K. Leczycki. 

  

Żołnierz polski walczy bohatersko o 
wolność naszej Ojczyzny | wolność 
Świata. 

Niemiec, odwieczny wróg Poski chce 
zagarnąć naszą ziemię. 

Nie damy ziemi. Przed napaścią wroga 
bronić się będziemy mężnie I z wiarą w 
zwycięstwo. 

W tych ważnych chwilach, w których 
ważą się losy Polski I losy każdego z nas, 
<o ma robić kobieta polska! 

Kobieta polska powinna: 
1. Zachować spokój I 

ducha. 
2. Nie wierzyć ploikom rozsiewanym 

przez ludzi głupich, złych I przez fchó- 
tzów. CI głupi ludzie | ci tchórze są czę- 
sto narzędziem w ręku szpiegów niemiec- 
kich. 
к 

równowagę   
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Jego Ekscelencja Hachan Karaimski w 
Rzeczypospolitej Polskiej wydał dnia 1 
września rb. następującą odezwę do wszys 
tkich wiernych swego wyznania: 

nW Bogu ukochani bracia I siostry. 
Stała I całemu światu dobrze znana 

polityka naszej Rzeczypospolitej polegała 
na zachowaniu pokoju I dobrych stosun 
ków' sąsiedzkich tak w krajach bezpośred. 
nio z nami graniczących, jak I z Innymi 
gdy nie sięgała po cudze terytoria, Niem- 
€y zaś, zagarnąwszy kraje, które nigdy 
do nich nie należały I w ten sposób przez 
pół okrążywszy granicami swymi odwie- 
czne ziemie polskie, prowadziły skrytą, 

uporczywą | podstępną walkę z naszą 
Ojczyzną. Dzisiaj, wystąpiwszy już jawnie, 
zmusiły nas do przyjęcia wyzwania. 

Wróg nasz jest mocny, lecz nie wierzy 
w Boga ! w karę jego za czyny niepra- 
wne. 

Wojska nasze, oddając się pod opiekę 
Najwyższego, rozwinęły swoje sztandary 
ł idą na obronę praw naszych, naszego 
mienia | życia. Bronimy dobrej sprawy: 
nie chcemy cudzego I nie oddamy swego 
Pokładając nadzieję na Stwórcę Sędziego 
Sprawiedliwego, każdy z nas — stary | 
młody, mężczyźni | kobiety, naród cały, 
cała Polska stanęła jak jeden mąż ramię 
przy ramieniu z wojskami naszymi, na ob- 
ronę Ojczyzny swej I honoru. 

W dnlu dzisiejszym wszystkie wyzna- 

   S 
B 

5 

  

  

U1TEA47 Lis L 11] 24 

  

nia, jednakowo cieszące się z opieki Pań- 
stwa naszego, naszej Ojczyzny, łączę się 
we wspólnej, gorącej modlitwie w świą- 
tyniach swoich I każde z nich w swolm 
języku błaga Pana Zastępów o zesłanie 
naszej bohaterskiej armii zwycięstwa nad | 
wrogiem. 

Módlmy się 1 my — potomkowie 
Eliasza Karaimowicza, który życie swe zło 
żył za ukochaną Ojczyznę swą — Polskę. | 
Niech Bóg Najwyższy wysłucha modłów 
naszych, a wołanie nasze niech do Niego 
przyjdzie | niech się spełnią nad boha- 
terską Polską, drogą Ojczyzną naszą, sło- , 
wa Pisma Świętego: 

„Sprawi Pan, że nieprzyjaciele Twoi , 
którzy powstają przeciwko Tobie, będą 
porażeni przed obliczem Twoim, drogą je 
dną wyciągną przeciwko Tobie, a siedmia 
dróg uciekać będą przed obliczem Twoim. 
Wywyższy ręka Twoja nad nieprzyjaciół- ' 
mi Twoimi, a wszyscy przeciwnicy Twol 

wykorzenieni będą”. (Deutr. XXVIII, 7 * 
Micheasz V, 9). Amen.“ 

[—] HADŽY S. SZAPSZAŁ. 

kw 

Polska nigdy nie dążyła do wojny, nie 
uciskała mniejszości narodowych, z wiel- 
ką tolerancją traktowała wszystkie wyzna- 
nia I każdy obywatel polski odczuwał do- 
bro sprawiedliwych rządów państwowych. 

"GRODZISK 
„RAK""NA BUTELECZCE * 

ZO i 

  

    
   

    

  

Obecnie Niemcy chcą odciąć Polskę od 
morza, chcą zrobić z nas swoich parob- 
ków. Cały Naród Polski chwyta się za 
oręż | gotów jest bronić swej wolności, 
swych praw, swej Ojczyzny. 

My, Tafarzy polscy od wieków czuje- 
jmy się synami drogiej Ojrzyzny — Rze- 
czypospolitej Polskiej. Niejednokrotnie w 
Jej obronie  stawiliśmy czoło wrogowi. 
Z Niemcami chorągwie tatarskie już się 
spotykały: bili się z nimi nasi praojcowie 
pod Grunwaldem | w całym szeregu bl- 
few za Kazimierza Jagiellończyka I Stefana 
Batorego. 

Głęboko Jestem przekonany, iż szwa- 
dron tatarski I Tatarzy powołani do woj- 

' ska, pamiętając o starej chwale oręża ta- 
tarskiego, spełnią swój obowiązek. 

Zwracam się do pozostałych w domu 
Tatarów. 

Muzułmanie. Winniście żarliwie prosić 
Pana Boga, aby błogosławił oręż polski 
Winniście wszyscy mężczyźni, kobiety i 
dzieci czynić wszystko co może służyć 
do pokonania wroga. Jak braci spotykaj- 
cle nasze wojsko, pomagajcie mu we 
wszystkim, gdyż będzie ono bronić nas 
nasze meczety, miziary I co najważniejsze, 

będzie bronić naszel ukochanej Ojczyzny 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wilno, 1 września 1939 r. 

MUFTI DR (—) J. SZYNKIEWICZ.   

Kobiety Polki! 
3. Wszystkich tych, którzy rozsiewają 

plotki, opowadają bajki i kłamstwa — 
wypędzać precz z naszych domów. 

4. Wierzyć tylko w to, co się samemu 
własnymi oczami przeczytało w gazetach 
lub na własne uszy posłyszało w Polskim 
Radio. 

5. Koblefa polska musi stanąć do 
pracy dla obrony kraju, swojej rodziny I 
swego domu. 

6. Każda kobieta zastąpić musi w 
pracy, powołanego do wojska męża. 

7. Kobieta polska musi nieść pomoc 
ofiarną rodakom, potrzebującym pomocy 

8. Ze wszystkich sił swolch pomagać 
walczącym. 

Polko! Zrób rachunek sumienia, Jak 
pracujesz dla Polski w tej ważnej chwili, 
czy pracujesz dła obrony swego domu 
swej ojczyzny I swojej wiary. 

Kobiety! Stańcie w szeregach organiza 

cyj. pracujących dla obrony Polski przed 
najazdem wroga. 

Bądźcie pogodne, spokojne I mężnel 
Bóg miłosierny pobłogosławi naszej 

walce. 

Katolickie Stowarzyszenie Kobiet. 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 

Żeńskiej. 
Koło Ligi Kooperatystek. 
Koło Rodziny Urzędniczej. 
Narodowa Organizacja Kobiet. 
Przysposobienie Kobiet do Obrony 

Kraju. 
Sekcja Kobieca Pocztowego Przyspo- 

sobienia Wojskowego. 
Polskie Katolickie T-wo Opieki nad 

Dziewczętami. 
Polska Organizacja Wojskowa. 
Rodzina Kolejowa. 
Rodzina Leśnika. 
Rodzina Rezerwisty. 
Rodzina Urzędnicza Urzędu 

wódzkiego. 
Rodzina Wojskowa. 
Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia Św 

Wincentego a Paulo. 
Stowarzyszenie $. P. i O. 

Rodzina Policyjna. 
Stowarzyszenie Urzędników Państwo. 

wych Sekcja Kobieca. 
Straż Przednia. 
Wojewódzkie Koło Gospodyń Wiejsk, 
Wileńska Chorągiew Harcerek. 
Związek Kobiety przy O. Z. N. 
Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Sekcja Kobieca. 
Związek Pań Domu. 
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet 
Oddział Żeński Związku Strzeleckiego. 
Związek Ziemianek. 
Stowarzyszenie Służba Obywatelska 

IWoje: 

ATS „ VDI IA OT tu DAS a as RK SEA GSA 

J Euška) 

мао NIEMNEM 
Państwowy Zakład Zdrojowy 

O LANKA 

OROWINA 
INHALATORIUM 
OLARIUM 

Sezon od 15 maja do 1 październ. 

Informacje: 
Komisja Zdrojowa w Druskienikach 
Zw. Uzdrowisk Polskich w Warszawie 

  

  

„Gdańsia brygada obrony narodowe" 
WARSZAWA, (Pat).  Naskutek 

terroru stosowanego przez władze 
gdańskie do Polaków zamieszkałych 
na óbszarze Wolnego Miasta Gdańs- 
ka, tamtejsi Polacy przedostali się na 
teren Polski, by uniknąć wcielenia 
Z do formacji wojskowych gdań- 

a. 
Z Gdyni wysłana została przez 

większą grupę uehodźców polskich z 

    

PRYW 

  

ĄTNE 

GIMNAZJUM ŻEŃSKIE 
Janiny Arturowej Górskiej 

w Wilnie, ulica Trocka 13 
Kancelaria urzęduje w lokau szkolnym codziennie 

w godzinach: od 11 do 15. 

  

    

Gdańska depesza do władz polskich 
z prośbą o utworzenie formacji gdań 
skiej, do której jednocześnie zgłasza- 

ją się. 
W związku z tym postanowiono 

utworzyć przy jednostkach obrony 
narodowej „Gdańską Brygadę Obro- 
ny Narodowej“. 

W Punktach Gdynia, Tezew, To- 
ruń i Kościerzyna powstały komitety 
uchodźców z Gdańska przy powiato- 
wych komendach Przysposobienia 
Wojskowego. 

Do tych komitetów winni zgła- 
szać się Polacy gdańscy, poczym skie- 
rowani ao do punktu zbornego. 

1 września br. w Dyrekcji Okręgowej 
Kolei Państwowych pod przewodniciwem 
dyrektora inż. Wacława Głazka odbyło 
się zebranie Prezesów okręgowych wszyst 
kich kolejowych organizacyj społecznych 
I związków zawodowych. 

Wszystkie organizacje jednomyślnie 
przystąpiły do wspólnej organizacji pod 
nazwą Kolejowy Komitet Społeczny. Na 
przewodniczącego Komitetu Okręgowego 
wybrano prezesa Okręgu PW p. Drozdow 
skiego, zaś na zastępcę — p. naczelnika 
Narkowicza. 

Komitet Okręgowy powoła niezwłocz- 
nie na wszystkich stacjach oxręgu Dyrek- 
cji lokalne Kolejowe Komitety Społeczne, 
zadaniem których w głównych zarysach 
będzie: opieka nad transportami wojsko- 
wymi, opieka nad rodzinami pracowników 

Gdy żołnierz Polski już przelewa 
krew swą w: obronie Ojczyzny, Polski 
Biały Krzyż, w myśl wskazań Władz 

Wojskowych, podejmie akcję bezpoś 
redniej opieki społeczeństwa nad bo 
haterami żołnierzami, organizując 

„gospody żołnierskie, w których 
żołnierz ma znaleźć pokrzepienie i 
wytchnienie. 

W „gospodach* tych winno zna 

leźć się w miarę możności wszystko. 
co jest potrzebne umęczonemu żołnie 
rzowi na codzień. 

Oprócz posiłków jak kawałek 
chleba, szklanka herbaty lub kawy, 
papieros i tp. ma żołnierz otrzymać 
informacje i rady, mieć do dyspozy 
cji książkę, gazetę, pogadankę, audy 
cje radiowe itp. 

Poza tym „gospoda* ma ubież żoł   
Miś kwesta na Pomoc Wojik 

  

  

Kolejowy Komitet Społeczny 
będzie opiekować się transportami wojskowymi 

kolejowych powołanych do wojska i de- 
legowanych, opieka nad rodzinami ewa- 
kuowanymi, walka z defetyzmem i wrogą 
propagandą, walka ze szpiegostwem i sa- 
botażami itp. Dla wykonywania poszcze- 
gólnych zadań w Komitecie Okręgowym 
powołano odpowiednie Sekcje, na czele 
których słanęli Prezesi organizacyj i Na- 
czelnicy służb i biur.. 

Komitet Okręgowy będzie utrzymy- 
wał przez swe Sekcje łączność z odnoś- 
nymi Sekcjami Obywatelskich Komitetów 
Wojewódzkich w Wilnie, Nowogródku, 
Białymstoku i Brześciu, « zaś Komitetom 
lokalnym — zlecono nawiązać łączność 
i uzgodnić swą pracę z lokanymi Komi- 
łetami Społecznymi w gminach, magistra- 

tach i strostwach. 

Gospoda żołnierska wzywa! 
Składamy wszyscy oiiary 

nierzowi zaopatrzenie się po najniż: 
szych cenach w niezbędne artykały, 

jak mydło, nożyki do golen'u, grzebie 

nie, scyzoryki, papier, koperty, pocz 

tówiki, nici, igły i inne. 

Polski Biaty Krzyż gorąco apelu 
je do wszystkich obywateli o składa 
nie ofiar na organizację i zaiopatrze 

ine gospoda Żoilierskich w nuezbędne 

dla nich artykuły spożywcze i inne 

oraz w książki gazety, pocztówki itp. 

Polski Biały Krzyż liczy na to, że 

całe społeczeństwo mające w szere- 
gach Armii swych bliskich, zwłaszcza 
przedsiębiorstwa, produkujące po- 

trzebne artykuły oraz składy tych 

artykułów i przedmiotów, potrzeb- 

nych żołnierzowi na wojnie, nie po- 
skąpią ofiar dła Żołnierza Polskiego, 
walczącego z odwiecznym wrogiem 
naszym. 

Ofiarowane artykuły i przedmio 

ty oraz datki pieniężne przyjmuje Se 
kretariat Polskiego Białego Krzyża w 

Wilnie ul. Wileńska 42 m. 40. 
Składamy wszyscy ofiary na ,,g08 

pody żołnierskie”. 
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Nožycami przez prasę 
OPIEKA NAD RODZINAMI 

REZERWISTÓW. 

„Dziennik Poznański* drukuje ar 
tykuł niewątpliwie aktualny na całym 
obszarze Polski. 

Liczba rezerwistów, na których bar 
kach spoczywa w fej chwili obrona 
naszych yranic, naszego honoru i na 

szych interesów, rośnie z godziny na 
godzinę. Równocześnie, rzecz prosta 

rośnie liczba rodzin, które pozbawione 

żywicieli muszą być otoczone najser- 
deczniejszą opieką ze strony społeczeń 
stwa. Państwo | samorządy przychodzą 
Im z pomocą w ramach obowłązują- 
cych ustaw. Ale to nie wystarcza. 

Nie ma granic dla obowiązków, Ja- 
kle mamy względem Ojczyzny I je) 
obrońców. Cały świat patrzy dziś na 
Polskę, podziwiając jej spokój I całko- 
wite zjednoczenie w obliczu niebezpie 
czeństwa. Słusznie się dzistaj twierdzi, 
że w układzie stosunków poliłyczny: 
w Europie Środkowej Polska zajmuje 
stanowisko kluczowe. Ta prawda dzie- 

Jowa jest teraz widoczna już dla każ- 
dego, kto umie I chce w naszą strone 
patrzeć. Swoją postawą porotowia os- 
łaniamy nie tylko siebie, ale I Innych 
p'zed zalewem pogańskiego barbarzyń 
stwa — stalemy ste przedmurzem ob- 
ronnvm zachodniej kultury I cvw'l'zaci! 

opartej na ideałach  sprawiedl'wości 
I wolności. łest to dla nas honor, ale 
I trud wielki. 

Aby podoiać tym obowiązkom, mu 
simy wszyscy w miarę swolch możli 

wości stawać do współpracy z wojs- 

kiem. Nadeszła pora, aby każdy z nas 
zadał sobie pytanie: czy uczyniłem 
wszystko, co do mnie należało! Nade- 

szła pora, aby rozproszkowane dotąd 
organizacie społeczne podjęły wsbpól- 
ny wysiłek przede wszystkim w dzie- 
dzinie pomocy dla rodzin rezerwistów 
powołanych do wojska. 

Oto znakomita okazja do istotnego 
realnego zjednoczenia całego narodu, 

wszystkich jego warstw i ugrupowań. 

DWIE KONCEPCJE EUROPY. 

„Robotnik* zwraca uwagę, że istot 

nie są dwie koncepcje przyszłej Euro 
py. Komcepcja Europy demokratycz 
nej opartej na prawie i sprawiedli- 
wości i koncepcja totalistyczna. 

Totalizm wyłonił drugą koncepcję 
Europy. Odrzuca on z całą stanow: 
czością ideę niezależności i równo 
uprawnienia wszystkich narodów. Prze 
ciwstawia temu ideę hegemonii, pano- 

wanla jednych narodów nad drugimi 
Małe I średnia narody istnieją tylko po 
to, aby służyć wielkim za teren eks- 
pansji, za t. zw. lebensraum, za pole 
wyzysku politycznego I ekonomiczne- 
go. Granice Europy wykreślać ma fylko 
siła fizyczna. To jest druga koncepcja 

Europy, nazwijmy to koncepcją Imperia 
listyczną. 

Spór, który się obecnie foczy, jest 
właśnie sporem tych dwóch koncepcji 
Koncepcja imperialistyczna, korzystając 
x blerności i zamiłowania do pokoju 
państw demokratycznych, była przez 
państwa totałne, realizowana krok za 
krokiem. Zabór Abisynii I Albanii, za- 

bór Austrii i Czechosłowacji, zabór Kłaj 

pedy, podporządkowanie polityczne 
niektórych państw (Węgry, Hiszpania] 
dyrektywom z Berlina I Rzymu. 

To wystarczyło wreszcie, aby naj: 

HORYNIEC - 7DRÓJ 
SEZON CAŁOROCZNY. 

W sezonie III 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 le- 

  

  

karską. Stacja kolejowa w miejscu, 

na linii kolej. Jarosław — Rawa Ru- 

ska, pow. Lubaczów woj. lwowskie. 

, AH waż 

Do wiadomości obywa- 
teli amerykańskich 
WARSZAWA, (Pat. 1. 9.). Uprasza się 

obywateli amerykańskich, którzy pragną 
opuścić Polskę i mają trudności pod tym 
względem, o zwracanie się do przedsta- 
wicieli _ Konsulatu amerykańskiego w 
Brześciu n/Bugiem, gdzie będą założone 
starania, by wyjazd im ułatwić. 

W czasie alarmu opl 
i po nie telefonować 
WARSZAWA (Pat). Celem usprawnie- 

nia obrony OPL i OPL gaz wzywa się oby 
wałeli w całym kraju do zaniechania pod 
tzas alarmów OPL i w 20 minuł po alar- 
wie używania telefonów prywatnych 
wa sieciach miejscowych. 

spokojniejszych I najgoręcej pragną: 
cych utrzymania pokoju postawić ne 
nogi. Koncepcja demokratyczna Euro- 

py zostałaby całkowicie zwich vata 

gdyby nie wystąpić energicznie w je! 
obronie. Wysiłek wielu dziesiątków la: 
1 wiełu wafk zostałby zmarnowany. Gdy 
by państwom totalnym I ich koncepcji 
Imperlalistycznej Europy nie stawiono 
czoła, dożylibyśmy wkrótce tego, że 

Europa składałaby się z trzech kate- 
gorii narodów, z narodów panulących, 
z narodów podbitych I narodów wa- 
salnych. 

__ Dlatego też walka Polski z agresja 
cieszy się taką sympatią wśród ludów 
całego Świata. 

Walczymy o swola niepodległość 
Ale nie |estefmy w fe] walce osamot- 

n'enl. Nasza nienndlea!očė lest bowiem 

elementem, częścia składową Europv 

demokratycznej, złożonej z wolnvch 
niepodleałvch, politycznie I gospodar: 
€zo niezależnych państw. 

JESZCZE IEDEN PECH 
NIEMIECKI. 

Trzecia Rzesza, siejąc nieporozu 
mienia pomiędzy Serbami i Chorwa- 
tami, miała nadzieję zrobić z Jugo 
sławii drugą Słowację. I tutaj jednak 
p. Ribbentropa spotkał wielki pech 
Oto co donosi:..Glos Narodu“: 

Od r. 1935 rozpoczęły się próby 

szukania porozumienia. Wśród Chorwa 

tów zwyciężyło w ostatnich wyborach 
stronnictwo lvrYowe dra Maczka, które, 

m!mo że zboikotowało nowo obrane 
Skupczynę, poszło na rozmowy z re 
gentem I rządem naip'erw Stojadino- 

wicza, a później Cvetkovicza. Wreszcie 

po czterech latach pod wpływem groź- 
nej sytuacji m'adzynarodowej osiągnię- 
to porozumienie. 

Porozumienie między  Chorwatam 
a Serbami dokonało się za cenę aufo- 
nomil kulturalnej dla Chorwatów na 
gruncie jedności państwa Jugosłowiań- 
skiego, armii, polityki zagranicznej 
oraz dynasfil karadżordżewiczów, którą 
reprezentuje po śmierci króla Alek. 
sandra małoletni król Piotr I regent ks 

Paweł. 
Porozumienie to kładzie kres na- 

dziejom | u'!owaniom niemieckim na 
wykorzystania niezadowolenia Chorwa 

tów (podobnie jak to zrobili ze Stowa- 
kami) I rozbicie państwa jugosłowiań- 
skiego. 

Przekonają się wkrótce Niemcy, 
że talkie złudzenia prowadzą tylko do 
Wersalu Nr 2-gi. 
RASA 

  
  

„KURIER“ (4919) 

  

BBiaczego mie pDoSZitj 
z Niemzcasmni -> 

Kolonizacja od wewmęćrz 
Cyuwilizowanie Sycylii. Walka z latyfundiasui. — 20.000 
hoiomistów. — sżeiorma objawem pokojowości Wioch 

Kolonie jak to zobaczymy jeszcze 
parokrotnie, są tematem dnia we 
Włoszech. Ciągły przyrost ludności, 
oraz brak niektórych surowców zmu- 
szają Włochy do stawiania zagadnie- 
nia otrzymania nowych terenów ja- 
ko konieczności ekonomicznej. Spra- 
wa ta oddawna przestała być presti- 
żową kwestią państwa, według tutej- 
szej opinii pokrzywdzonego w Wer- 
salu. pokrzywdzonego przy podziale 
zysków Wielkiej Wojny. Faszyzm od 
szeregu lat wobec zarządzeń Ameryki, 
ograniczających emigrację do mini- 
mum, stanął oko w oko z zagadnie- 
niem przeludnienia oraz spotkał się z 
ograniczonym dopływem zarobków, 
jalkie w znacznej części emigrano 
włoscy przesyłali, pozostałym we 
Włoszech rodzinom. 

Pierwsze zarządzenia poszy po H- 
nii ususzania błot pontyjskich. Two- 
rzono nawet tereny rolnicze. Budo 
wano nowe miasta. Zwalczano mala- 
rię. Tak zw. „bounifiche* zaczęły się 
mnożyć. Dawano pracę. Stwarzano 
grunt. Wzmażano produkcję zbóż, 
zmniejszano import ziarna. Ale wszy- 
stko to jeszcze mało. Kwestia nie zo- 
stała rozwiązana. 

Ostatnie zarządzenia Mussoliniego, 
likwidujące latyfundia na Sycylii, 
wywołały silne poruszenie i zdecydo- 
waną aprobatę społeczeństwa. Na- 
zwano je rewolucją stosunków agrar- 
nych, wielką narodową zdobyczą. 
Tak jest w gruncie rzeczy. W prze- 
ciągu dziesięciu lat Sycylia, jedna z 
dzielnie najbardziej zaniedbanych we 
Włoszech, stanie się kwitnącą i płod- 
ną wyspą. Na przestrzeni 500.000 he- 
ktarów powstanie 20.000 osiedli rol- 
niczych. Ziemia stanie się własnością 
tvch, co ją uprawiali i uprawiają. Ta 
wielka reforma kosztować będzie 
państwo 3 miliardy lir. Pierwsze 
2.000 osiedli mają być gotowe na 28 
października 1940 roku. Zanim po- 
damy najważniejsze dane techniczne, 
mnsimy wyraźnie podkreślić, że de- 
cyzja ta jest niewątpliwym czynem 
kolonizacji wewnętrznej. 

Svevlia, źle uprawia, nieposiada-   

jąca dróg i wody, braki te zwycięża. 
Rolnik sycylijski, dzierżawiący w tor- 
mie prymitywnej działki gruntu z la- 
tvfundii sycylijskich, często jeździł 
na tereny unrawiane po kilka kiło- 
metrów. Nierzadko oddalenie docho- 
dziło do dziesięciu, a nawet więcej ki- 
lometrów. Unrawiano te tereny czę- 
sto z wielkim nakładem pracy, ale 

niesłychanie nrymitywnie i jedno- 

stronnie: pszenica, bób stanowiły 
'łówny prodmkt. Zły urodzaj był 

równoznaczny z głodem. 

Można powiedzieć, że z tymi bra- 
kami Sycylia zmagała się od wieków. 

Stan ekonomiczny i cywilizowany tej 
pięknej wyspy pozostawiał wiele do 
życzenia. Kto choć raz wybrał się po- 
zą Taorminę, Palermo, Syrakuzy — 
ten pamięta niewątpliwie skupiny ole- 
andrów przy drogach i wzdłuż torów 
kolejowych, ale pamięta również na 
pół dzikie pustkowia nieuprawne lub 
zaledwie ruszone motyką. Kwestia 
wody była zagadnieniem... palącym. 
We wnętrzu wyspy wody jest mało, 
dróg również. W tym zakresie jednak 
już zrobiono wiele, powstały już dmo- 
gi państwowe, powiatowe, trzeba te- 
raz od nich poprzeprowadzać boczni- 
ce talk, aby mudostepniły one dojazd 
do wszystkich terenów uprawnych, 
aby ułatwiły wywóz i sprzedaż wy- 
nrodu:owanych zbóż i jarzyn. Trze- 
ba każde osiedle zaopatrzyć w stud- 
nie z wodą dobrą dla ludzi i inwen- 
tarna. Robota więc olbrzymia. A plan 
tej reformy, szczegółowo opracowa- 
ny przez dwa lata, jest niemal gigan- 
tyczny. 

Trzeba sobie uprzytomnić, że po 
jego przeprowadzeniu bezpośrednio 
lub pośrednio z reformy tej korzvs ać 
będą 2 miliony ludzi na ogólną licz- 
bę 4-ch milionów mieszkańców Svr. 

Ale kto wie, czy nie jest najwy- 
mowniejszym punktem tej reformy, 
jej znaczenie polityczne, pokojowe! 
Nie ma bowiem wątpliwości, że kon- 
struktywny jej charakter, obliczony 
na dziesiątek lat, na umieszczenie mi- 
liardów w tej realizacji, oznacza 
właśnie pokojową tendencję Włoch 

  

Erzygotowania brytyjskiej fly wojenne 
W czasie debaty w: angielskiej Iz- 

bie Gmin (16 marca 39), parlamentar 
ny sekretarz marynarki, Mr. Shakes- 
peame, oświadczył przy omawianiu 
budżetu Marvnarki Wojennej, że W. 
Brytania przystępuje do budowy na 
stoczniach krajowych około 200 okrę 
tów o globalnej wyporności 870.000 
ton. Ta liczba będzie zawierała 9 li- 
niowców, 6 awionetek, 25 krążowni 
ków, 43 kontrtorpedowców i 19 okrę 
tów podwodnych; reszta przypadnie 
na różnego .rodzaju jednostki mniej 
sze, jak szczególnie ważne przy zwal 
czamiu okrętów podwodnych, małe 
lecz szybkie łodzie torpedowe, uzbro 
jone w aparaty podsłuchowe, służą- 
ce do wykrywania miejsca zanurzone 
go okrętu podwodnego, oraz bomby 
głębinowe, wobec których okręty pod 
wodne są zupełnie bezbronne — traw 
lery, mające za zadanie „oczyszczać'** 
pola minowe, i inne. Olbrzymi wysi 
łek finansowy, nawet niewyczerpamej 
w zasobach kapitałowych W. Bryta 
nii, ma w ciągu paru lat doprowadzić 
flotę brytyjską do takiego stanu licze 
bnego, który zagwarantuje jej abso- 
lutną przewagę na morzach obu pół 
kuł, naruszoną na skutek powojen- 
nych iluzyj Anglii co do pokojowego 
rozwoju cywilizacji Świata. 

Ale nawet w chwili obecnej stan 
brvtviskiej marvnamki powinien na- 
pełnić otuchą obywateli imperium 

brytyjskiego. 7 

Mobilizacja floty brytyjskiej 

rozpoczęła się bowiem już rok temu, 

gdy 26 września ukazało się szereg za 
rządzeń króla. W ciagu roku, który 
od tego czasu upłynął, dokonano mo 
bilizacii całkowitej w tym sensie, že 
npoustwwano wszelkia braki materia- 
łowe i załogowe. Wybuch wojny za 
stawał zazwvczai flotv woienne. na- 
wet poteżne według wykazów na pa 

pierze. nienrzygotowane w stu procen 

tach do spełnienia zadań, jakie je cze 
kały w wojnie Zwykle ujawniałv się 

braki w przygotowaniu pewnych ka 
tasorv| okrętów lub bromi, które oka   
zywały się nieoczekiwanie konieczny   

mi w związku z niespodziewanymi 
zmianami w sposobach walki na mo 
rzu. Otóż w cnwiii obecnej flota bry 
tyjska jest przygorowana lepiej, niź 
bo się wydarzyło kiedykolwiek w cza 
sach pokojowych w ciągu ostatnich 
dwóch stuleci bezwzględnej jej prze 
wagi na mcy zach. 

W roku bieżącym nie wykonano 
oczywiście jeszcze programu, zapo 
wiedzianego w Izbie Gmin przez Mr. 
Shakespeare, jednak prace przedsię 
wiiate są poważne. 

Zmodernizowano liniowce „Va- 
liant* i „Renown*, wkrótce zostanie 
ukończona rekonstrukcja „Queen Eli 
sabeth'*. Dokończono budowę nowe- 
go lotniskowca „Ark Royal“, co znacz 
nie usprawniło służbę powietrzną flo 
ty. Cztery nowe krążowniki klasy so 
uthamptońńskiej — Liverpool, Glouce 
ster, Belfast i Edinburg — wzmocni- 
ły zespół okrętów, przeznaczonych 
do obrony dróg komunikacyjnych W. 
Brytanii. Spuszczono na wodę pierw 
sze duże fłotyłle dużych torpedow- 
ców, które z uwagi na moc maszyn i 
rozmiary, mogłyby być zaliczone do 
krążowników oraz flotylle torpedow 
ców standartowych klasy I i II prze- 
znaczone do walki z okrętami pod- 
wodnymi. 

Co do budowy okrętew podwod- 
nych, W. Brytania, jakkolwiek nie 
chętna rozwojowi tego rodzaju bro 
ni, wodowała w tym roku 5 nowych 
okrętów podwodnych o 10% ton- 
nach i 3 mniejsze o połowie tej wy 
porności. Największy nacisk położo 
no jednak na ro:hudowę kategorii o 
krętów, które są przezaaczode do 
zwalczania okrętów podwodnych. Do 
nich zaliczyć trzeba wspomniane tor 
pedowce oraz Ścigacze. 

Równie jednak ważnym  czynii- 
kiem, obok materiałowego, 

jest czynuik osobowy. 

W roku zeszłym, poraz pierwszy po 
15 latach, zmobilizowano całą flotę 
i różne rodzaje floty rezerwowej. 
Chociaż mobilizacja odbyła się bar- 
dzo sprawnie, nie dało sie iednak u-   

niknąć pewnych błędów, które zesta 
ły usunięte. Flota może być obecnie 
zmobilizowana, a statki doprowadzo 
ne do gotowości bojowej — w bardzo 
krótkim czasie. Najważniejszy  jed- 
nak jest fakt, że na skulek aktu doty 
czącego floty rezerwowej i pomocni 
czej, flota brytyjska jest w znaczniej- 
swej części doprowadzona do stanu 
pogotowia wojennego już w chwili o 
becnej — jeszcze przed ogłoszeniem 
mobilizacji. 

Dotyczy to również floty rezerwo 
wej, t. zn. floty nie posiadającej peł 
nej załogi. Od czasu inspekcji tej flo 
ty przez króla w dniu 9 sierpnia, flo 
ta ta jest w pełni obsadzona załogą 
Ćwiczenie i szkolenie mężczyzn, po- 
wołanych do rezerwy, niezbędne aby 
móc ich zaliczyć do załogi — są już 
skończone. 

Flota rezerwowa iest gotowa do 
akcji. 

Jeszcze jeden czynnik sprawił 
zwiększenie gotowości bojowej floty 
angielskiej. W ciągu ostatnich 12 mie 
sięcy marynarki sprzymierzone, bry 
tyjska i francuska, utrzymywały ści 
sły kontakt. A wiadomo, że współpra 
cy flot dwóch różnych państw, nie 
można zaimprowizować z dnia na 
dzień. Może być skuteczna tylko dzię 
ki starannym przygotowaniom, tak 
jak to miało miejsce w ciągu ostatnie 
go roku. 

Nie ulega również wątpliwości, że 
odpowiednie plany współpracy zosta 
ły ustalone również między admirali 
cją brytyjską i francuską a kierownict 
wem naszej marvn»rki wojennej. 
TOEDZWWEREE © 

w chwili obecnej. Kto by miał co do 
tego wątpliwości, temu poczęści usu- 
nie je cytata z artykułu, tak dokład 
nie reprezentującego myśli reżymu 
publicysty, jak Virginio Gayda, który 
pisze, między innymi: „Ale ta wojna, 
wydana latyfundiom sycylijskim, któ 
ra na dziesięć lat absorbuje wielkię 
siły ludzkie i finansowe Włoch, ma 
również znaczenie polityczne, między 
narodowe. Potwierdza one faktami 
istotną wolę pokoju. Włoch, którą 
Mussolini oznajmił już w mowie 21 
kwietnia 1939 r., kiedy, mówiąc do - 
robotników rzymskich, wyznaczył 
granice rozpoczętych już robót dla 
wielkiej Olimpiady cywilizacyjnej 
w roku 1942. Nie wtedy, kiedy wśród 
wielkich mas robotniczych Drzepro- 
wadzają się podobne wieixie dzieła 
cywilizacyjne, nie wtedy mo>na po 
dejrzewać przeprowadzają 'v je na- 
ród, że knuje tajre spiski przeciwko 
pokojowi. * 

Mamy więc, oprócz własnych wnio 
sków, jasne wskazanie płot: 'jalnego 
dziennika i oficjalnego publicysty! 
Wielka reforma agrarna, która ma 
wzmocnić uniezależnienie się ekono- 
miczne Włoch od zagranicy, została 
z łam wielce auto ytatywnych uzna- 
na, jako „wola pokoju Włoch*. Po- 
rówmano ją i połączono z wielką wy 
stawą międzynarodową, dla której 
zrealizowania wiele już dakonano w 
Rzymie. Jest to oświadczenie nie tył 
ko znamienne, jest ono niesłychanie 
ważne. Dalej niero, Gayds wraca do 
tego tematu i znów precyzuje: .,Jesz 
cze raz więc swymi widocznymi pro 
jektami spokojnej pracy Włochy po 
dają do wiadomości, że nie myślą o 
żadnej inicjatywie, wywracającej po- 
kój europejski”. 

Objaśniono więc nas dokładnie. 
Istotnie monumentalna praca gospo- 
darcza, obliczona na lata, ma Wło- 
chom przynieść wielkie korzyści ma- 
terialme. Wymaga ona długich lat po 
koju. Ale właśnie Włochy podkreśla 
ją, że wtórnym, lecz równie ważnym 
znaczeniem tej pracy jest pragnienie 
Włoch, aby pokój międzynarodowy 
nie był naruszony. 

Reforma agrarna na Sycylii, a jak 
się tu mówi, „zdobycie okopu latyfuu 
diów*, obejmuje przede wszy»tkim | 
dzielnice i ziemie, położone w okoli- 
cach: Palermo, Caltanisetta, Agrigen- 
to, Enna i Catania. Na Sycylii poza 
górami i terenami już zupełnie do 
uprawy niezdatnymi, znajduje się u 
prawnych 591,200 hekt. ziemi. Wed 
ług obszaru dzielą się one następują- 
co: 64 posiadłości mają ponad 1,000 
hikt. każda; 64 od 500 do tysiąca hex: 
tarów; 664 od 200 do 500 hkt. i 1,142 
od 100 do 200 hektarów. Najrozleglej 
sze, te ponad 1,000 hkt. ogółem zaj- 
mują obszar 120 tysięcy hkt. 

Reforma przewiduje udział obec- 
nvch wiascicieli tatytundtów w wiel- 
kich pracach melioracyjnych. Ci, któ 
rzy na to nie będą mie srodków, ino 

gą korzystać z pozuocy kredytowej 
specjalnego Instytutu finansowego. 
Będzie nim „Instytut Wiktora Ema- 

nuela Ill-go w Palermo*. Reforma ta 
więc pomimo jej rewolucyjnego eko 

nomicznie znaczenia — nie usuwa zu 

pełnie obecnych właścicieli. Mogą o 

ni partycypować w niej. Szeroki za- 
kres udziału pozostawiono  iniejaty- 

wie prywatnej. Tylko właściciele, któ 
rzyby chcieli oprzeć się planom melio 

racyjnym, którzyby przeciwstawiali 
się unicestwieniu latyfundiów, mogą 

być wywłaszczeni. Reforma ta będzie 

wymagała również przezwyciężenia 
pewnych przyzwyczajeń chłopów sy 
cylijskich. Znikną bowiem wielkie, 
mało higieniczne wsie, a nowe osied 
la mają być konstruowane tak, aby 
były wśród terenu, uprawianego przez 

daną rodzinę kolonisty. 
Poza więc znaczeniem  politycz- 

nym reformy, o którym mówiliśmy 
powyżej, ma ona wszystkie cechy 

wielkiej imprezy kolonizacii od wew   natrz. (K. Warszawski) 

11 Wrzešn'a rozaoczecie roxu sz «0 neqo 
WARSZAWA (Pat). Minister Wyz 

nań religijnych i oświecenia Publicz 
nego upoważnił kuratorów okręgów 
szkolnych do zarządzenia rozpoczę- 
cia roku szkolnego 1939-40 przez uru 
cehanianie w miarę możności zajęć w 
podległych im szkołenh, począwszy 

od poniedziałku 11 września rb. 
Młedzież, która nie będzie mogła 

z powodu warunków komunikacyj- 
nych na czas zgłosić się do swych 
szkół, będzie przyjmowana do nich 
w terminie późniejszym bez żadnych 

przeszkód.
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— Prywatna 6-klasowa Koedukacyjna 
Szkoła Powszechna Stow. „Rodzina Woj- 
skowa” w Wilnie z prawami publicznych 
szkół powszechnych przyjmuje zapisy 
dzieci od 28 siernia codziennie od 11—13' 
Mickiewicza 13. Opłaty niskie. Szkoła przy 
muje i dzieci osób cywilnych. Zniżka za 
drugie dziecko. 

— 6-cioklasowa Koedukacyjna Szkoła 
Powszechna Stowarz. „Rodzina Kolejowa" 
w Wilnie z uprawnieniami publicznych 
szkół powszechnych (ul. Kolejowa, 21) 
przyjmuje od dnia 25.VIII 1939 r. zapisy 
uczniów i uczenic na rok szkolny 1939/40 
w godz. od 15 do 18.30 w lokaku szkoły 
Bezpłaine nauczanie języka niemieckiego 
i modelarstwa samolotowego. Zniżki za 
drugie dziecko z jednej rodziny i kl. I 
Szkoła prowadzi jednocześnie przedszko 

le dla dzieci od lat 4 do 7. Ceny przy- 
stępne. 

— 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 
1 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. - 

Prywatna Koedukacyjna Szkoła 
Powszechna im. E. Orzeszkowej z polskim 
I francuskim językiem nauczania z upraw- 

Zdjąć żarówki 
ze schodów 

Podaje się do wiadomości publicznej, 
że w zwązku z pogotłowiem OPL żarówki 
elektryczne na klatkach schodowych win- 
ny być wykręcone, lampy zaś elektryczne 
zdjęte. 

Książka — wytchnienie 
i uśmiech życia. 

CZYTELNIA 
„NOWOSCI“ 

wiino, zauł. Świętoje:ski 3 

Klasyczne i ostatnie nowości — 
naukowe — lektura szkolna, 

Tania wysyłka pocztuwa 

Warunki dostępne. 

Czynna od godz. 11 do 18-ej, 

RED W ED BB GBADGE GŁCB GPEBCZ 

Wszelkie uiuki i podręczniki powzeD- 
ne do założenia | prowadzenia Spół- 

dzielni Spożywców dostarcza 

„opułem'* Żw ąxex Społdzielni 
Wilno, Zaułek Rossa 3 

Tel. 56 i 30-6> 

  

      

szkole, przyjmuje zapisy codzień od g 
10—12 i od 17 — 19. Zarzecze zauł. Pa- 
nomarski 2, dom własny, boisko, w zimie 
sporty, duży ogród szkolny. 

Przy szkole internat. Konwersacja fran   nieniami szkół państwowych oraz przed- 
WESTIRECPRZUW m T 
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MIŁOŚC I PODEJRZENIE 

  cuska, pomoc w naukach, 

81 

erzekład autoryzowany z angielskiego W. M, 
Streszczenie początku. 

Przeprowadzając śledztwo w 
sprawie zamordowan « Lilian 

Crane porwania jej córki, 
Hardinge ve zgrozą 3 *i-rdz l. 

Był wyjątkowo dobrze 
było na duszy, gdy 
piękna, chłodna 

(Ciąg dalszy) 

usposobiony i lekko 
się” już zdecydował. Noc była 

wy powiew dodawał uroku spacero- 

zabraknie nikogo. Zwracamy się z wiarą, że każdy w miarę 
przyjdzie z finansową pomocą. 

swych możliwości 

Wojewódzki Obywatelski Komitet Pomocy Wojsku. 

Dziś zebranie informacyjne 
Komitetu Pomocy Wojsku 

Wojewódzki Komitet Obywatelski Po- 
mocy Wojsku urządza w niedzielę 3 bm 
dwa zebrania. informacyjne: 

1) w sali parafialnej przy kościele Nie- 
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny na Zwierzyńcu o godz. 12, i 

2) w sali parafialnej przy kościele Ser- 
ca Jezusowego (ul, Wiwulskiego) o godz. 
15. 

Każdy musi 

Wstęp wolny dla wszystkich. 
* + * 

Wszyscy akademicy proszeni są o przy 
bycie jutro w niedzielę 3 bm. o godz. 8 
rano na dziedziniec Piotra Skargi, gmach 
główny USB celem wzięcia udziału w 
zbiórce ulicznej na Komitet Pomocy. 

Wojewódzki Obywatelski Komitei 
Pomocy Wojsku. 

być zdrówi 

Wystrzegać się zachorowań 
zołądka i jelit 

W związku z możliwości, zachoro | 
wań w porze letniej na choroby za- 
kaźne |-zewodu - *"-armowego ostrze 
ga się ludność przed piciem wody nie 
przegotowanej oraz przed jedzeniem 
niemytych owoców. Wszelkie ostre 
choroby infekcyjne żołądka i jelit bar 
dzo szybko szerzą się drogą wody 
zanieczyszczonej względnie pobranej 
z nieodpowiedniej, źle zabezpieczonej 

studni. : 
Owoce przed jedzeniem nieumyte 

także stanowią źródło niebezpieczeń- 
stwa zachorowania na dur brzuszny, | 
czerwonkę i inne choroby przewodu 

  

mu 
dalej. 

Wreszcie dotarł do upragnionej gałęzi i usiadł 

pokarmowego: 

Strzeżcie się więc przed choroba 
mi zakaźnymi żołądka i jelit. 

Myjcie owoce i pijcie wodę tylko 
przegotowaną. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIG 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

Gałąź była 

że z szajką nieuchvv.avch zbro | Wi. Księżyc nie osiągnął jeszcze pełni, dlatego też nie | na niej okrakiem, pochylił się wprzód przerzucając 
dn.arzy współdziała jego narze | bylo bardzo jasno, uważał to za bardzo szczęśliwą | cały ciężar ciała na ręce i zaczął się kołysać, Gałąź 
zona, Elžbieta Con-.nms. Po. | dla siebie „okoliczność. Myślał sobie, że w ciemnym | pochyliła się nad dachem, dotykając prawie liśćmi leca ją *'edzić, Woev.cie mają: | ubraniu nie będzie go zupełnie widać. Szedł aleją, | szklanej tafli. Nie było możliwe przesunąć się do sa | domości dostateczne dowody je; udziału 
w zbroiniach, chc” z miej wy- 
dobyć informacje o рогоз’а- 

Зусй wspčInikach. W-bec ©po- 

ru Elżbiety aresz'o'* zje ). na 

podstawie  sfałszowa 14  TOZ- 

kazu aresztowan:a, aby ją a. 

straszyć * zmusić do zeznań Je 
dnakże w drodze do Auclanda 
Elżbiecie udało się wyk asc pud 

stępem  Hardinge'owi  rewol- 
wer i próbować ucieczki z mv- 

sztu. 

  

strzelić w 

—o00—   
stąpając jak kot. W ręce 
Był przygotowany na wszelkie niebezpieczeńst wa: 
Hardinge opowiedział mu swą przygodę 
Postanowił więc nie dać się zaskoczyć. 

ściskał mocno rewolwer. 

z psami. 

9 MA wy: porę. Miał jednak nadzieję, że nie będzie 
potrzebna tego rodzaju obrona, gdyż odgłos wystrza 
łu sprowadziłby niezawodnie Millera į jego asystenta 
gdziekolwiek się w tej chwili znajdował. A wtedy 
przepadłaby wszelka nadzieja odkrycia czegokolwiek. 
Psy jednak były mocno uwi 
zione z Charlcote, gdyż dotarł do celu bez przeszkody. 
Chwilę podsłuchiwał przy drzwiach zmkniętych, ale 
najmniejszych dźwięk nie doleciał do jego uszu. Ro- 
zejrzawszy się więc uważnie, czy nikt go nie śledzi, 
zbliżył się do upatrzonego drzewa. Było ono grube, 
9 szorstkiej korze. Spojrzał w górę ku gałęzi, na któ- 

ązane, lub może wywie 

Nie patrzył w dół, bojąc 

bezpieczeństwo, zebrał się do   
mego końca, ale wówczas musiałby skoczyć z pewnej 
odległości. A nie mógł robić zbyt wielkiego hałasu 
Kdyby doktór pracował w tej chwiłi tutaj, spojrzałby 
w górę i dostrzegł liście, pełgające po wielkiej szykie, 
wszystko byłoby skończone! Posuwając się powoli 
naprzód, Jimmy stwierdził, że ktoś jest w laborato- 
rium: żółtawe światło jaśniało poprzez wielką szybę 

Z oczyma utkwionymi w drewniany gzyms biegnący 
naokoło dachu, z wielką ostrożnością sunął dalej. 
Gałąź huśtała się i trzeszczała, raz nawet myślał, że 
się załamuje i był już gotów do skoku. Ale utrzy- 
mała, a gdy dotarł tak daleko jak na to pozwalało 

Udało mu się! Leżał chwilę nieruchomo, rozciągnię 
ty, uczepiony rękami gzymsu, niby wielki ptak nocny 

  się zawrotu głowy. 

skoku. Doskonale!   

  
z rozpostartymi skrzydłami. 
ciągać się w górę po dachu z falistej blachy, a: gdy 
dotarł do szyby, usadowił się jak najwygodniej, o ile 
w ogóle w tym groźnym położeniu można było mó. 
wić o wygodzie, i zajrzał do wnętrza. 
nie mógł nie dostrzec, ale po pewnym czasie zaczął 
rozróżniać poszczególne przedmioty. Pod oknem. stał 
stół operacyjny, a nad nim pochylał się doktór Mil. 
ler, który właśnie zdejmował z twarzy maskę, a z rąk 
gumowe rękawiczki. Jimmy przyglądał mu się jakąś 
chwilę, poczem przeniósł wzrok na dalszy kąt sali. 
To, co tam zobaczył, przechodziło wrażliwość ludzką. 
Wydał zdławiony okrzyk zgrozy, zachwiał się, usiło- 
wał rozpaczliwie przytrzymać się czegoś, 
próżno... spadł na ziemię. Przeszył go ostry ból, zda: 
wało mu się, że zgięta noga pękła pod ciężarem ciała. 

go, Surzyńskiego i Tatarskiego, 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny Ceny przystępne 

Telefony w pokojach. Winda osobowa 

Każdy z książeczką 
KKG w Baranowiczach 

Fezwąlpienia jedną z najpopularmie,szych 

inslylucyj na terenie pow. i miasta Bara- 

       

nowicz jest Komunalna iKasa Oszczędności 

powiatu baranuwickiego. 

K.K.O przyjmuje wkłady na książeczki 

oszczędnościowe i rachunki czekowe, 

Wkłady oszczędnoścowe są zabezpieczo- 

ne całym majątkiem i dochodami pow. Ba- 

ranowickiego łącznie z miastami, 

K. К. O. wypłaca wkłady oszczędnośc:0- 

we term.nowo i na każde żądanie bez wzglę 

du na wysokuść sumy, Dlatego też wkładcy 

mają zaufanie do lej instytucji. 

Wkłady i lokaty w K. K, O. pow. Bara- 

nowickiego przekroczyły obecnie sumę 600 

tysięcy złotych, Przy tej okazji przypom na 

się czytelnikom, że termin konkursu pod 

hasłem: „Każdy z książeczką K, K. O.*, kto» 

ry przewiduje wiele cennych nagród został 

przedłużony. Każdy więc może wziąć jesz- 

cze udział w konkursie, 

O szczegółowe informacje należy się 

zwracać do K. K. 0. w Baranowiczach przy 

ul. Wileńskiej 16. 

Biorący udz.ał w konkursie nie ponoszą 

żadnych kosztów, 
AST EET EI S TI T a ANT CIE RURA 

| rej miał zamiar odbyć podróż powietrzną. Tak, był | 
zupełnie pewny, że utrzyma ona ciężar jego ciała 
Pytanie tylko, czy jest dostatecznie giętka, czy nie 
trzaśnie przy naginaniu? Nie czas było jednak teraz 
się cofać. Zaczął wchodzić na drzewo. Był swego cza 
su słynnym w szkole i na uniwersytecie gimnasty- 
kiem, ale wyszedł już od dawna z wprawy i teraz 
odczuwał to z wielkim niezadowoleniem. Już w po- 
łowie drogi zatrzymał się, dysząc ciężko. 
znacznie wyżej, niż mu się wydawało. Nie jednak nie 
odwiodłoby go od powziętego już postanowienia, po 
krótkim więc wypoczynku zacisnął zęby i wspinał się 

Potrochu zaczął pod- 

Z początku 

ale na 

Błogosławione omdlenie otuliło go w spokój nieświa- 

XXIII 

WIADOMOŚCI Z SURETE. 

Nazajutrz Hardinge wstał wcześnie, i zjadł śnia« 
danie, zanim Williams się pokazał. 

— Jadę do Tel Aroha — oznajmił Hardinge. — 
Mam ochotę zamienić parę słów z Joe Hallamem. 
Czas najwyższy, żeby ktoś poświęcił mu trochę uwa 
gi. Pan Carter nie wstał jeszcze. Powie mu pan, do- 
kąd pojechałem i że nie mogłem czekać na niego. 
Powie pan również, że proszę go, by nie odjeźdźał 
do Auckiandu przed moim powrotem. 

— Tak jest. Czy nie mógłbym pojechać z panem? 
— Nie, lepiej nie, Nasz przyjaciel Hallam : 

chętniej przemawiał do audytorium składającego się 

z jednej osoby, niż z dwóch. 

będz:< 

(BiG: 1.),



„KURIER“ [4919] 

  

m ————-HZp MES 

13
 

01
 
Į
9
g
o
x
0
s
K
 a 

a 
03
32
01
 

K
y
e
i
a
w
n
u
s
i
d
 

83
14

0 

  

viuałsopeu UoizQq   
mm (QMOHGUNYJEJZOJ AJSII IN 

qesjdm 

js
ou
po
 

Šį
s 

zj
ez
id
m 

33
05
93
4 

ор
 
N
S
E
)
 

N
E
I
Y
O
 

s
m
s
j
d
o
s
u
z
»
 

Kz
dJ

oj
qp

o 
sa

Jp
y 

66
 

„
I
A
S
N
3
T
I
M
 

U
A
F
U
N
Y
A
 

w
u
s
j
d
o
s
e
z
?
 
[
n
A
 

ze
so

 
Kj

s;
id

m 
mi
ni
ń)
 

q
j
4
o
k
z
o
k
j
o
p
 

'
z
o
m
O
s
s
y
s
m
 

цэ
 
б
о
ш
э
в
)
б
 

ор
 
2
2
8
/
a
 4 

-т
оо
б 

чи
то
те
т 

oj
ua
fa
jy
ew
 

zo
zz

ć 
aj
os
id
o 

S3
oj
po
d 

'e
uu
i 

52
3)

 
ED
G(
eI
 

      -o
jm

ez
 

'
e
|
Q
u
a
p
u
o
d
s
a
s
c
y
 

        
  

  

Na wojnę jadą 
jak na wesele 

Wysokwe sklepienia Dworca Głównego w 

Warszawie wyołbrzymiają rozgwar tysięcz 

nych głosów ludzkich. Rezerwiści opuszeza- 

ją Warszawę. 

— Pamiętam odjazd rezerwistów podczas 

Wieżkiej Wojny, — mówe siarsza pani. Sły- 

szało się płacz i biadania. Ludzie jechali na 

fromt z tępą rezygnacją, x przekleństwem 

na ustach... 
— Taki właśnie nastrój panuje dzisiaj, 

а4е po tamtej stronie — odpowiada młody 

ezsłowiek, trzymający w ręce małą walizecz 

kę. — Niech pani spojrzy na naszych chło 

poów; jadą, jak na wesele! 

Na dworcu słyszy się wileńskie „przybyw 

szy”, lwowskie „ta joj“. Na wszystkich pe 

ronach uwijają się harcerki, roznoszące her 

batę, bułki, *iełbasę, owoce i papierosy. Tak 

żegna rezerwistów młodzież warszawska. 

— Pierony! — mówi jakiś Ślązak, stoją 

€y w pobliżu — czy i tam tak ich żegnają? 

QGhyba mel 
— Tuman — odpowiada ktoś obok. — 

Pewmo, że tak samo: papierosy z porzeczek. 

berbata z żołędzi, bułki z kredy, a kiełbasa 

jeszcze miauczy, taka świeża! 

Wszyscy śmieją się. Na peronie tłok roś 

nie. Rezerw'ści skupiają się w grupki, zawie 

rają znajomości, spotykają się starzy znajo 

md. 
m tutaj? — Daziwiłem się dlaczego 

nie przyszedł pan kopać popołudniu... 

— Kopałem do wpół do czwartej... kdąc 

ną obiad zauważyłem obwieszczenie. A teraz 

jadę... O, i pam inżynier! Doskonale! Jeżeli 

jeszcze znajdzie się dwóch, utniemy małego 

roberka l... 
Służba ruchu bierze żywy 1 spontaniczny 

udział w pożegnaniu rezerwistów. Nawet nie 

kontrolują biletów przy wyjściu na peron. 

Wiadomo — mówi jeden z kolejarzy. — Jak 

facet z walizecziką, to do szeregów. 

Z hukiem wpada pociąg. Pudełka ze sło 

dyczanmi, papierosy, owoce. Wreszcie u wy 

totu tunelu zapłonął zielony sygnał. Wagony 

lekko dngnęły, ostatnie uściski dłoni, pociąg 

rusza. Nastrój powagi t spokoju maluje się 

na twarzach tych, co odprowadzalii, 

Zaktualizowane 
przysłowia 

Sytuacja Rzeszy ratującej się pak 
tem rasistowsko-sowieckim: 

„Tonący... brzydko się chwyta”. 

kkk 

Sytuacja Węgier między Rzymem 
a Berlinem: 

„Wśród serdecznych przyjaciół 

psy zająca jeszcze nie zjadly...“, 

*** 

Sytuacja Slowacji „niezaležnej“: 
„Nim słońce wzejdzie, protektor 

zboże wyje”. 
+kę 

Sytuacja dobrowolnie przyłączonej 
Austrii: 

„Nie wierz gębie, połóż na zębie — 
jeżeli będziesz miał co". 

*** 

Sytuacja Czechosłowacji: 
„Mądry Czech... po Skodzie”, 

DRKaDŁI NK I S IRR RDAÓDAZ CZARA NOEZYTZZZSTE 

    

  

Mniej lekkomyślności 
w czasie alarmów lotniczych w Wilnie 

ściu do kina „Casino* zgromadził się i 
duży tłum. Wśród tłumu znalazł się 
również złodziejaszek, który korzysta. 

jąc z tłoku okradł jednego ze stoją 
cych i rzucił się do ucieczki. 

Na'ulicy rozległy się krzyki „łapać 
złodziej”, „trzymaj” i zarówno porząd 
kowi, jak i ukrywający się w oka 
mgnieniu wypełnili cały plac Ratuszo 
wy, tworząc podczas alegrmu duże zbie 
gowisko. 

Złodzieja naturalnie zatrzymano i 
oddano w ręce policji. Odpowie on 
za swój czyn przed sądem Nie o to 
jednak chodzi. W takich wypadkach 
powimna interweniować tylko straż 
porządkowa, a nie publiczność. 

Zimna postawa wilnian jest impo 
nująca, lecz lekkomyślność szkodliwa 
i zasługująca na naganę, lekkomyśl- 
ność ta ujawnia się także w niedokład 
nym wygaszaniu świateł. 

Społeczeństwo wileńskie przejawia 
zimną krew. Nie straszą wilnian alar- 
my ' lotnicze. , Mieszkańcy Nina | 
jak zresztą i całej Polski od Tatr do 
jezior brasławskich, zdecydowani są 
do walki aż do zwycięstwa. Nie moż | 
na jednak nie skonstatować faktu, że 
jednocześnie wilnianie przejawiają 
dużo lekkomyślności. Mamy przepisy 
władz, jak 1uieszkańcy mają się za 
chować podczas alarmóiw. Czy jednak 
spełniają oni te przepisy? Owszem na 
ulicach ruch ustaje, lecz koło bram, 
koło drzwi pomieszczeń, sklepów. so- 
dowiarń itd. gromadzą się ciekawscy, 
którzy przyglądają się niebu, chcąc 
„wyłapać' okiem samolot nieprzyja- 
cielski, funkcjonariusze zaś obrony 
przeciwlotniczej patrzą na to „przez 

Wczoraj np podczas alarmu lotni- 
czego na ul. Wielkiej w otwartym wej 
| ZA х   

  

PAN) Wyjątkowy (lm — dla wszystkich wg, głośnej powieści 
SR A Aleksamdea: Burmasa 

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

. LT Kino Koprerentagie CGI JĮ N @ | аана н 
a GW: W roi, gł. słynny komik francusk 

ээ Й& ИЕБ < °° FERWAWDEL 
MUZA Robert Taylor 

we wspania.ym filmie 

ul Nowogrodzka 8 „Student z Oxfordu" 
teigfon 21-67 Ceny +n.zone; Balkon 25 yi, рапег оа 40 gr. 

HELIOS | 

coo JDAIEÓSTWA MŁOÓOŚCI od godz. 4, 6 | B-ej 

W rol. gł. JOAN BENNETT i HENRY FONDA, Nadprogram AKTUALNOŚCI 

Chrześcijańskie kino „SWIATOWIOD" Mickiewicza 9 

Ozi$ otwarcie sezonu „S T R A c Fl X 
rewelacyjnym filmem 

polskim 

Wg nagrodzonej powiešci M. Ukniewskiej. — W roli gl. nowo-odkryta gwiazua Hanka Kar- 
wowska. W pozostałych rolach Ćwiklińska, Andrzejewska, Bodo, Węgrzyn | inni. 

Początki seansów o godz. 2, 4. 6,8 1 10 — W święta od 2-е 

  

  

  

  

  

KINO 
Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 
wiwulskiego 2 

Dziś. Film wielkich namiętności. Dramat ludzi morza p. t. 

„KAPITAN MOLLENAROD" | 
Koie główne: Harry Baur, Aibert Prejean. l 

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

© mszy czy LUdZIE Z Zaułka Dziś. Wsti<ąsa ący w swym 

Role gł.: Jean Gabin, w łodzimierz Sokołow i Suzy Prim   rea .źmie film p. t. 

Pocž. senus. 0 g. 6, a w niedz. I šwlęta 04  Nadprogram UROZMAICONE DODATKI. 

  

NAJPOPULARAIEJSZE 

MOTOCYKLE 
obecn. sezonu it0 c/c mark „Podxowa“ 

oraz światowych znanych marek 

„Royal-Enfieid*, „Norton“, 

„Audge“, „Puch“, „TRIUMPH” | 

1 innych. 

SAMOCHODY marki „Škoda“ 
GPORY krajowe „Sełberiing" ' zagianicz.e „Suniop” 

du nabycia na dogodnych warunkech spłaty 

„ESBROÓCK-MOTOR" 
wWiino, Mickiewicza 24, tei. 18-06 

? Skład części bogato zaopatrzony 

  

Towarzystwo Kursów 
Technicznyca w wilnie 
uruchamia od jestemi następujące kursy za- 

wodowe: 1) Drogowe, 2) Melioracyjno Mier- 

nicze, 3) Koedukacyjne Techn.czno - Kres- 

larskie, 4) Elektrotechniczne, 5) Radiotech- 

niczne oraz s*ale prowadzi kursy samocho- 

dowe 1 motocyklowe. Informacyj udziela se- 

kretariat w poniedziałki, środy i piątki w 

godzinach 17—19, Wilmo, Holendernia 12, 
telefon 171. 

GĄSECKIEGO 
tylko w opakowaniu higienicznym w TOREBKACH 

Prywatne „Doksstaiebjaa 
RSY 

WIEDZA" LL] 
KRAhOW, UL. PIERACKIEGO 14 

przyjmują wpisy na nowy rok szkoluy 
1939/40. 

Kursy przygotowują na lekcjach zbioro- 
wych w Krakowie, oraz w drodze kortspon- 
deneji, za pomocą mowo opracowanych 
skryptów, programów i miesięcznych tema- 
tów: 

1) do lcealnego egzaminu dojrzałości 
wydeiałów matem.-fia. i humanist., 

2) do egzaminu dojrzałości gimn. sta- 
rego typu. , 

3) do egzaminu z 4-ch klas gimn. ogól- 
nokształcącego now. ustr., 

4) do egzaminu z 4-ch kłas gimnazjum 

Kupiecktego, 
5) do egzaminu 

rego typu. 
6) z zakresu I i LI kl. gimn. ogólnoksaał- 

cącego, 
7) do egzaminu z 7-miu kl. szkoły pow- 

z 6-ciu klas gimn. sta- 

J. 

Wykładają wybitne siły fachowe. 

DAAAAAAAŁAA. NAAAAAAAAAAAAA 

EKARZE 
DOKTOR 

zełdow:czowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, narzą 

dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, ul 
Wileńska Nr 28 m. 8, tel. 277, 

        

DJK "OBR 

Biumowicz 
choroby weneryczne skorie |! ns zopłcło: e 

ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz. 

9—1 po poł. I 3—7 wiecz, 

„AKUSZERKI 
AKUSZERKA 

Maria uaxnerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz 
— ul Jakuba Jasińskiego l a—3 róg ul 

3-go Maja obok Sądu. 

AKUSZERKA 

masaż leczniczy 1 elektryzacje UL. Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

    

AKUSZERKA 

Smiaiowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
oery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie- 
gów. brodawek. łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł 'zające 
wenny elektryczne, elektrvzacja Cenv pre" 
AAAAAAAAAAAAAAMAA 

Nauka i Wychowanie 
TYYYYYYYTYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
KURSY PISANIA NA MASZYNACH Wil- 

mo, ul. Wileńska 32. Zapisy trwają. 

  
  

  

saa. M LA AK S AAAAAAMAAAAAAAAAAADANAAS 

Kupno i sprzeda 
|| еч АЧ VYVYVYVYVY rw е 

waruŁEWAŻ, Z powodu regulacji ulicy 

Derewn.ckiej przez Zarząd Miejski a takžę 

uszczuplenia mego gospodarstwa ogrodol 

szego przy ułicy Derewnickiej Nr 64, ogla- 

szam wyprzedaż roślin rozmaitych: byłfiay, 

krzewy ozdobne, kłącze piwomui, lilie biał:, 

cebv't' tuiipanów, tnaie, bukszpaay maho- 

nie i dużo innych 2 śhn z rabatu 25 proc. 

od cen normalnych. Giniowt-D Jewałtowski 

  

SAMOCHÓD osobowy FIAT 514 do sprze 
dania. Wiadomość tel, 24-35. 

      

YYYVVYYYVYYVYYTY 
KURSY KOSMETYCZNE dra Zamenhofa 

met. Klytia nogpoczynają we wrześniu no- 
wy semestr. Dyplom daje prawo otwarcia 
gabinetu. Zapisy, Warszawa, Senatorska 36. 

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

  

  

KOSMETYCZNE Kursy dra H. Łomżyń- 
sk.ego, Warszawa, Plac 3 Krzyży 11 m. 4, 
tel. 908- 35, uprawniają do otwarcia samo 

dzielnego gabinetu kosmetycznego. Początek 
nowego 4 miesięcznego kursu 20 września, 

  

BUCHALTER niepodlegający mobikzacji 

poszukuje posady w przedsiębiorstwie prze- 

mysłowym, handlowym, spółdzielni i maj. 

rolne. Adres w Redakcj „Kurjera Wileńs- 

kuego“ K. Z. 

\ 

LOKALE 
MALL oUsIĄpIĘ Z powodu wyjaziu Ad 

res w Administracji „Kurjera Wilzńsk." 

      

AAA 

NVV UN WVV Us VK UVNVNVY Yves . „rt 

OŻENIĘ się z dobrą, starszą i niebiedną 
osobą. Jestem kawalerem, lat 45; uczeiwy 
i gospodarny. Propozycje do „Kur. Wil.” 
pod: „Dyomizy*, 

RÓŻNE 
TVYVYVYVYVVVYVYVYVYVYVYVYVYVYYYVYTVVYVYTY 

sum Swięwjunskicgo анца mgr @- 
warda Gobieca — stosuje się przy cierpie- 
niach wątroby, żołądka, kiszek i nerek. 
Skład Główny, Warszawa, Miodowa 14. 

ZGUBIONO zegarek złoty na rękę dam 
ski „Cyma”* w dniu 28 sierpnia. Łaskawy 
znalazca zwróci, ul. Krakowska 8—2, 

    

Nieświeskie 
TYYYYVYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYVYY 

CHRZEŚCIJAŃSKI BANK LUDOWY w 
Nieświeżu jest najstarszą unstylucją kredy 
tową na lerenie Województwa Nowogródz 
kiego. Przyjmuje wkłady na oprocentowa 
nie. Wydaje członkom pożyczk., 

  

Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo - Han- 

dlowa z odpow. udziałami w Nieświeżu, tel, 

99. ddziały: w Klecku i Snowie, Zakupuje 

wszelkie ziemiopłody — trzodę chlewną — 

bydło. Sprzedaje: maszyny i narzędzia rol- 

n'cze — nawozy sztuczne — artykuły — bu 

dowlane. 

  

Komunalna Kasa Oszczędności pow. nie- 

świeskiego w Nieświeżu, przyjmuje wkłady 

od 1 złotego. 

  

Jan Giedroyć-Juraha — „Warszawian- 

ka”. Nieśwież, ul. Wileńska 34.  Sprzedaś 

owoców południowych i delikatesów, 
A 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAD 

Stolpeckie 
0 D ao *YYYVVVY 

KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 
pow. stołpeckiego w Stołpcach (ul Piłsudskie 
go 8) istnieje c roku 1v4, Wkłady osz- 
czędnościowe wynoszą ponad 300 tys. zł 
K. K. O. przyjmuje wkłady od 1 złotego. 

  

REJAKTO ZY DZIAŁÓW, Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości z m. Lidy; Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowa; Włodzimierz Hołubowicz — sprawozdania sądowe | reportaż 
„specjalnego wysłannika*; Witold Kiszkis — wiad. gospodarcze i polityczne (depeszowe | tele); Eugenia Masiejewska-Kobyltńska — dział p. t. „Ze świata kobiecego"; Kazimierz Leczycki — przegiąd prasy 
Józei Maśliński — recenzje teatralne, Anatol Mikułko — ielieton literacki, humor, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki — sport; Helena Romer = recenzje książek: Eugeniusz Swianiewiez =» kronika wileńskzę 

Józei Święcicki — artykuły polityczne, społeczne i gospodarcze. 
RPT EKSA YW i OROKAERAEATWORARBENT | KUDEROCDTZYOANAZ ZSZ: ZO PIOTRZE OSZTEWEC 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

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

Centrala 

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

Administracja: tel 99—czynna od godz. 9.80— 15,30 

Drukarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca 

         

Wilno 

Wilno, al. Biskupa Bandurskiego 4 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" Sg. z a a 

   

    

    

           

   CENA PRENUMERATY 

miesięcznie: z odnoszeniem do 

domu w kraju —3 zł., za grani- 
са 6 zł., s odbiorem w admini- 
stracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 
scowościach, gdzie nie ma urzędu 

pocztowego ami agencji zj, 250 

Oddziaty: Nowogrėdek, Bazyliafska 35, tel. 169; 
Lida, ul, Zamkowa 4/7, tel, 73; Baranowicze, 

Ułańska 11; Łuck. Wojewódzka 5. 

Przedstawicieistwa; Niešwie2, Kleck, Stonim, 

Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo= 

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

     

    

          

30 gr, drobne 10 
tłustym drukiem liczymy     

     

   
      

   

    

       

    

     
   

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr, za tekstem 
za wyj Najmniesze ogłoszenie drobne poseł za 10 słów. Wyrazy 

podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dia „drol 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika 
redakc, i komunikaty 60gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłoszee 
nia cyfrowe tabelaryczne 50%. Układ ogłoszeń w tekście 5-iamowy, za tekstem 10-łamowy 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega 
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszee 

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

<! AKSA TSS EOS K IST PRESS SAS TAS TNT S WCARTRERAENĄĄ 
"Wilno, uk Bisk, Bandurskiego 4, tel, 3-40 nosa. s I. Kotimywsżiocą, Witoctu Iš 

nych* nie przyjmujemy


