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Anglia i Francja rozpoczeły działania wojenne 
na lądzie, morzu i w powietrzu 

Niemcy mobilizują przeciw sobie cały świat 
-_ Na Pomorzu odbywają się b. ciężkie walki 

Barbarzyńskie bombardowanie letnisk 
Komunikat Sztabu Naczelnego Wodza Nr. 4 z dn. 4-1X 1939 r. 

Działanie lotnicze. 
W ciągu nocy z dnia 3 na 4 i 4 września 1939 r. trwały bombardowania podmiejskich miejsc 

letniskowych pod Warszawą, powodując liczne pożary.i ofiary w ludziach. Bombardowano także 
Warszawę w godzinach popołudniowych dnia 4 września 1939 r, w ciągu zaś całego dnia liczne 
miasta na terenie całego kraju. W ciągu dnia dzisiejszego nasze: lotnictwo przeprowadzało liczne 
skuteczne bombardowania oddziałów pancernych w rejonie na północny-wschód od Częstochowy. 

Straty nieprzyjaciela — 17 zestrzelonych samolotów. 
Straty własne — 8 samolotów. 
Działanie lądowe. 

. Na froncie południowo-zachodnim uporczywe walki trwają nadal. W nocy z dnia 3 na 4 b m. 
nasze oddziały dokonały udanego napadu na jednostki pancerne nieprzyjaciela, zadając mu straty. 
Na odcinku Pomorza po bardzo ciężkich walkach byliśmy zmuszeni opuścić Bydgoszcz i Grudziądz. 
Na froncie Ciechąanów—Przasnysz walki trwają nadal. 

] ® ее 

Francja w akcji 
Komunikat kwatery głównej wojsk francuskich Nr 1. 

Rozpoczęły się działania wojenne francuskich sił zbrojnych lą- 
dowych, morskich i powietrznych. 

Australia wypowiedziała wojnę Niemcom 
MELBOURNE, (Pat): Gubernator generalny Australii Gewrie podpik 

sał wczoraj wieczorem dekret o wypowiedzeniu wojny Niemeom. 

Egipt zerwał stosunki z Niemcami 
KAIR, (Pat). Premier egipski Maher Pasza oznajmił, iż zgodnie z trak 

tatem angielsko - egipskim, Egipt zerwał stosunki dyplomatyczne z Niem- 
cami. W Kairze, jak donosi Havas, dokonano licznych aresztowań wśród 
tamtejszych Niemców, ' 

Turcia likwidu'e stosunki z Rzeszą 
ANKARA, (Pat). Havas donosi z miarodajnych źródeł, że Turcja od- 

mówiła odnowienia układu handlowego z Niemcami, wygasłego w końcu 
miesiąco ubiegłego. Władze z całą energią przystąipły do postawienia w 
stan gotowości obrony narodowej. 

Kanada z Fnglią 
OTTAWA, (Pat). W przemówie- 

niu, nadanym przez rozgłośnie kana- 
dyjskie premier kanadyjski Me Kea- 
sie oświadczył: „Jak już zapowiedzia 
łem, wobec wybuchu wojny, parla- 
ment będzie zwołany jak najszybciej, 
by zapewnić skuteczną współpracę 

Kanady u boku Anglii. Izba zbierze 
się w czwartek i nie ulega wątpliwoś- 
ci, iż aprobuje politykę rządu”. 

OTTAWA, (Pat). Według oficjal- 
nych danych w Kanadzie już obecnie 

| zgłosiło się pod broń 100 tys. ochot- 
| ników. 

Lotn cy niemieccy postępują jak bandyci 
ARSZAWA, (Pat). W związku z komunikatem D. N. B. w dniu 

4 bm. dementującym wiadomość radia polskiego 0 zrzucaniu przez lotni- 
ków niemieckich zatrutych cukierków i bałoników, napełnionych ipery- 
tem oraz bombardowanie ludności cywilnej, stwierdzić należy, że bez- 
stronni obserwatorzy w Polsce mogą skonstatować najbardziej cyniczne 

Anglicy bombardują flotę niemiecką 
LONDYN, (Pat). Ministerstwo informacji ogłasza następujący kom unikat: 
Jednostki brytyjskiej siły lotniczej dokonały dziś po południu nalotu na obiekty wojennej floty niemie- 

skiej Wilhelmschafen i Brunsbuettel przy wejściu do Kanału Kilońskie go. 

Stwierdzono wiele trafień okrętów wojennych niemieckich. 

W porcie wojennym Wilhelms chafen straty nieprzyjaciela są duże. 

Operacje lotnicze były prowadzone przy bardzo niesprzyjającej pogodzie. Lotnictwo brytyjskie odparto 

s«..oloty niemieckie broniące bomb ardowanych obiektów. 

i bestialskie znęcanie się lotnictwa niemieckiego nad ludnością cywilną. 
«rzykładem jest choćby zbombardowanie willi ambasadora amery; 

kańskiego. Wielu lotników niemieckich zachowuje się jak bandyci, a nie 
jak na żołnierzy przystło. 

Oczywiście Niemcy   ' 
KOPENHAGA, (Pat). Radio duń- | bjerg 5 bomb w chwili wjazdu duńs- LONDYN, (Pat). Admiralicja brytyjska ogłasza następujący komunikat: skie podaje, że samolot nieznanego | kiego statku inspekcyjnego „Evid. Działalność sił morskich trwa na wszystkich morzach. Dover zamknięty jest dla żeglugi bandlowej. pochodzenia zrzucił dziś w porcie Es- | bjorn“,   

  

Ks. Kentu 
kontradmirałem floty 

wojennej 
LONDYN, (Pat). Admiralicja oznaj 

mia, iż ks. Kentu objął dzisiaj swe 

stanowisko na czas wojny w charak- 

terze kontr admirała. 

Król Leopold 
na czele armii 

BRUKSELA, (Pat). Król Leopold 
wydał rozkaz dzienny, w którym 
oznajmia iż obejmuje dzisiaj dowódz 
two nad armią. 

Amb. Papee u Ojca św. 
RZYM, (PAT). Ukazały się pierwsze 

komunikaty Polskiego Sztabu  General- 
nego. 

Papież przyjął ambasadora RP Pa- 
peego. 

Depesza do ambasa- 
dora Noela 

Po ogłoszeniu przez radio wiado- 
miości o wypowiedzeniu wojny Niem- 
com przez Francję, prezes Polsko- 
Francuskiego Towarzystwa w Wil- 
nie, p. prof. Witold Staniewicz wy- 
słał depeszę do ambasadora Francji 
w Warszawie, Noela.   

  

Piracki wyczyn niemieckiej łodzi podwodnej 

Storpedowała okret pasażerski 
Z 1.400 pasażerów uratowano 250 

LONDYN, (Pat). Brytyjskie ministerstwo informacji donosi, iż 200 
mil na zachód od wysp Hebrdzkich został storpedowany brytyjski paro- 
wiee „Athenia*, na którego pokładzie znajdowało się 1400 pasażerów. 
Wśród nich znaczna część obywateli Stanów Zjednoczonych i Kanady jczy- 
ków, powracających do Ameryki. Ostatnie informacje, jakie otrzymano, 
głosiły, iż okręt szybko tonie, 

„Athenia* był to parowiec o pojemności 13.580 ton, należący do „Do- 
naldson Atlantic Line Limited“. Parowiec podążał do Montrealu. 

LONDYN, (Pat). Brytyjskie ministerstwo informacji donosi, iż na 
pokładzie parowca „Athenia* znajdowało się 102 pasażerów obywateli 
Stanów Zjednoczonych, którzy wsiedli na statek w Liverpool, oraz 145 
obywateli amerykańskich, którzy weszli na pokład statku w Glasgow. 

WASZYNGTON, (Pat). Sekretarz prezydenta Roosevelta Stephen Ea 
rly oświadczył, że według informacji otrzymanych w Waszyngtonie więk- 
Szość pasażerów na pokładzie statku „Anthenia* stanowili Kanadyjczycy 
i Amąqzykanie. Prezydenta Roosevelta oficjalnie zawiadomiono z Londynu 
o tym, iż statek został storpedowany. Early dodał: pragnę podkreślić, iż 
parowiec według informacyj oficjalnych opuścił Glazgow, udając się do 
Kanady via Liverpool. Na pokładzie jego znajdowało się wielu obywateli 
amerykańskich i kanadyjskich, którzy z powodu ostatnich wydarzeń po- 
wracali do Ameryki. Zbytecznym jest podawać, iż wykluczona była wszel- 
ka możliwość, by na statku znajdowała się amunicja. W pewnych kołach 
politycznych dopuszczają możliwość, iż prezydent Roosevelt jutro lub po- 
jutrze oznajmi zwołanie nadzwyczajnej sesji Kongresu. 

Nie ulega wątpliwości, iż fakt storpedowania parowca, na którego po 
kładzie znajdowała się tak wielka [iczba pasażerów amerykańskich i kana- 
dyjskich, zdecyduje o losach ustawy o neutralności, której rewizja nie 

  

  

spotka się już z żadnymi trudnościami. 

NOWY JORK, (Pat). Według pierwszych informacji, napływających 
z różnych stron Stanów Zjednoczonych na powładzie statku storpedowa- 
nego u zachodnich wybrzeży Szkocji, znajdowały się rodziny wielu wybit- 

nych i znanych obywateli amerykańskich. W Glasgow wsiadło na pokład 
statku 6 młodych Amerykanek, należących do najlepszych rodzin, powra- 
cających z wakacji do Houston w Ameryce. Wśród pasażerów figuruje 
nazwisko żony i syna burmistrza miasta Saratoga, kilku znanych obywa- 
teli z Nowego Jorku itd. 

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Londynie Kemnedy poinfor- 
mował departament stanu, iż kiedy parowiec „Athenia* zatrzymał się w 
Belfast, na pokładzie jego znajdowało się więcej niż 200 obywateli ame 
rykańskich. Liczba ta wzrosła w Belfaście, skąd wyjechało do Ameryki 
wielu naturalizowanych Irlandczyków. 

LONDYN, (Pat). Przedstawiciel linii okrętowej Donaldson Atlantie 
Line Ltd oświadczył, że parowiec „Athenia* wyruszył w sobotę o godz. 16 
do Montrealu ped dowództwem kapitana James Reida. Ogółem załoga 
i pasażerowie liczbą swoją przewyższali 1400 osób. Statek po drodze za- 
trzymał się w Liverpool. 

Według otrzymanych wiadomości na łodziach ratunkowych „Athenii* 
zdołało uratować się 850 pasażerw. 

LONDYN, (Pat). Według napływających do admiralicji wiadomości 
„Athenia* została storpedowana bez żadnego ostrzeżenia, co jest elemen- 
tarnym pogwałceniem konwencji o prowadzeniu wojny podwodnej, która 
obowiązuje również i Niemcy. W myśl tej konwencji międzynarodowej, 
która została również podpisana przez Niemey, nie może być zatopiony 
żaden statek, aż do czasu uratowania całej jego załogi i pasażerów. :
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Jak to bylo W r. 19147 
Analogie I różnice 

Rzadko kiedy dwie wiełkie wojny 
graniczą ze sobą w odstępach tak krót 
kich, jak pierwsza Wojna wa w 
r. 1914-tym i druga Wojna w r. 1939. 
Jak że się przedstawia ten 25-cioletni 
Jubileusz w stosunku do swojego 
pierwowzoru ? 

Nie chcemy bawić się w proroków 
(zresztą artykuł na ten temat mógłby 
napisać jakiś zawodowy wojskowy) 
jednakże wydaje się nam, że Wojna 
Światowa Nr 2 powinna być znacznie 
krótsza, nż W. Św. Nr 1. Oczywiście 
o „wojnie błyskawicznej* niema dziś 
mowy dla żadnej ze stron. Jednakże 
w rękach Frontu Pokoju znajduje się 
środek wiodący do skrócenia wojny. I 
niewąpliwie środek ten będzie użyty 

Środek ten to ofenzywa, mająca na 
celu szybkie uniemożliwienie agresji 
przeciwnika, a co za tym idzie i jego 
załamanie moralne. 

Nie ulega bowiem wątpliwości, że 
ofenzywa niemiecka w r. 1939 niema 
ani jednej dziesiątej tje siły, tego zde 
cydowania i tego rozmachu co w 1914 
Jak gdyby w przeczuciu nieuchronnej 
klęski akcja niemiecka jest prowadzo 
na blado i niezdecydowanie. 

Zajrzyjmy do dzieła prof. Dąbrow 
skiego p. t. „Wielka Woina*, ażeby 

odświerzyć sobie pewne daty z przeć 
25 lat. 

Zamach w Sarajewie miał miejsce 
dnia 28 czerwca 1914. Dnia 1 lipca pre 
mier węsierski hr. Tisza w tainvm 
memoriale. złożonym Cesarzowi Fran 
ciszkowi Józefowi wskazywał, że po 

Ioženie dyplomatyezne Tryjprzymie- 
rza jest bardzo niepomvślne. Dnia 7 
lipca Austriacka Rada Ministrów roz 
ważała sytuację wytworzoną po zama 

chu sarajewskim. Hrabia Tisza pozo- 
stał osamotniony. Wzięła górę partia 

wojenna. 
Mimister spr. zagr. hr. Berchtold 

przystąpił do opracowywania takiego 
ultimatum, którego by strona przeciw 
na przyjąć nie mogła (analogia do wa 
runków ułożonych przez rodaka hr. 
Berchtolda w sprawie Gdańska i auto 
strady przez Pomorze). Dnia 14 lipca 

tekst ultimatum był już gotów, jednak 
łe postanowiono zaczekać do powrotu 
z Rosji prez. Poincare, poczem dnia 

23 lipca o godz. 6 wieczorem ultima 
tum zostało wręczone. 

P. Rihbentropp odczytał „śpiesznie 
I niewyraźnie odpowiedź Niemiee am- 
basadorowi angielskiemu, nie zostawia 
jąc jej tekstu”. Hr. Berchtold przesłał 
swoje ultimatum, wówczas kiedy sie 

już dowiedriał, że prez. Poincare opu 
Ścił Kronsztat na pancerniku France 
Metody dyplomacji niemieckiej niewie 
le się różnią od siebie na przestrzeni 
czasu i dają się streścić w jednym sł 
wie zaskoczenie. 

Dalszy tox wypadków pamiętamy 
Dnia 25 lipca Serbia odpowiedziała na 
ultimatum. Dnia 28 lipca Austria wy 

powiedziała wojnę Serbii. Dnia 29 lip 
ca nastąpiły pierwsze działania wojen 
ne, a cesarz Mikołaj podpisał ukaz me 
bilizacyjny. Dnia 1 sierpnia o godz. 4 
popołudniu, Rząd francuski zarządził 
mobilizację o godz. 5 uczyniły to samc 
Niemcy. 

Dnia 1 sierpnia o godz. 6 po poł. 

Niemcy wypowiedziały wojnę Rosii 

Dnia 3 sierpnia Francuzi Wreszcie 
dnia 4 sierpnia Anglia oświadczyła, 

że znajduje się w stanie wojny z 
Niemcami. (Tych samych słów użyła 
obecnie). Wypowiadając wojnę Ro- 

sji a zwlekając z wypowiedzeniem 
wojny Franeji, Niemcy liczyły na to, 
ze Francia nie dotrzyma da-.ego sto- 
wa. Czy nie na to samo liczył Hitler» 
atakując Polskę? Każdy oszust jest 
przekonany. że cały Świat .hłada się 
z oszustów. To samo bvwa w *tosun- 
kach międzynarodowych 

* * * 

Metody dyplomacji niemieckiej 
zdradzają duże podobieństwa oomię 
dzy rokiem 1914 i 1939. Już począw- 
szy jednak od pierwszego dnia wojne 
zaczynają się różnice. W przeciągu 
pierwszych 2 miesięcy Wojny Świa- 
towej ofenzywa aiemiecka r 'zwijała 
się błyskawicznie, a siły wprowadzo- 
ne do walki wynosiły I 609 000 ludzi. 

W r. 1939 zamiast zupełnie nie- 
przygotowanej do wojny i słabej nił- 

  

litarnie Belgii, stanęła na dredne ag£- 
resji miemieckiej potężna, przygoto- 
wana i niemniej bohaterska Polska. 
Francja nie zadowołliła się obroną, 
ale przeszła do utaku. Wielka Brvyta- 
nia przygotowała się zawczasu i pizy 
gotowała do wułki swoje Dominia. 

Największą jednak różnicą jest 
psychiczny i polityczny stan współ- 
czesnych Niemiec. Niemcy w r. 1914 
miały na czele państwa Dynastię, do- 
koła której mógł skupić się cały Na- 
ród Niemiecki. Niemcy z 1914 roku 
pamiętały jeszcze Świetne zwycięst- 
wa z r. 1870, odniesione nad Francją. 

dzisiejsze pamietaia i *!ra 
szną klęst = w r. 1918 i złudzenia, któ 
rymi je karmiła propaganda wojenna 
w latach 1914—1917. Niemcev dzisiej- 
sze pamietają, że w r. 1918 kończpły 

1. "nę z kart*ami na żywność, a w r. 
1939 zaczynają ją z kartkami. Armia 
niemi.-ka w r. 1914 miała fachowe 
dowództwo. W r. 1939 jest rozdwojo- 
na  -miedzv komisarzami hitleryz- 
mu i fachowcami, pobitymi zresztą w 
wojnie 1914 roku. 

I tylko dwie rzeczy powtórzyły się 
bez reszty. Włochy zdradziły tak sa- 
mo IIl-cią Rzeszę jak i I-szą Rzeszę 
w roku 1914. Dziś są jeszcze neutral- 
ne. Jutro za jakieś Dżibuti uderzą na 
Niemców. Nienawiść do Niemiec hit- 
lerow<' ich *ost na Świecie równa, je- 

Żeli nie w'*ksza, niż była do Niemiec 
Wilhelmowskich. 

R wa role Japonii w r. 
1914. Japonia była pilnowana przez 
Stany Zjednoczone. 7. S. R. jest 
pilnowanv przez Japonię. 

Wreszcie Stany Zjednoczone szyku 
TBEZERA 

Potrzeba szpitali 
WARSZAWA (Pat). Minister Opie 

ki Społecznej wzywa wszystkie insty 

tucje społeczne, prowadzące sanatoria 
domy wypoczynkowe itp., by niezwło 

cznie przystosowału je na użytek szpi 
talny i oddały do dyspozycji wojewo- 
dy względnie komisarza cywilnego. 

Banki wypłacają 
powołanym 00 wojska 

WARSZAWA, (PAT). lak się dowia- 
dujemy, Ministerstwo Skarbu wydało za: 
rządzenie zlecające wszystkim instytucjom 

kredytowym, aby w okresie trwania świąl 
bankowych wypłacały osobom powoła- 
nym do czynnej służby wojskowej wkłady 
bez żadnych ograniczeń. 

Komunikat Elty 
|0 USzcnowaniu przez Pols ę 

neuiraincści Litwy 

KOWNO, (Pat). 1 września rb. 
agencja oficjalna „Elta ogłosiłx ua- 
stępujący komunikai. 

„Rząd polski zapewnił oficja!nie 
rząd litewski, że Polska w razie wy- 
buchu konfliktu będzie szanowała ne 
utralnošė Litwy“, 

Tajemnicze samoloty 
nad kołanaią 

HAGA [Pat]. Biuro prasowe przy pre- 
zydium rady ministrów donosi, iż ubiegie, 
nocy nad nad Holandią przelatywały si 
moloty, których przynależności państwo. 
wych nie można było stwierdzić, ponic 
waż unosiły się na znacznej wysokości po 
nad chmurami. Z tego feż powodu niemoż 
liwym było ich ostrzeliwanie. 

Aresztowania cudzo- 

ziemców w Anglii 
LONDYN (Paat). Na dzisiejszym 

posiedzeniu Izby Gmin Churchill, któ 
ry witany oklaskami, ukazał się ne 
trybunie w mundurze peirwszego lot 
da admiralicji, oświadczył, że „Athe 
nia'* została storpedowana bez żadne 
go uprzedzenia. 

Poseł Anderson, kóry wystąpił pc 
raz pierwszy jako podsekretarz stanu 
powiadomił o całym szeregu  zarza 
dzeń przeciwko eudzoziemcom zamic 
szkującym Anglię i o pewnej iłości arc 
sztowań. 

Ni am - 

neją n3--- 

    

ją się do roli z lat 1914-17, z tą tylk 
różnicą, że mową Roosevelta w obro- 
nie Polski była o trzy lata wcześnie: 
sza, od pamiętnej mowy Wilsona. 

Reasumujmy! 

Siły przeciwników Niemiec znacz 
nie wzrosły od r. 1914. Siły Niemiec 
znacznie zmałały. Nieobecność Rosji 
Sudety i Austria nie mogą zastąpić 
Niemcom 67 milionów obywateli Au 
stro - Węgier oraz mieszkańców Tur 
cji i Bułgarii i wreszcie hitleryzm nie 
zastąpi Dynastii. Wojna 1939 roku bę 
dzie znacznie krótsza i mniej krwawa 
niż w r. 1914. Zakończy się prawdopo 
dobnie wewnętrznym załamaniem Nie 
miec i ich kapitulacją. Waterloo po 20 
latach dalekie nie jest. Odrzucając Mc 
nachium  dła siebie Rzesza wy. 
brała Waterloo. Istnieje bowiem jedna 
olbrzymia różnica pomiędzy 1914 a 
1939. Dzięki rozwojowi lotnictwa nic 
ma już dziś podziału na front i tył, na 
bohaterski front i na dekowany tył 
Każdy z nas może być bohaterem, pc 
nieważ każdemu na głowe może spaść 
bomba lotnicza. Mieszkańcy małego 
miasteczka Warty w Kongresówce na 
razili się na większe niebezpeczeństwo 
szviąc buty i cerując spodnie, niż nie 
jeden z batalionów. Zawód kolejarza 
podczas wojny współczesnej jest po 
łączony z heroizmem najwyższego ga 
tunku. Któż więc może zwyciężyć w 
woinie 1939 roku iak nie Polska. kre 
który nie szuke lebensranmów, ale bro 
ni własnych praw do żncia! 

Heroizm wojny współczesnej, tc 
heroizm spełnionego obowiązku. 

K. Leczyck* 

Bombardowan' 

WARSZAWA, (Pat). Dotychczaso- 

wy szef Obozu Zjednoczenia Narodo- 

xego złożył następujące oświadcze- 

uo 1 

„Powełany do wojska opuszczam 

izeregi O. Z. N. oddające szefostwo 0- 

hozu w niezawodne ręce płk. Wendy. 

Dziękuję wszystkim członkom OZN. 

za ich ofiarną I przezwyciężającą 

WARSZAWA (Pat). Na niektórych 
terenach stwierdzono urzędowo „iż ro 
dziny powołanych do wojska otrzymu 
ją depesze na czerwonych błankietach 
telegraficznych z drukiem naklejonym 
następującej treści: „Pański syn zabi 
ty”. Depesze te dostarczają niewykry   ci narazie osobnicy, którzy po wręcze 

WARSZAWA (Pat). W związku z 
wejściem w okres wojny — rząd przy 
stąpił do uruchomienia akcji pomocy 
dla rodzin osób powołanych do woj- 

PARYŻ, (PAT). 
mość o agresji niemieckiej powstał w Lille 
komitet polski.   Komitet zwrócił się do polskiej mło- 

  

_ Gen. Skwarczyński powołany do wojska 
Szefostwo OZN objął płk. Wenda 

wszelkie os»ory pracę, której celem 

ne przekonanie, że wszyscy członko- 

wie OZN w każdej przełomowej chwi 

li dziejowej, zarówno jak i każdym 

dniu poprzednim oddadzą wszystkie 

swe siły dla dobra potęgi i chławy 

Polski“. 

Gen. Bryg. ST. SKWARCZYŃSKI. 

Dywersyjne depesze 
niu depeszy natychmiast znikają 

Przed tą nową formą dywersji nie 
mieckiej, której celem jest osłabienie 
ducha rodzin rezerwisów, przestrzega 
się ludność, jak i urzędy pocztowe. |: 
chodzenia w celu wykrycia sprawców 
tej dywersji prowadzone sc z całą ener 
gią. 

Pomoc dla rodzin żołnierzy 
| ska, ofiar wojny jak również podjął 
szereg zarządzeń zmierzających do o- 
chrony interesów niektórych słabych 
gospodarczo grup społecznych. 

Polskie oddziały we Francji 
Na pierwszą wiado- | dzieży z wezwanłem aby zgłaszała się 

dobrowolnie do polskich oddziałów two- 
rzonych we Francji oraz wezwał całą 
emigrację do udzielenia materialnego po 
parcia walczącej Polsce. 

  

e Częstochowy 
oburzyło katolików całego Świata 

RZYM (Pat). Do red. Polskiej Misji 
Katolickiej w Paryżu przybył dziś w 
kariusz generalny Paryża, któremi 

Kardynał Verdier polecił wyrazić uczu 
Ło sympatii i współczucia z pawodu 
bombardowania Częstochowy. 

Otwarcie gran cy włosko-francuskiej 
LONDYN, (Pat). Reuter donosi z Nieeł, że granica włosko-francuska, 

zamknięta w ubiegłym tygodniu przez władze włoskie, została w niedzielę 
otwarta. 

RZYM, (Pat). Przystąpienie Fr aneji i Anglii do wojny wywołało głę- 
bokie wrażenie w społeczeństwie włoskim. Koła polityczne przyjęły to jako 
iakt, którego należało się spodziewać. Żadnych zarządzeń woiskowycn 
nie wydano. 

Miny na Morzu Północnym 
SZTOKHOLM, (Pat). Państwa pół , rzu Północnym zostały założone pola 

noene zostały zawiadomione przez | minowe. 
Anglię, że w szeregu strefach na Me- 

Parowiec grecki 
SZTOKHOLM (Pat). Szwedzka a- 

gencja telegraficzna donosi o najecha 
niu na minę niemiecką parowca grec 
kiego „Kosti z-pireustu“. Statek zato 
nął. Udawał się on z Leningradu do 
Antwerpii, 

Załogę i pasażerów w liczbie 29 o 
sób uratował szwedzki statek, który 
przewiózł rozbiików na pokładzie duń 

najechał na minę 
skiego parowca „Poseidon“, 

Władze portowe w Malmo otrzyma 
ły zawiadomienie o mającym  przy- 
być transporcie rozbitków. Na molo 
przygotowano kilka ambulansów dła 
przewiezienia ofiar katastrofy. Począi 
kowo sygnalizowano szereg rannych 
Nasiępnie nadeszła wiadomość, ii 
wszyscy uratowani są zdrowi, 

Dywersja niemiecka w Kanadzie 
MONOREAL (Pat). Policja prze- 

prowadziła liczne aresztowania wśród 
Niemców, zamieszkałych w Montrealu 
i na terenie całej Kanady. 

W mieszkaniu jednego z areszowa 
nych znaleziono tajną krótkofalową 
stacją nadawczą . 

„Queen Mary" przebył 
Atlantyk szczęśliwie 
NOWY YORK (Pat). Przybył tu 

wielki statek transatlantycki „Queen 
Mary“. Od kilku dni brakowało wszeł 
kich wiadomości o miejscu pobytu stat 
ku. Na wezwania radiowe z pokładu 
„Quen Mary* nie odpowiadano. 

Obecnie okazuje się, iż kapitan sta 
tku chciał w ten sposób zataić miejs 
ce pobytu statkn wobec niebezpieczeń 
twa storpedowania . 

  

Hitler na froncie wschodnim 
BERLIN, (Obsł. sp.). W noey Hit 

ter wyjechał z Berlina, udające się, jak 
to zapowiedziało Niemieckie Biuro 
informacyjne, na front wschodni. 

Hitler opuścił Berlin po kryjomu 
w nocy, kiedy ludność pogrąźonej w 
cieurnościach i niepewności stolicy 

  

przebywała w mieszkaniach. 
Na Wilhelmplata, gdzie mieści się 

urząd kanclerski zgromadzono jedy- 
nie kilka tysięcy członków partii na- 
rodowo-socjalistycznej, którzy w kor 
nym posłuchu przed władzami partyj 
nymi wznosili okrzyki na cześć pod- 

  

pałacza świata, wyrażając mu swoje 
„zaufanie i wierność”, 

Jak wiadomo Hitler były trajter 
objął naczelne dowództwo i wyjechał 

"Ambasadorowie Angiii 
i Francji wracają przez 

Holandię 
BRURSELA, (Pat). Asencja Ве1га 

donosi, że a.ibasadorowie Wielkiej 

Brytanii i Francji opuścili Berlin u- 
dając się > Hołancii. W ostatniej 
chwili przed wyjazdem =. ładze niemie 

ckie s-rzectwiały się przyjazdowi dy- 

plomatów do Belgii. 

Samolot niemiecki 
spadł w Litwie 

KOWNO, (PAT). W Bartininkach, po- 

łożonych nad granicą lifewską, wylądo- 
wał na terytorium Htewskim uszkodzony 

przez pociski niemiecki samolot wywi   na front, by dodać ducha swym woj 
skom, skonsternowanych mężnym Ё 

operem armii polskiej. i 

dowczy. : 

Piłot został iniernowany, a samolotem 

zaopiekowały się władze wojskowe,   

Przygnębienie 
w berlinie 

KOPENHAGA, (Pat). Donoszą tu 
z Berlina, że wypowiedzenie wojny 
przez Anglię i Francję padło jak 
grom z jasnego nieba na społeczeńst- 
wo niemieckie. Świadomość eałkowi- 
tej izolacji Rzeszy wywołuje w spote- 
czeństwie niemieckim ogromne przy- 
gnębienie. * i 

KOPENHAGA, (Pat). Korespon- 
dent „Berlingske Tidende“ donosi ob 
szernie o nastrojach przygnębienia i 
paniki panującej w Berlinie. Stwier- 
dza on, że w przeciwieństwie do roku 
1914 nie było po wypowiedzeniu woj 
ny przez Anglię żadnych demonstrat 
cji przed ambasadą brytyjską. ° 

Granica duūsko - niemiecka strze 
żona jest przez 3 łańcuchy żołnierzy 
niemieckich celem  udaremnien'a 
nrzechodzen'a rranicy przez dezerie- 
rów niemieckich. 

Kronika te:erraf czna 
— Rząd fiński postanowił ogłosić neu 

tralność w czasie działań wojennych po 
między Polską, Francją i Wielką Brytanią 
a Niemcami. Będą obowiązywały postano 
wienia zawarie w deklaracji z dnia 27 ma 
ja 1938 r., pod którą złożone zostały pod 
pisy Danii, Finlandii, tsłandii, Norwegii i 
Szwecji. 

— Rada Ministrów w Oslo na nadzwy 
czajnym posiedzeniu proklamowała neu 
tralność Norwegii. 

— Korespondent Agencji Haasa dono 
si z Tokio, że premier Abe oświadczył, że 
Japonia zachowa ścisłą neutralność. 

— W całym Maroku przeprowadzono 
mobilizację powszechną. Od rana do 'or- 
macyj wojskowych napływają _ rezerwiści. 
Do władz wojskowych tłumnie zglaszaią 
się Marokańczycy nie zobowiązani do 
służby wojennej. Również zgłasza się wie 
lu cudzoziemców. 

— Ubległej nocy Berlin był ca' kowicie 
zaciemniony. 

— Władze duńskie zarządziły ewakua 
cję ludności cywilnej z wybrzeża Bełtu. 

— Poseł czeski Hurban oświadczył w 
wywiadzie prasowym w Waszyngtonie, że 
wszyscy Czesi we własnym kraiu I zaora 

nicą słaja iadnomyślnie przy Połsce oraz 
jej soiusznikach. : 

, — Zostały wydane zarządzenia w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi w ka 
nale Suezkim. 

— Na pokładzie parowca brytyjskiego 
„Georglc" znajdującego się w porcie in 
ternowano zafrudnioną przez „Cunerd L 
ne” od 5-ciu lał młodą Niemkę. Internowa 
na oświadczyła, iż woli znaleźć się obo 
zie jeńców bryłyjskich, niż powrócić do 
Trzeciej Rzeszy w charakterze „wolnej o 
bywałełki”. B 

— Liga Kulturalnego Zbliżenła Nie- 
miecko-Amerykańskiego wydała odezwę 
do narodu niemieckiego, wzywająs go dó 
wzniecenia buntu przeciwko Hitlerowi. 
Apel łen został rozpowszechniony w 
Niemczech przy pomocy trzech tajnych 
krėikofalėwek,     

(
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Niektórym pismom i niektėrym | nam niepodległość. Trójkolorowe |» nić nagromadzone bogactwa i stopało - woczach Aaglika | 
Dziś nasz sojusznik angielski sta- 

ra się we wszelki sposób zaczerpnąć: 
jak największą ilość informacyj o 

_ Polsce. Czynimy wszystko, żeby mu 
to ułatwić. Drukujemy znakomite bro 
szury po angielsku, przesyłamy komu 

nikaty, nadajemy angielskie odczyty. 

Nie należy jednak sądzić, że 

wszyscy kulturalni Anglicy do dziś 
żyli w całkowitej nieświadomości na 
szych spraw. Jednym z lepszych jej 
znawców był zmarły przed kilku laty 
G. K. Chesterton. Charakterystyczne, 
że on sam zaczął się interesować na 
rodem polskim jeszcze na długo 
przed wojną; po wojnie był szennie- 
rzem sprawy polskiej w prasie angiel 
skiej. Znakomita jest np. jego weno- 
wiedź w sprawie Gdańska. Twier- 
dził on, że w czasach nowożytnych 

* jednostką patriotyzmu jest naród, a 
nie miasto, dawniej bywało często 
inaczej — „nie można więc dopuścić, 
by coś mniejszego, niż naród unie- 
możliwiało egzystencję narodu'* 
tym bardziej, iż po Wielkiej Wojnie 
zakorzenił się obyczaj, by w sporze 
przyznawać z reguły rację tej stronie, 
która jest słabsza. 

Oto urywki z artykułu Chester- 
tona, w którym rozpatruje on Pol- 
skę na tle jej oodła — białego orła 
(przekład Borowego). „Trudno nap 
rawdę pomyśleć sobie szlachetniej- 
sze i bardziej swoiste godło dla naro 
du chrzešcijaūskiego i rycerskiego, 
jak obraz tego jasnego ptaka w po 
staci orła o barwach gołębia. Tym 
jednym obrazem wyraziła heraldyka 
w treściwym skróceniu, jak to czę- 
sto czyni, i świętość i hardość zara 
zem, co wyda się trudnym do zrozu 
mienia współczesnemu człowiekowi, 
a coby bardzo dobrze mogło się zna 
leźć na tarczy św. Ludwika. Jak zaś 
orzeł jest orłem, tak Polak jest Pola 

+ kiem. Tylko, że my ludzie dzisiejsi, 
musimy taką rzeczywistość symbolu 
brać mniej dosłownie: ograniczać ją 
miarą względów na obecne stosunki. 
Ale nasza wątpliwość eo do orła znik 
nie, gdy go badać będziemy metody 
cznie a skrupulatnie, piórko po piór 
:ku. Mądry pedant wprawdzie będzie, 
dowodził, że orzeł ściśle biorąc, to nie 
orzeł, dlatego, że jest tylko trochę 
większy niż kanarek, trochę silniej 
szy niż kuropatwa, tylko trochę śmiel 
szy w locie niż kogut. Jednak fakt 
zostanie faktem, że orzeł jest orłem, 

* a w pożyciu z nim rychło się prze- 
konacie, że nie jest kanarkiem ani 
kogutem. Jeśli, jako gospodarz na 
wsi, licz na jego pianie, że zbu- 
dzi cię ranną godziną, to pewno zaś 
pisz tę godzinę. A kiedy zechcesz zam 
knąć go w klatce, jak kanarka, do- 
pui. z tego po niemałei chyba z nim 
walce. A to co odnosi się do orła, qd 
nosi się również do białego orła... 
Uchodzi za nonsens twierdzić, że czar 
ne jest białym, ale uchodzi dziś za 
rzecz całkiem naturalną utrzymywać, 
że białe jest szarym. Z pewnością też 
międzynarodowi sofiści będą nam do 
wodzili, że biały orzeł Polski jest sza 
ry. Otóż my w Europie nie możemy 
dopuścić tego rodzaju głosu ani na 
chwilę. Jeszcze mmiej możemy się 
zgodzić, że tego rodzaju rozumowanie 
ma za soba pewne pozory słuszności 
(bo wschód Europy jest chaotyczny). 
Lecz oczywistą prawdą jest fakt, że 

Oddech wojny 
na widowni teatralnej 

Niedziela. Mimo tak potężnej kon- 
kurencji, jaką jest wojna i nadsłuchi- 
wanie przy aparatach radiowych, po 
południówka w teatrze na Pohulance 
zgromadziła sporo publiczności. To 
ostatnie przedstawienie „Głupiego Ja- 
kuba“ z Junoszą-Stępowskim w roli 
Szambelana. 

Jak wszędzie, tak i w teatrze mo- 
bilizacja poczyniła luki, zmusiła do | 
zastępstw. Aktorzy powołani zdejmu- 
ją kostium sceniczny, aby przywdziać | 
mundur. Na ich miejsce stają ci, któ- | 
rych jeszcze mobilizacja nie objęła. 1 
tak rołę „Głupiego Jakuba” po p. 
Pietraszkiewiczu objął p. Surzyński 
(grał ją zresztą w Toruniu). Taka 
zmiana, to dla smakoszy teatralnych 
bardzo wiele. Przecież każdy aktor, 
to odreb”" indywidualność. Obserwu 
je się więc różnice gry, interpretacji 
roli, smakuje się niuanse w zmianie 
osólnej atmosfery przedstawienia, 
wywołane przez zmianę wykonawcy. 

Jakub p. Surzyńskiego jest wraż- 
liwszy. bardziej unerwiony, niż Ja- 
kub p. Pietraszkiew'<za. Oto mamy 
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_ ulgą. — Zawsze byłeś bez serca, woła 

pubłicystom stawiano zarzut, że pi- 
sywali artykuły antyfrancuskie. O- 
czywiście, stosunki polsko - francns- 
kie bywały lepsze i gorsze i wywią- 
zywały się polemiki prasowe. Ale są 
pewne sentymenty w Polsce powsze- 
chne. 

Przypominamy słowa naszego 
hymnu nerodowego. — „Już też 0j- 
ciec do swej Basi mówi zapłakany*... 
Słów tych żaden Polak nie może słu- 
chać bez wzruszenia, A przecież wte 
dy to francuskie, napoleońskie woj- 
ska niosły nam wybawienie i wolność, 

Pewien młody polski publicysta 
zwyłkł mawiać, że nie znosi Napoleo- 
na. We Francji zdanie takie słyszy się 
dość często. Mówią krytycznie o Na- 
poleonie zarówno monarchiści orien 
tacji „Action francaise", jak i fran- 
cuskie sfery lewicowe. Może wyda się 
paradoksalrym twierdzenie, że sło- 
wa takie są zrozumiałe w ustach Fran 
cuza, ale nie w ustach Polaka. 

Jedyna przerwa, jaką mieliśmy w 
czasie prawie 130-letniej niewoli to 
okres Księstwa Warszawskiego, ut- 
worzonego po wspaniałych zwycięst   wach Napoleona. W każdym razie dał 
  

PARYŻ, (Ob.ł. sp.). Na linii Magi- | 
nota odezwały się działa. Wzdłuż gra 
nicy zachodniej Rzeszy rozpętała się 
nawałnica wojenna sprowokowania 
przez Niemcy. 
Jak spotkała Francja pierwszy dzień 
wojny? Jakie są nastroje ulicy Pary- 
ża? Znany Anglik Charles Tarre, wy- 
głosił wczoraj przez radio londyńskie 
pogadankę, w której scharakteryzo- 
wał nastroje Francji w przededniu i 
w dzień rozpoczęcia działań wojen- 
nych. 

W upalnych dniach sierpnia 1914 
r., opowiada Charles Tarre, byłem we 
Francji. Widziałem jak wiejskimi dro 
Kami kroczyli rezerwiści francuscy. 
Mieli kwiaty w lufach karabinów i 
uśmiechnięte twarze. 

Odwróciła się jeszcze jedna karta 
historii. Na tronie teutońskim zasiadł 
nowy władca, były frajter armii cesa 
rza Niemiec Adolf Hitler, który zapa 
nować chce nad Europą. 
Teraz, opowiada Charles Tarre, in- 
ne są nastroje we Francji niż w r. 
1914. Mogłem porównać. Nie ma 
kwiatów w  lufach karabinowych. 
Żołnierze maszerujące w kierunku li- 
nii frontowej bez uśmiechu. Na twa- 
rzach zastygła powaga. Nie znaczy to, 
by we Francji było mniej partriotyz- 
mu, mniej gotowości do walki. Prze- 
ciwnie! Choć Francuz nie chciał woj- 
ny, uznał teraz jej konieczność. I zda   
napotkamy tam rzecz, która jest sil | 
ną narodową i społeczną jednością: 
ta rzecz nazywa się Polska, a jest tak 
oczywista, jak orzeł lub kogut. Pol- 
ska bowiem jest nie tylko konieczno 
ścią dła wolnej Anglii — to co odpo 
wiada naszym ideałom w równej mie 
rze odpowiada naszym interesom' *). 

ernó.   *) Artykuł był drukowany w 1919 roku. 

wspaniałą ocenę, gdy Szambelanowi, 
dumnemu z pojedynku rzekomego sy 
na, Jakub rzuca wiadomość uzyskaną 
przed chwilą: Pan nie jest moim oj- 
cem! Matka mi powiedziała... 

| Szambelan nie odrazu rozumie. To 
' zbyt ogłuszające. Jakto? Przed chwi- 

lą jeszcze myślał o usynowieniu Jaku 
| ba, marzył że nareszcie będzie kogoś 
miał przy sobie na stare łata, a ten... 

| — Jak można było coś takiego powie- 
dzieć! — Ale przecież to prawda. 
Matka powiedziała Matka... 

| W różnych tonacjach przerzucają 
się tym słowem — matka. Jest znowu 
coś bardzo muzycznego w tej napiętej 
do granie scenie, która łamie trzy ży- 
cia. Wybuch przyjmujemy wprost z 

Szambelan i sypie obelgami, które 
mu nie dadzą satysfakcji. Precz, 

„precz! Jakub wybiega, odrzucając 
krzesło z drogi. Ale, niezręczny! — 
Krzesło uderza w stół z zastawą. Spo- 

| dek staje dęba na stole, filiżanka to-   czy się po dywanie, kresło leży wy- 
patroszome, rozwalone. — Tego nie | 

sztandary niosły nam wolność. 
*Nie tylkó była to przerwa w dłu-' 

gotrwałej niewoli.” Wojay napoleoń- 
skie dały Polsce- wspaniałą epokę' 
rycersk“ stworzyły tradycję legio- 
nów z których później wywodziły się 
jrve zbrojne porywy niepodłegłościo- 
we. Ale największa rołę przypisać wy 
padnie reformom społeczno-politycz- 
nvm urzeczywistnionym w Księstwie 
Warszawskim. Jakkolwiek dzisiaj 
oceniamy hasła rewolucji — równość, 
wolność, braterstwo, wiedy szłv one 
jalko nowy, zdobyczy nrąd przysz- 
łości. Onazczało to rozwalanie daw- 
nych przeżytych form stanowych i 
unowocześnienie ustroju  społeczne- 
go. Bez kodeksu Napoleona naród pol 
ski byłby spóźniony o jedną epokę. 

Nie wszyscy Polacy wiedzą, że 
patriotyczna pieśń „Warszawianka 
„napisana została przez poetę francu- 
skiego. Nies.usznie zmieniamy tam 
słowa „w tęczę Franków Orzeł Bia- 
ły... Słowami „w gwiazdę Polski..* 
Chodzi bowiem o aluzję do rewolucji 
lipcowej, ktora oddziałała mocno na 
umysły młodzieży polskiej i stała się 
jedną z przyczyn wybuchu w noc - 
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Francja w pierwszym dniu wojny 
je sobie Sprawę z tego, że trzeba wal- ' 
czyć zacięcie, bez pardonu, aż do zwy 
cięstwa. Zło należy wyrwać z korze 
nieni, usunąć, zniszczyć raz na zaw- 
sze. Dla tego na twarzach żołnierzy 
zastygł wiyraz zaciętości i uporu. 
Wojna jest konieczną. 
Rozmawiałem, mówił dalej Charlse 

Tarre z chłopami francuskimi. Mówi 
li, že są gotowi do walki. Wiedzą oni 
dobrze, że wojnę im narzucono i że 
musi być wygrana, wygrana za wszel- 
ką cenę. Zresztą w to, że wojna zosta 
tanie wygrana i Hitler poskromiony, 
nikt nie wątpi. 

Tą samą odpowiedź otrzymał 
Charles Tarre również o delegancko 
wystrojonych Don Juanów w przepię 
knych uzdrowiskach morskich Fran- 
cji, w Juan la Paine oraz Cannea. 

Szykujemy się do walki. Wszyscy 
pójdziemy na front! 

— Wstąpiłem do kawiarni, mówi 
dalej Charles Tarre. Nieco później we 
szła starsza pomarszczona kobieta, z 
wieśniaczek. Usiadła przy stołku i za 
mówiła kawę. Z rozmowy jej z kelne 
rem dowiedziałem się, że wraca z 
dworca. Odprowadzała syna, który 
udał się na front. 

Staruszka była spokojna. ) 
— Trzeba byto. Nie možna bylo 

wojny uniknąć. 
Za chwilę znowu otwierają się 

  

  

Któż wreszcie zaprzeczy, że zwy- 
cięstwo niebieskiej armii francuskiej 
ocaliło w 1918 roku świat przed nie 
wolą teutońską 

Stosunki polsko-fraacuskie prze- 
chodziły różne wahania Ale wspól- 
ność interesów obu państw 'est czvn 
nikiem stałym, którego nic nie zmie- 
ni, Tak samo nie da się wymazać in- 
nych sentymentów przeszłości 

Śmieszne, arcyśmieszne byłyby 
próby pisania artykułu o Francji. Ge 
nialny Sacha Guitry usiłował dać film 
przedstawiający syntetycznie dzieje 
Francji. Film się nie udał. I cóż dziw 
nego. Pomyślmy tylko. historia ' 
Francji. 

Więc Keodwig, wspaniały okres 
średniowiecza, Ludwik Święty, naj- 
większy z cudów Świata gotyk, kate- 
dry Amiens, Paryża, Chartres, Reims 
i tyle innych. 

Po tym doskonała monarchia Bur- 
bonów, klasycyzm, barok, Wersal, 
„Król Słońce'. Dalej rewolucja, poryw 
mas, terror. — Wreszcie epopeja Na 
poleona, lot orłów od Nilu do Mosk- 
wy. A wyliczamy tylko fragmenty. 

Po wojnie Francja zaczyna trwo- 

młoda i przystojna brunetka. Zajmu- 
je stolik obok starszej kobiety i za- 
m. "ia Cherry Cobler. 

Oczy obu niewiast spotykają się. 
— Odprowadziłam na dworzec na 

rzeczone”o. Wyruszył na linię frontu 
ku chwale Francji. Kobiety rozumie- 
ją się nawzajem. Charles Tarre obser 
wował jak podały sobie ręce i mocno 

je uścisnęły. Obie miały poważne twa 
rze. Obie wiedziąły, że snełniły swój 
obowiązek względem narodu i ludz- 
kości. 

Cały Paryż patrzy propagando- 
wwvmi pla *ami, które głoszą, „Zą 

naszą i waszą wolność. O to szczyt- 
ne hasło obecnej wojny. 

Charles Tarre mówił jeszcze z 
Francuzami o* obecnej sytuacji mili- 
tarnej Francji. 

Mówiłem im: 
— Pr” lata rozdarcia wewnę 

trznego osłabiły Was? 
Wszędzie brzmiała odpowiedź je- 

dnakowa: 

— Daladier dużo potrafił zdziałać. 
Z żelazną konsekwencją zamurował 
wszystkie luki, które się wytworzyły 
w narodzie i siłach zbrojnych Fran- 
cji. Jesteśmv teraz zjednoczeni, moc- 
ni i gotowi najzupełniej do wojny. 
Więcej gotowi aniżeli w r. 1914. 

Armia francuska jest obecnie jed- 
na z największych potęg militarnych 

aniaż 

drzwi kawiarni. Wchodzi elegancka I świata. 
OCR OP OOTRORE OPŁATA, 

Walka toczy się nie tylko o Polskę. Jest to 
| wojna o wolność. Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, 
Danii, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Czech, Wę- 
gier, Słowacji, Rumunii a może i innych na- 
rodów. 

„Za naszą wolność i waszą” przelewa krew 
żołnierz polski. 

było na poprzednich przedstawie- 
1iachl Co zrobi Junosza?! 

To co następuje polym jest nagro- 
dą dia muośników teuiru. Nieso0- 
dzianka — jak na nią zaseaguje wiel 

ki akior? Czy ziumiesza się, czy przej- 
dzie ponad tym, „aormalnie”, czy ino 

że dosiosuje się U» nowe; syluacji i 
będziemy świadkami twórczości ea 
scenie? Ależ tak, tak! — Oio pioru au 
jący na nikczemność ludzką Szambe- 
lan przy całym patosie swej perory 
jakby wymija te spustoszenia: no, 
oczywiście — draniat dramaiem, ale 
staremu pedantowi to rozbite krzesto 
dolega jak odcisk...  1rudno jeduak, 
są rzeczy ważniejsze na Swie.ie. laki 
zawód! Ten Jakub... Szambelan s t a- 
je nad krzesłem: gdy zaczyna 
raz jeszcze przeżuwać bilans Jakuba! 
Scena pełna wymowy. Nic nie rus:;ł, 
odszedł od tego krzesła, tak jak prze- 
kreślił nadzieję na domniemanego sy- 
na. Zwraca się ku Hani. ku swojej 
osłatniej karcie. I dopiero po ostrej 
konfrontacji z nią. dopiero wtedy, 
gdy już się zdecydował na małżeńst- 
wo, na nowe klamry i nowy porządek 

życia, dopiero powoli zbliża sie do te 
go miejsca, które jest na scenie jak | 
rana — podnosi krzesło, wkłada roz 

walene siedzenie, ustawia filiżankę 
na spodku Dramatyczny obraz tej no 
wej przyszłości Szambelana i Hani zo | Gorgony, 2 

baczyimy dopiero w końcu aktu, ale 
już teraz, na tym przypa tkowym in- 
struiiencie, jakiim stał się zbyt gwał- 
townie ciśnięty rexwizyt, wielki arty 
sta dał nam pełny smak ieg> co nastą 

pi. Nikt nie miał najmniejszych wąt- 
pliwości, widownia zamagła w odczu 
ciu tragicznej wizji życia. 

1 wiedy zawyły syreny.. 
Licho, dalekim zaledwie echem do 

tatując przez liczne kondygnacje ши- 
rów, diugi przeciągły jęk — alarmil 
(aJeusz .jttner sztu: * swą przeciw- 
stawiał życiu. Oto '->7e raz, w caleį 
grozie, życie podjęło wyzwanie... 

Nie wiem czy Wszyscy na widowni 
dosłyszeli sygnał alarmowy. Nie wiem 
czy słyszeli go zasiuchani w życie sce 
ny aktor.” W każdym razie usiysza 
ła  aczna część publiczności. Ten i 
ów poruszył się na krześle, spojrzał 
na sąsiada. Sąsiad zerknął równiez -- 

: wiadomo: bądź co bądź, sytuacja taka 
się po raz pierwszy... Skrzyżowały 

spojr.cnia i... wróciły na scenę. 

$tępowski grał dalej Widownia za- 
st "a, spokoina i zasłuchana. Czy w 
odr”osv z zewnatrz? Nie! — W osta 

tnie echa bumzy na scenie, w ciężki 
oddech Szarmbełana, w wycie psów w 

dalekiej wsi za scenicznymi oknami, 
w powolny cichy rytm kroków Hańi,   
ze świecznikiem w reku, z twarzą 

jącej się ku swemu 

  

   

wotraci swoją pozycję w  Kuropie. 
Przesyt materialny rodzi opertuniem, 
Pokusa spoczęcia na laurach jest 
zbyt duża. Potem ciężkie przesilenia 
wewnętrzne. Strajki, brak silnej wła 
dzy. rozbicie społeczeństwa. pacy- 
fizm. Ale nie mówmy dziś o tym w 
chwili tak podniosłej. 

Hitler liczył na dekadencję Fram- 
cji. Liczył, że chaos wewnętrzny wy- 
czerpie ostatecznie siły Francji. Rze- 
czywiście, kryzys wewnętrzny był cięż 
ki. Pesymizm ogarniał nawet wielu 

Francuzów i przyjaciół Francji. 

A oto nie wiele czasu upłynęło, 
Francja zgotowała Światu ogromną 
niespodziankę. Niespodziankę dla 

tych wszystkich którzy niedostatecz- 
nie znali siły wewnętrzne tego wiel- 
kiego narodu. 

Dziś Francja nie jest bezpośred- 
nio zatakowana. Podejmuje wojnę 
dla wypełnienia swych zobowiązań, 

dla obrony zasad moralnych życia 

międzynarodowego i zgóry zawczasu 
przeciwdziała niebezpieczeństwu, 

które dopiero w przyszłości miałoby 
się przeciw niej zwrócić. Tak postę- 
pują tylko narody wielkie i silne. 
Wystarczyły nie całe dwa lata pracy 
premiera Daladier'a. 

Hitler nie rozumiał co znaczy wieł 
ka tradrcia narodowa i nie doceniał 

ogromnych zasobów Francji. Pomył- 

ka okazała się dla niego fatalna. 
Francja długo stała na rozdrożu. 

Wielkość zmasała się z małościa, siła 
ze słabością. Teraz wybór został zro- 
hionv. Wvbrano drogę wielkości, 
Przed zwvciestwem nad Hitlerem na 
ród Francuski przeżył już innv triumf 

nie mniej wielki, zwycięstwo nad wła 
sną słabością. Bohaterska przeszłość 
wielu stuleci zmogła chwilową sła- 
bość. Le jour de gloire est arivć. 

Tse. 

sai 

Horyniec-Zdrój 
Sezon całoroczny 

Leczy reumatyzm, artretyzm. wszelkie 

schorzenia stawowe, gośćcowe, 

rzenia nerwów oraz wszelkie stany po 

    

scho- 

choroby kobiece, stany po 

żapaine przymacicza, choroby górnych Ą 

drog oddechuwych — nie gruźlicze 

lanie ryczałty — w sezonie Il od zł 

164 — 21 dni, mieszkanie, utrzymanie | 

zapalne, 

4 razy dziennie, kąpiele siarczane i 

borowinowe, opieka lekarska, podatek 

hotelowy, pościel, bielizna kąpielcwa 

Stacja kolejowa w miejscu, pow. Lu 

baczów, woj Iwowskie Na linii koj. g 

Jarosław — Rawa Ruska.   

  

Depesza P. Prezydenta 
do Prymasa Polski 
WARSZAWA. (PAT). Pan Prezydent 

Rzeczypospoliłej wysłał depeszę treści 
następującej: 

Jego Eminencja kardynał August Hlond 
— prymas Polski, Poznań. 

Wzniosłe oświadczenie Waszej Eml- 
nencji przyjąłem ze szczerą radością, bę- 
dąc pewny, że historia umieści je pomię- 
dzy ważkimi aktami obrony Polski I cy 
wilizacji przed bezprzykładną napaścią 

Oświadczenie to dokumentuje raz jesz 
cze odwieczne więzy, łączące Rzeczpo” 
spolitą z ideałami Kościoła Katolickiego 

(--) IGNACY MOŚCICKI. 

| przeznaczeniu. 
Kurtyna spadła wśród 

oklasków. 
Teraz wychodzi przed kurtynę dy 

rektor i oznajmia że alarm lotniczy 

trwa. Ponieważ niebezpieczenstwo 

bombardowania zdaje się nie grozić 
publiczność gromadzi się na parterze. 

Odzywa się głośnik radiowy — pew= 
nie ten sam, co „pracował w kome- 
dii „Mała Kithy i wielka polityka... 
Za chwilę komunikaty: — Francja 
przystąpiła do wojny! Mar- 
sylianka, Mazurek Dąbrowskiego. 
Widownia słucha stojąc. Wesoło wi- 
tamy starą piosenkę o Madelon. 
Alarm skończony Można wyjść. 

Takie chwiie, takie sceny są chle- 
bem codziennym każdej wojny współ 
czesnej. Człowiek otrzaska się ze 
wszystkim. Nawet w rozwalonym naw 
pół Madrycie oibywało się jakoś ży 
cie, były jakieś imprezy, rozrywki iid. 
Ale my to mamy po raz pierwszy. 

Jeszcześimy się do niczego nie przy- 
zwyczaili, posiąp:wunie nasze nie 

jest wynikiem tresury. I dlatego właś- 
nie warto jest o tvm pisać. warto 
dzielić się nulli-erie pię:nvm, praw 

dziwie polskim stylem, — spokoju, 
godmości i poczucia idealnej hierar- 
chii spraw — w jakim witamy to, ca 

los zgotował i niesie historia. 

rzęsistych 

  J. Mas: 

 



„Ta zagzą wolność | ИН" 
Wieści o wypowiedzeniu wojny 

Niemcom przez Anglię, Francję, Au- 
stralię, Kanadę, Nową Zelandię i inne 
kraje (trudno jest je wszystkie wyli- 
czyć skoro sytuacja przynosi co go- 
dzinę to nowinę) rozeszły się lotem 
błyskawicy po Wilnie i Wileńszczyź 
nie budząc wszędzie zrozumiały en- 
tuzjazm. Z chwilą. kiedy olbrzymie 
tmiperia Brytyjskie i Francuskie roz- 
poczęły walkę z Niemcami los dru- 

giej Wojny Światowej stał się tym sa 
mym przesądzony. Może ona potrwać 

dłużej, albo krócei. pociągnąć mniej, 
lub więcej ofiar, być względną, albo 
bezwzględną! Ale skończyć się zwy- 
cięstwem sojuszników musi. 

Poniżej podajemy cytaty z prze- 

mówień wodzów Frontu Pokoju, któ 
rzy wystąpili do walki z imperializ- 
mem Niemiec. Jak wiadomo wojna o- 
beona jest również wojną o wolność 
Słowaków i Czechów. Daje temu wy 
raz Naczelny Wódz Armii Polskiej 
Marszałek Śmigły-Rydz. 

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej 
o utworzeniu legionów czeskiego I sło. 
wackiego winien stać się dokumentem 
historycznym, który zapoczątkuje nasa 
wspólny żołnierski wysiłek w walce © 
niepodległość. 

Niech będzie on również trwałą 
podstawą przyszłej twórczej współpra. 
cy pokojowej naszych bratnich naro 

dów. 
Żołnierzu czeski I słowacki. Nie 

wolno cl anl chwili wahać się czy masa 
zostać germańskim niewolnikiem, czy 

też masz, chociażby za cenę swego ży 
cla, walczyć o zrzucenie nienawistnego 

jarzma, którego ohydę odczuwają w 
tej chwili wasze narody. Gdziekolwiek 
Jesteś Czechu I Słowaku, wzywam cię 
w imieniu meao narodu byś podją! 
walkę z clemięzcą. 

Na ziemiach polskich tworzone se 
obecnie Legiony Czeskie I Słowackie 
których naczelne dowództwo obejmuje 
doświadczony bojowy żołnierz genera! 
broni Lew Prchala. Ze względów woj: 
skowych: tworzyć one będą na tazie 
jednolitą formację wojskową, która ra- 
mię w ramię z wojskiem polskim wal- 
czyć będzie za waszą | naszą wolność 
aż do zwycięstwa. 

Naczelny Wódz 

EDWARD ŚMIGŁY-DYDZ 
Marszałek Polski. 

MOWA KRÓLA JERZEGO VI. 

[Wczoraj w Londynie Król angielski 
Jerzy VI wygłosił przez radio nastę- 

przemówienie do ludów Impe- 
tłum Brytyjskiego: 

„MW fej poważnej chwili, być. może 
najbardziej decydującej w naszej histo 
Ni, zwracam się do każdej rodziny, za. 
równo w Anglii, jak I w krajach zamor- 

skich z orędziem, które wygłaszam 2 
takim przeświadczeniem, z jakim bym 
mówił do każdego z was osobiście 
Większość z nas po raz drugi w swoim 
życiu przeżywa wojnę. Wszelkimi moż. 
liwymi sposobami pokojowymi staraliś. 
my się uregułować rozbieżności, które 
powstały pomiędzy nami i naszym 
obecnymi wrogami. Wszystko napróż: 
no. Siłą pogrążeni zostaliśmy w kon 
flikcie, gdyż razem z naszymi sprzy- 
mierzeńcami zmuszeni jesteśmy prze- 
<iwstawić się zasadzie, której panowa- 
nie byłoby groźbą dla całej cywiliza- 
cji. Mówię fu o zasadzie, która pozwa 
la jednemu narodowi, aby w egoistycz 

  

  

nej pogoni za władzą sprzenlewlerzač 
się traktatom I uroczyście podpisanym 
przyrzeczeniom oraz która sankcjonuje 
użycie siły, lub groźbę siły przeciwko 
suwerenności I niezależności innych na: 
rodów. Zasada ta, wyzbyta osłon, jes 
niewątpliwie wyrazem. prymitywnej 
doktryny, że siła stol przed prawem 
Gdyby dopuścić tę zasadę do pano: 
wania w całym świecie, to wolność na- 
szego kraju i śwlat narodów brytyj- 
skich byłby zagrożony. Mało tego 
wszystkie narody świata żyłyby w nie- 
ustannym strachu I nie byłoby miejsca 
dla żadnej nadziel trwałego pokoju 
oraz bezpieczeństwa, sprawiedliwości 
wolności we współżyciu między naro: 
dami. 

Mawa ta jest niesłychanie ważna 
dla zrozumienia w imię czego Wielka 
Brytania wystąpiła powtórnie do wal- 
ki z Niemcami. Każdy Polak odczuje 
tak samo jak i Anglik słuszność słów 
Króla Jerzego VI. Gdyby Niemcom 
Anglia i Francja pozwoliły bezkarnie 
załatwić się z Polską, to bardzo pręd- 
ko przyszłaby i na nie kolej. 

W imię tej zasady wzajemnej soli- 
darności Francja i Anglia rozpoczęły 
już walkę na lądzie, na morzu i w po- 
wietrzu. 

Premier Francji Daladier wygłosił 
również przez radio przemówienie do 
Narodu Francuskiego, z którego naj 
ważniejszy ustęp przytaczamy. 

„Francuzi. Od świtu dnia 1 wrześ: 
nla Polska stała się przedmiotem bru- 
talnej I cynicznej agresji. Granice je 
zostały pogwałcone. Miasta jej są bom- 
bardowane, armia jej zaś stawia boha- 
terski opór napastnikowi. Odpowie: 
dzialność za wylaną krew spoczywa 
wyłącznie na rządzie hitlerowskim. Lo- 
sy pokoju znajdowały się w. rękach 
Hitlera: chciał on wojny. Francja I An- 
glia robiły wszelkie wysiłki, celem ura- 
towania pokoju. Dziś jeszcze interwe- 
niowały w Berlinie, aby raz jeszcze 
przemówić do rozsądku rządu niemiec 
kiego | żądały powstrzymania kroków 
nieprzyjacielskich oraz wszczęcia poko 
jowych. Niemcy odmówiły nam. Prze 
ciwstawiając się najbardziej przeraża 
jącej tyranil I czyniąc zadość danemu 
słowu, walczymy w obronie naszej zie. 
mi, naszych ognisk I naszej wolności” 

Ton za „naszą wolność i waszą” 
dźwięczy w tych przemówieniach! 
Czyż nie jest to najszlachetniejszy ton 
jaki znamy? Czyż nie jest to ton Le- 
gionów Dąbrowskiego, Mickiewicza, 
Wielkiego Romantyzmu, naszych Po- 
wstań, z Wielkim Dziełem Józefa Pił 
sudskiego, jako naszego zmagania się 
szczęśliwym finałem! Teraz ten ton 
zadźwięczał w ustach tych, w których 
posiadłościach nie zachodzi słońce! 
600 milionów ludzi wysłuchało, lub 
przeczytało orędzie Króla Jerzego VI 
i premiera Daladier i w ciągu tegoż 
samego dnia dziesiątki milionów ludzi 
stanęło do ostatecznej rozprawy 2 
Niemcami orężnej, moralnej i gospo* 
darczej! 

Wynik tej walki nie może budzić 
żadnej wątpliwości! lecz. 

  

Wszelkie druki i podręczniki potrzeb- 
ne do założenia I prowadzenia Spół- 

dzielni Spożywców dostarcza 

„Społem Zw ącek Spółdzielni 
Wilno, Zaułek Rossa 3 

Tel. 56 i 30-65     
  

  

„KURJER” (4921) 

Teatry w Wilnie w pracy dla wojska 
2 września br. odbyło się pod prze 

wodnictwem Kuratora M. B. Godeckiego 
konferencja w sprawie udziału teatrów w 
pracy propagandowo-oświatowej dla woj- 
ska. Poza przewodniczącym udział wzięli: 
prof. Konrad Górski z ramienia Związku 
Literatów, Dyrektor Radia Tadeusz Łopa- 
lewski, Dyrektor Teatru Miejskiego De Le- 
opold Pobóg Kielanowski, Dyrektor „Luł- 
ni“ Karol Wyrwicz-Wichrowski i repre- 
zentant teatrėw ludowych p. Dziedzic. 

Oba teatry wileńskie zgłosiły doraźną 

galowošė dostosowania repertuaru do 
palących potrzeb chwili dzisiejszej i zgło- 
siły swój akces do pracy kulłuralno-tea- 
fralnej dla wojska tak w Wilnie jak i poza 
miastem. Omówiono również kwestię re- 
-pertuaru dla publiczności oraz ustalona 
udział artystów w imprezach rozrywko- 
wych w gospodach żołnierskich. W od- 
niesieniu do teatrów amatorskich postano- 
wiomo wykorzystać do pracy wszystkie ze- 
społy teatralne zarówno młodzieży szkół 
średnich, zawodowych i powszechnych. 

RADIOPROGRAM 
Kiedy są podawane wiadomości dziennika radiowego 

Rozgłośnia Wileńska Polskiego Ra- 
dia podaje do wiadomości, że program 
radiowy podawany jest może tylko na 
dzień bieżący po dzienniku porannym, 
to jest około godz. 7.30. 

Zaznaczamy, że początek progra- 
mu wypada o godz. 6.30 z ewentualną 
przerwą od godz. 9 do 11.57 oraz od 

Tydzień obrony 
przeciwlotnicze| 

IW czasie od 5 do 12 bm., pod Wyso 
kim protektoratem Pana Prezydenta Rze- 
ezypospolitej prof. Ignacego Mościckiego 
l Wodza Naczelnego Rzeczypospolitej P 
Marszałka Śmigłego Rydza odbędzie się 
„Tydzień Obrony Przeciwpożarowej”. 

Specjalnie dziś w czasie wojny, kiedy 
żądamy od Straży Pożarnych wyjątkowe 
działalności w wypadku napadów  lofni- 
czych, społeczeństwo całe winno poprzeć 
słarania Komitetów organizujących Ty- 
dzień Przeciwpożarowy ,by mogło korzy- 
słać w całej pełni z dobrodziejstw pracy 
obronnej tych organizacyj, wówczas Sfra 
že Pożarne będą mogły skutecznie speł 
nić pokładane w nich nadzieje, kiedy wy 
posażymy je we właściwy sprzęt technicz 
ny i uzbrojenie. 

Społeczeństwo winno pamiętać, że po 
magając Strażom Pożarnym organizuje re 
tunek dla siebie. 

Apel do nauczycielstwa 
Sekcja Propagandowo - Oświatowa O 

bywatelskiego Komitetu Miejskiego Pomo 
cy Wojsku zwraca się z gorącą prośbą do 
ogółu nauczycielstwa w Wilnie, a w szcze 
gólności do polonistów „hisłoryków. 1. geo 
grafów, żeby zechcieli zgłosić swój udział 

do pracy propagandowo - odczytowej na 
terenie m. Wilna. : 

Udział należy zgłaszać listownie na rę 
ce przewodniczącego sekcji prof. Konra 
da Górskiego (zauł. Św. erski 4—10) poda 
jąc imię i nazwisko oraz rodzaj tematów. 
których się dana osoba może podjąć. 

Autobusy zamiejskie 
Starostwo Grodzkie Wileńskie podaje 

do wiadomości, iż poczynając od dnia 5 
września r. b. aufobusy komunikaci zamiej 
skiej będą miały następujące stałe miejsca 
postoju : 

Kursujące pomiędzy Wilnem a Nową 
Wilejką — na pl. Metropolitalnym około 
cerkwi, 

Wilnem a Lipówką — na placyku przy 
Ostrej Bramie obok ul. Cerkiewnej, 

Wilnem a Grodnem — na rynku Drzew 

nym, 
Wilnem a Podbrzeziem i Mejszagołą 

— ma ul. Arsenalskiej koło Cielętnika. 
Uprzedza się publiczność, żeby się 

zgłaszała tylko na wskazane miejsca po- 
stoju. & 

  

Samoloty najeźdzców 
w obstrzale polskich dział 

— Mają go, trafiony! — woła na- | chwilę polskiemu  piłotowi. Walka — Jeszcze nigdy nie widziałem 
tak Świetnej artylerii przeciwlotniczej 
+ woła z podziwem Sefton Delmer, 
as „Daily Expressu", najsławniejszy 
angielski korespondent wojenny, we- 
teran kilku wojen — zadzierając gło- 
wę ku niebu. 

Godzina 4.30. Zatrzymaliśmy sa- 
mochód kilkanaście kilometrów przed 
Modlinem. Nad nami suną cztery sza- 
re, trzymotorowe bombowce niemiec- 
kie. Nagle zza szarej chmury wyska- 
kują zwinne, lotne myśliwce polskie. 
Atakują z boku. Udanym manewrem 
wpychają bombowce w ogień naszej 
artylerii przeciwlotniczej. 

— Cudowniel — woła Delmer. — 
Pierwszorzędna robota. Wasi lotnicy 
bez zarzutu współpracują z artylerzy 
stami. 

Czarnymi kleksami dymów, jeder 
obok drugiego, raz po raz, bez wy- 
tchnienia znaczy się na błękitnym nie 
bie ogień naszej artylerii przeciwlot- 
niczej.   

gle Nryderyk Mowrer, sympatyczny 
blondyn, korespondent „Chicago Dai- | 

ly News“, 
Jak strzała, znacząc drogę białą 

smugą dymu, leci w dół na łeb na 
szyję trafiony bombowiec niemiecki 
W chwili kiedy uderzył w ziemię wy- 
rósł nagle czarny słup dymu. 

— Pali. się! — woła Delmer. 

I po kilku minutach nowy nalot. 
Mowrer naliczył tym razem 6 trzy- 
motorowych bombowców. Po boku 
eskortują ich lekkie myśliwce. Na 
próżno jednak starają się przejść linię 
ognia zaporowego naszej artylerii prze 

ciwlotnicezej. 
Na poludnie od nas, na tle bialej 

niewinnej chmurki, walczą ze sobą 
dwa myśliwce. 

— Ten drugi, to Polak — mówi 
Delmer. — Zasypuje Niemca ogniem 
karabinu maszynowego. 

Walka trwa kilka minut. Niemiec 
ucieka nagle w bok i wymyka się na   

przenosi się dalej. Pościgowce nikną. 
Również bombowce zawracają. Po 

drodze rzucają jeszcze bomby. Ofiarą 
podkomendnych  oszalałego  barba- 
rzyńskiego wodza Niemiec pada Dzie. 
kanówka, mała cicha wioska, rozrzu- 
cona w polu. 

Wsiadamy do samochodu. Wraca- 
my do Warszawy. 

Nagle na skraju drogi zatrzymuje 
nas młoda, jasnowłosa panienka 
Spódnicy jej trzymają się dwie młode 
dziewczynki. Prosi żeby ją zabrać 
wraz z siostrzyczkami do Warszawy. 

Tam mieszka ich ojciec. Bomby 
lotmioze zniszczyły domek, w którym 
mieszkają w Dziekanówce. Tylko cu- 
dem umiknęły śmierci. 

Sefton Delmer natychmiast zapra- 
sza je do samochodu. 

— Biedne dziecko — mówi, głasz- 
cząc jasną główkę małej Basi. — A 
Hitler przecież zapewniał, że nie bę- 

dzie bombardował lu*0% cywilnej. 
(„K. Czerwony“'i. 

  

13 do 14.45. Zakończenie programu 
około godz. 23.30. 

Wiadomości dziennika radiowego 
podawane są: © godz. 7.00, 12.15, 
16.00, 20.40, 22.00 i 23.00. 

Ponadto ważniejsze wiadomości 
podawane są w przerwach między 
audycjami. 

BBA 

Szyjemy maski 
UWAGA! We wtorek dnia 5 bm. szy 

jemy w Związku Legionisfek tampony i ma 
ski zastępcze dla nas i naszych rodzin. 

Zbiórka o godz. 16 — św. Anny 2. 

Wsłęp dla wszystkich bezpłatny. 

Należy przynieść z sobą przybory do 
szycia oraz materiały jak: flanelę na ma 
ski, a na tampony gazę lub z braku je, 

materiały epenżowe, lniane, ręczniki kąpie 

lowe itp. Niektóre z tych materiałów bę 
dą do nabycia na miejscu. 

Znakujcie dzieci 
Przypominamy o zarządzeniu Mini- 

sterstwa Opieki Społecznej, polecającym, 

aby wszystkie dzieci na wypadek zagu- 

bienia były zaopatrzone w szyldziki, za- 

wierające dane personalne dziecka. 

Dzeciom starszym należy . szyldziki 

wypisane ołówkiem kolorowym przyszyć 

na podszewce ubrania, niemowlętom zaś 

na nóżce zaszyć opaskę, wewnątrz której 

będzie szyldzik. 

Szykdziki powinny zawieraći 
1) pełne imię dziecka (bez zdrobnia- 

nia), 

2) nazwisko w pełnym brzmieniu, 

3) data urodzenia, 

4) imiona rodziców dziecka, 

5) dokładny adres, 

6) dane o szczepieniach ochronnych, 
Jakim dziecko było poddawane I o cho- 

robach jakie przeszło, 

ponadto pożądane jest by dziecko 

posiadało na szyji woreczek, w którym 

znajdować się będzie zawinięty szczelnie 

w papier pergaminowy wypis i meiryki 

urodzenia. 

Pół żartem, pół serio 

Ogonek następców 
— Słyszałaś pan panie Krówka o tym, że 

podobnież Hitler trzydzieści: parę osób na 
zastępców sobie naznaczył. „Jak mnie za- 
braknie mówi, to niech będzie Hitlerem twa 

gruby myśliwy”, Myśliwy w plecy się podna- 

pał i mówi podobnież: 

„No dobra, wtenczas będę. ja“. 

  

lowaniu potrąci — to dalsze faceci ma Hite 

rėw się mają zostač. 
— No w ten deseń cały „ogonek“ następ- 

ców posiada na jakie parę set lat się z góry 

zabezpieczył. 
— To „sszcze uważasz pam będzie zależa- 

ło. Może pójŚĆ grubo prędzej. 

— Faktycznie tak jest. Ale w każdem 

bądź razie facet jest otczajny. 

— Kto proszę? 

— No ten w ząbek ozesany, Hitler. 

— Panie szanowny u nas na Targówku 

jeden wariat na komu od cegielni wiazl ! 
na jednej nodze sztuki pokazywał. 

Możliwość, ale nie rozumie pana szano- 

wnego do kogo pan pijesz. 
— Jak to do xog0, do Hitlera. 

— Przecież on nie wariat? 

— A kto, Salomon? 

— No dobrze panie szanowny, ale w taki 

sposób dlaczęgo mu pozwołą wojnę robiń 
kobiety i dzieci bonbamy zabijać. 

— Wszystko do czatu pasi» szanowny, 

Już w staroświeck'ch wiekach był jeden ta- 

ki, Neron się nazywał. Lwom na peżarc!e 

ludzi rzucał, a jak mu fest króliki zaczęł 

stę na mózgu rozmnażać, to miasto R:em 

podpalił, a sam z bałabajką do obkoła cho- 
dził i argentyńskie tamgo podęrywał. 

Ale przyszło mu koniec końców na mar. 

ry koniec. 

— A panie szanowny, czy to prawda, że 

Hitler zaczem zaczął następców szukać, na 

bmata chciał na rarie mteres przepisać. 

— Owszem, alle brat nie frajer, knajpę w 
Berlinie w dobrym ponkdie dzierżawi, to się 
otikamal. 

— Idźże głupi, mėwi, a bo ja choe, ja w 
swojem fachu pracuje, interes mnie pno- 

speruje i gastronomicznej branży się będę 

tmzymał. Tobie takżesamo radzę, daj sobie 

z tym spokój weź się nazad za drabine ' 

kubełki, ałe ten ami słyszyć nie chce, tylko 
za króla ma życzenie. To brat machnął ręką 

i dawaj.piwo gościom nałewać. Co będzie 

z wariatem gadał? 
— Że tyż panom się dhoe o jednem ła- 

chudnze tyle czasu nazmawiać? 

— А oo będziem robić w zechcyka grać? 

Z mudów pani szanowna barłoży się o byłe 

| czem. Inaczej usnął by człowiek na stojący , 
w tej bramie. 

Takimi to rozmówkami bawią się dziń 
ludziska w Warszawie. 

Wiech. 
(a „Dobry Wieczór”) 

Hotel EUROPEJSKI 
e WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

ЕЕ 

        
  

Zaminowanie Bałtyku 
LONDYN, (Obsł. sp.). Agencja 

„Reutera* donosi: 
Marynarka wojenna Niemiee w 
  

W razie znalezienia 
samolotu 

nieprzyjacielskiego 
WARSZAWA. (Pat). W razie odnale- 

zienia samolotu  nieprzyjacielskiego na 
skutek przymusowego lądowania, strące- 
nia lub zniszczenia, należy załogę, jeżeli 

żyje, oraz wszelkie znalezione przedmio- 
ty w szczególności mapę i notatki, odsta- 
wić do najbliższego posterunku P. P. lub 
władzy wojskowej. 

Znalezionych przedmiotów i papierów 
nie można w židnym wypadku niszczyć 
lub przechowywać. 

+“) 

obawie ataku angielskiego na Baltyk 
niezwłocznie pe _ wypowiedzeniu 
przez Anglię wojny, przystąpiła z roz 
kazu admirała Ródera do zakładania 
min w Belcie i Zundzie oraz morzu 
niemieckim. Roboty te trwają bez 

przerwy. 
Źródła angielskie stwierdzają, że 

miny na wielu odcinkach nie zostały 
jeszcze założone i że już się rozpoczę 
ło przeciwdziałanie sprzymierzeń- 

ców. 
Wodnosamoloty niemieckie, an- 

gielskie i franeuskie dokonały już ca 
łego szeregu lotów obserwacyjnych i 
wywiadowczych. Z niesprawdzonych 
na razie źródeł donoszą o pierwszej 
bitwie wodnosamolotów, stoczonej 
nad północną częścią morza niemiee- 
kiego. Lotnietwo niemieckie ponio- 

| sło duże straty. 
  

25 lać temu a dziś 

Dzień4 września 1914 r. 
WILNO. Wojna, tocząca się obecnie pod szczytnym hasłem 

ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ, 

posiada wiele cech podobieństwa z wojną 1914 r. 

Co się działo dnia 4 września 1914 r.? 

Państwa sprzymierzone ogłosiły deklarację, że nie zawrą pokoja 

poszczególnie i będą walczyły aż do ostatka. Jak wiadomo jedynie Rosja 

wskutek rewolucji bolszewickiej nie dotrzymała tego zobowiązania i za- 

warła oddzielny pokój z Niemcami w Brześciu n. B. 

Dnia 4 września ODBYŁU SIĘ RÓWNIEŻ WIELKA HISTORYCZ= 

NA CHWILA W ŻYCIU BUDZĄCEJ SIĘ DO WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ 

POLSKI. W KRAKOWIE ODBYŁO SIĘ ZAPRZYSIĘŻENIE OCHOTNI 

KÓW DRUGIEJ BRYGADY LEGIONOWEJ. 

  

A jak myśliwego niechcący ktoś na p 

anel 

 



    

i 

J e 

Hr 

3 

tych gromady, siraže 

/ gminnych i 

„KURJER” [4921] 

Pomocnicza służba 
bezpieczeństwa 

u sząscH | do szeregów 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wew- 

nętnych z dnia 2 września 1939 r. o po 
mocniczej służbie bezpieczeństwa: | 

W związku z zarządzeniem 
ła Rzeczypospoliłej Polskiej z dnia 

1 września 1939 r. o wprowadzeniu sła 
mu wojennego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz 
544) zarządzam na podstawie art. 3 usta- 
wy z dnia 23 czerwca 1939 r. o stanie 
wojennym (Dz. U. R. P. Nr 57, poz, 366), 
co następuje: 

Par. 1. Na żądanie powiatowych władz 
administracji ogólnej zarządy miast w mia- 

stach niewydzielonych z powiatowych 
* związków. samorządowych oraz zarządy 

gmin wiejskich, niepodziełonych na gro- 
mady organizują straże miejskie i gminne, 

a sołtysi w osiedlach wiejskich, stanowią- 
gromadzkie dla 

pełnienia bezpłatnej pomocniczej służby 
bezpieczeństwa przez łudność miejscową. 

Par. 2. Zadaniem straży miejskich, 
gminnych i gromadzkich jest współdziała- 
nie z Policją Państwową w zakresie 
ochrony obiektów i urządzeń ważnych dla 
państwa (np. mosty, wiadukty I przepusty 
drogowe, słuzy, urządzenia na drogach 
żeglugi śródlądowej, linie telegraficzne ! 
telefoniczne, przewody elektryczne wy 
sokiego napięcia, „rurociągi gazowe nó- 
xiemne ifd). | i SAWA 

Par. 3. Powiatowe władze administracił 
ogólnej ustalają regulamin pełnienia służ 
by przez straże, wydają szczegółowe za- 
rządzenia co dó pełnienia służby oraz 
przydzielają słrażom miejskim, gminnym 
| gromadzkim  poszczetólne „zadania w 
zakresie ochrony. 

Par. 4. Do udziału w strażach miejskich, 
gromadzkich obowiązani są 

wszyscy obywałełe polscy, zamieszkali w 
danej miejscowości płci obojga w wieku 
od ukończonych lat 17 do ukończonych 
lat 60, z wyjątkiem: 8 

а) osób pełniących czynną służbę woj- 
skową, | 

b) osób zwolniónych od czynnej służ: 
by wojskowej w myśl art. 121 usł. (2) 
usławy z dńia 9 kwietnia 1939 r. o SiE 
szechnym obowiązku wojskowym (D z. u 
R. P. Nr'21, poź. 220), 

wymienion y: 
cytowanej tej usfawy у х ата 9° 

> powszechnym SM 

  

   

    

nia 1938 r 
wojskowym, 

d) posłów. na Sejm i senatorów, 

e) sędziów i prokuratorów sądów pow- | 
szechnych, 

f) funkcjonariuszów państwowych, pra- 
cowników przedsiębiorstw państwowych: 
polskie koleje państwowe oraz polska 
poczta, telegraf i telefon, pracowników 
Polskiego Monopolu Tytoniowego, Pań- 
słwowego  Monopolu Spiryłusowego i 
Polskiego Monopolu Solnego, pracowni- 
ków instyłucyj społecznych 1 -Funduszu 
Pracy, pracowników Francusko-Polskiego 
Towarzystwa Kolejowego s. a. w Paryżu, 
pracowników polskich ' przedsiębiorstw 
regularnej komunikacji powietrznej oraz 
pracowników łołnisk, otwartych do užyt- 
ku publicznego, jak również pracowników 
ebsługujących urządzenia przeznaczone 
do utrzymania bezpieczeństwa | porządku 
žeglugi powietrznej,   
MARY RICHMOND 

zada. 

“na zarządzenie wojewėdzkiej wladzy - ad- 
-ministracyjnej ogólnej może. być nałożony 

-Fgminnej i gromadzkiej staraniem miasja, 

8 lub gromady. 

E sszdcdałej wskutek zaniedbania obowiąz 

| odpowiedzialności. za: łe szkody i straty, 

1 lekerzy I farmaceutów, 

koi e dei 
osób fizycznych i prawnych oraz władz 
I instyłucii w dziedzinie przygotowania 
personelu obrony przeciwlotniczej i prze- 
ciwgazowej w czasie pokoju (Dz. U. R. 
P. Nr 10, poz. 54). 

Par. 5. Od obowiązku służby w stra 
żach miejskich, gminnych | gromadzkich 
należy zwolnić: 

a) osoby niezdolne do pełnienia tej 
służby wskułek choroby, lub ułomności 

fizycznej, 
b) kobiety w czasie ciąży | przez 6 ty- 

godni po odbyciu: porodu, kobiety kar- 
miące, mafki I inne kobiefy, sprawulące 
pieczę macierzyńską nad dziećmi w wie- 
ku do ukończonych lat 13, 

c) osoby, których powołanie do wyko- 
nywania służby w  strażach miejskich, 
gminnych i gromadzkich, mogłyby unie 
możliwić lub poważnie utrudnić wyko- 
nywanie przez nie świadczeń rzeczowych. 

Par. 6. Powołanie do pełnienia słu 
łby w strażach następuje, w drodze pisem 
nego wezwania lub nakazu ustnego po- 

twierdzonego następnie na pismie. 
. Par. 7. Osoby, powołane do służby 

w strażach, pełnią ją w miastach, groma 
dach I gminach nie podzielonych na gro- 
mady, na kfórych terenie zamieszkuia. 

. Par. 8, Osoby powołane do służby 
w. strażach, pełnią je bezpłatnie w ubra- 
niu własnym i mają się żywić w czasie 
pełnienia teisłużby własnum kosziem. 

Par. 9. Osoby powołane do służby. 
w sfrażach, obowiązane są w czasie speł- 
niania tego obowiązku do posłuchu wo- 
bec przełożonych, wyznaczonych stosow | 
nie do regulaminu oraz wobec organów 
P. P. w zakresie mo. Po 

Par. 10. W wiitkowych przypadkach 

obowiązek uzbrajania straży miejskiej 

11. W razie szkody, lub stały 

ków, służby: bezpieczeństwa, wojewódżka 
władza administracji ogólnej. orzeka c 

| określa wysokość odszkodowania. | 

Par. 12. Powiatowa władza administ 
racji ogólnej nakłada w myśl orzeczenia 
wojewódzkiej władzy administracji ogó! | 
nej, obowiązek wynagrodzenia sfrał | 
szkód na właściwą gminę. | 

Par. 13. Rada gminna zaś ze swei 
strony pociąga do obowiązku pokrycia 
odszkodowania osobę winną zaniedbania 
które spowodowało szkodę. 

Par. 14. W razie gdyby osoba winna 
spowodowania szkody nie została wykry 
ta lub też nie jest w stanie pokryć odszko- 
dowania, rada gminna. rozkłada świad- 
czenia celem pokrycia odszkodowania na 

mieszkańców .gminy lub mieszkańców gre 
mady, jeżeli szkody powstałe ograniczaje 
się do jednej lub kilku gromad, nie obej- 
mując terytorium całej gminy,   
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pieniężnych, o. ile zaś dana osoba nie 
może uiścić nałożonej na nią kwoły, przy: 
sługuje zarządowi gminy prawo Baca, 
świadczenia pieniężnego na świadczenie 
w nałurze. Normy świadczeń zastępczych 
uchwala rada gminna. 

Par. 16. Rozkład świadczeń na pokty 
cie ustalonego odszkodowania przeprowa 
dza się według następującej zasady: 

1) w gminach wiejskich połowę war- 
łości odszkodowania pokrywają w rów- 
nym stosunku wszystkie osoby obowiąza- 
ne do pomocniczej służby bezpieczeń- 
stwa, drugą zaś połowę wartości pokr 
wają płatnicy podatku wyrównawczego w 
słosunku do wymierzonych kwot tego po- 
datku; 

2) w gminach miejskich: połowę war- 
tości odszkodowania pokrywają osoby 
obowiązane do pomocniczej służby bez 
pieczeństwa w równym słosunku, połowe 
wartości odszkodowania pokrywają płaf- 
nicy podatku dochodowego w stosunki 
do wymierzonych kwot tego podatku. 

Par. 17. Rozporządzenie  ninieisze 
wchodzi w życie na obszarze powiatu 2 
dniem obwieszczenia go w miejscowości 

będącej. siedzibą powiatowej władzy ac 
ministracji ogólnej, a.gdy warunki nie 
pozwalają na dokonanie obwieszczenia w 
tej miejscowości. — z dniem obwieszcze- 
nia 00 w siedzibie właściwej wojewódz 
kiej władzy administracji ogólnej, 

(—] Sławoj--Skadkowski,   

5 

Powiększenie normy zasiłków 
° — dla rodzin powołanych do wojska 
WARSZAWA, (Pat), 

byt rodzin powołanych do wojska 
pan minister spraw wewnętrznych 
ustalił z dniem | września 1939 r. no 
we znacznie, powiększone normy za- 
ox. dla uprawnionych do ich po- 

W trosce o , bierania. 
Normy te zostaną ogłoszone w naj 

bliższym dzienniku ustaw. 
Obecnie dzienna norma zasiłku 

przysłuqującego rodzinie żołnierza 
będzie wynosiła: 

  

  

  

  

  

W  mlejsco- е Ježeli do za- W miejsco- W miejsco- |W miejsco-| W Warsza- 
siłku „Ai wościach do Pt 3 wościach od | wościach po- | wie, Łodzi, 

s 5000 miesz- zonie z. 25.000 do 50 | wyżej 5 .000 | Gdyni 1 Ka- 
niona jest kańców "kańców tys, mieszk. | mieszk, towicach 

Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4 Kat. 5 

w д ОСН 

a) 1 osoba 0.60 1.00 1.10 130 160 

b) 2 osoby 0.90 150 165 260 3.20 

©) 3 osoby 1.05 175 1.93 295 3.60 

d) 4 osoby 
1 więcej 1.20 2.00 2.25 3.30 4:0     

Uprawnieni do zasiłków w miejs- 
cowošciach położonych w górnoślą- 
skiej części województwa śląskiego 
oraz w powiatach frysztackim, bę- 
dzińskim, zawierciańskim, chrzanow- 

    
skim, drohobyckim, niżańskim i kroś 
nieńskim otrzymują zasiłki według 
kat. 2, przy ilości mieszkańców, do 
5000 i według kat. 3 przy ilości miesz 
kańców powyżej 5.000. 

M.ejski Obywatels*i Kom tet Pomocy Wojsiu 
ofiarność społeczeństwa 

4 września br. o godz. 13 odbyło się 
pierwsze zebranie Sekcji Pomocy Oddzia- 
łom Wojskowym Miejskiego Obywatel- 
skiego Komitetu Pomocy dla Wojska. Na 
zebraniu dokonano wyboru przewodniczą 
cego, którym został p. mec. Kowalski Ma- 
rian oraz. sześciu jego zastępców. Cały 

Minister Spraw Wewnętrznych | szereg stowarzyszeń oiiarowało swoje lo. 

„KONTROLA CEN TRWA 
'Paskarze do Berezy 

Władze administracyjne przy współu- 
dziale «czynnika kontroli społecznej. prze- 
prowadzają obecnie na terenie całego 
miasta w dałszym ciągu akcję kontroli cen 

„| artykułów: pierwszej pofrzeby, w pierw- 
szym zaś rzędzie artykułów. spożywczych. 

| Naogół ceny utrzymują się „na dolychcza- 

sowym poziomie. Wypadki wyzyskania 
koniunktury dla uprawiania paskarstwa— 
są rzadkie. Za takie próby grożą nieucz- 
ciwym jednostkom surowe kary. Władze 
zdecydowane są wszystkich paskarzy nie- 
zwłocznie osadzać we właściwym dla nich 

„miejscu —— Berezie Kartuskiej.   

kale, współpracę oraz dary pieniężne na 
łen cel: Olejarnia Kurlandzka — 500 zł, 
przedstawiciel Targów Futrzarskich p. Ka- 
wenoki — 1000 zł, Zjednoczenie Koleja- 
rzy Polskich — 150 zł, firma Odyniec — 
5 skrzyń naczyń, T-wo Opieki nad Dziew- 
czętami — 300 zł, Narodowa Organizacja 
Kobiet — 500 zł, Bratnia Pomoc SNP — 

25 zł, firma Borkowski — 100 zł i 1000 
teczex papieru listowego i tyleż ołów- 
ków, Grono Pań z p. Wilczewską na czele 
oświadayło, że mają gołową do ołwarcia 
świetlicę, p. Inspekłor Szkół Powszech- 
nych deklarował współpracę młodzieży 
szkolnej. 

Z powyższych danych widzimy, że spo- 
łeczeństwo doskonale rozumie  koniecz- 
ność niesienia pomocy tym, którzy walczą 
w obronie Niepodległości Ojczyzny. 

Sądzimy, że przykład wymienionych 
firm i organizacyj nie pozosłanie bez e- 
cda, ale wszyscy pójdą ich śladami! 

  

Chorągiew Wielkiej Brytanii i Francji 

"iWyrowiedzenie Niemcom wojny | rządu Miejskiego obok państwowych 
przez naszych sojuszników i wiado- 
mość otrzymana wczoraj, że siły lą- 
dowe, powietrzne i morskie Anglii 
rozpoczęły już działania wojenne — 
powitana została z entuzjazmem. Wil. 
no nadal manifestuje swe uczucia 
przyjaźni dla naszych zachodnich 

przyjaciół. 

Wczoraj na gmachu Zarządu Miej 
skiego ogólną uwagę przechodniów 
przykuwały dwie wielkie chorągwie o 
barwach pańswowych W. Brytanii 
Francji, zawieszone na gmachu Za- 

wonej twarzy, rozpłynął się w przeprosinach. Pragnął i 
koniecznie obejrzeć wóż Hardinge'a, czy mu się nic 

i chorągwi polskich. 
Zainteresowanie rozgrywającymi się 

wypadkami jest w Wilnie ogromne 
Każdy zdaje sobie sprawę, że przeży- 
wamy dni wyjątkowe, które mogą stać 
się punktem zwrotnym dła dalszego 
biegu historii, 

Ludmość z niecierpliwością ocze- 
kuje komunikatów z placu boju. Każ- 
da pomyślna wiadomość o odniesio 
nym sukcesie naszej bohaterskiej ar- 
mii, krwawiącej się w obronie niena- 
ruszalności granic Rzeczypospolitej 
przyjmowana jest wszędzie z oznaka- 

\ 

nad gmachem Zarządu Miejskiego w Wilnie 
mi szczerej radości, 

Chyba nigdy jeszcze radio i gazety 
nie były tak popularne, jak dziś. W 
lokalach publicznych i na ulicy, wszę 
dzie gdzie znajduje się głośnik radio- 
wy lub są gazety — zbierają się tłumy 
publiczności, zawzięcie dyskutując na 
tematy polityczne i strategiczne. Jak 
awykle, wojna wytwarza wielu kawiar 

nianych „strategików'. Obecnie rów- 

nież posunięcia wojenne są namiętu.ie 
przedyrkutowywane w. kawiarniach 
i restauracjach. Panuje jednak wszę- 
dzie niezłomna wiara, że porażka mi 
litarna Niemców jest nieunikniona. 

sprytowi, a przytem, skoro Elżbieta napisała!.. 
Trudno byłoby ocenić obecnie, czy uczyniła to 

MIŁOŚC I PODEJRZENIE 
Frzekład autoryzowany z angietskiego W. M, 

Streszczenie początku. 

Przeprowadzając śledatwo w į 

sprawie zamordowaą s Lilian 

Crane | porwanie jej eórki, 
Hardinge + zgrozą s s!-rdz l. 
że z szajką nieuchvyLavch zbro 

śniarzy współdriała jego narze 

czona, Elżhieta Cot-:-m+. Po- 

leca ją 'edzić. Wre.acCłe mają? 

dostateczne dowody je; udziału 
w zbrodniach, che: a wiej wy- 
dobyć informacje © posos“a- 

łych wspólnikach. W.bec opo- 
ru Elżbiety arest'o"ije j, na 

podstawie  sfałszowa wę. rua- | 
kazu aresmtowania, aby ją > 

straszyć * zmusić do zeznań Je 

dnakże w drodze do Auclandu 
Elżbiecie udało się wyk asc pud 

stępem  Hardinge'owi  rewoł- 
wer i próbować uciermki Z meu- 

sztu. 
i 

BEŻ   

(Ciąg dalszy) 

Położył paczkę na stole. 
— To ciekawe — mruknął. — Co, u diabla?... 
Podszedł do okna i wyjrzał przez nie. Nie było ży- 

wej duszy koło domu. Teraz więc zabrał się do pa- 
czuszki: wyjął scyzoryk, podważył delikatnie każdą 

pieczątkę po kolei i rozwiązał wstążeczkę. Pod białym 
papierem znalazł pudełko od cygar zamknięte jednym 
gwoździkiem. Wyrwał go i otworzył pudełeczko. Było 
ono pełne pieniędzy: półkoron, ułożonych porządnie w 
równe rzędy. 

— Hoo... — usta jego złożyły się jak do gwizdania 
Wyjął pięć monet i przyjrzał się im uważnie. Były to 
pieniądze australijskie. Hardinge wyjął szkło 
Z an as аба 

— Oho! — mruknął do siebie. — Więc tak się ba- 
wi pan Hallam? Chciałbym wiedzieć... — W oczach 
jego błyszczały żywe ogniki, podczas gdy odkładał pu. 
dełko do szuflady, po uprzednim opakowaniu i przy- 
twierdzeniu pieczęci. Nie myślę, żebym potrzebował 

dłużej czekać na szanownego gospodarza! — mówił do 

— Idiota! Czemu pan nie jedzie przepisowo? 
Winowajca, mężczyzna w średnim wieku. o czer-   

nie stało, aczkólwiek uniknęli zderzenia. Gdy Hardin- 
ge odjechał, nieznajomy zawrócił... 

Wypadek ten popsuł humor Hardinge'owi. Kie 
dy na domiar złego w hotelu powiedziano mu, że 
Williamsa nie ma, a Carter jeszcze nie wychodził z 
pokoju, poczuł „wzbierający gniew. Do diabłal Wil- 
liams nie ma prawa tak ginąć. I co, do pioruna myśli 
sobie ten Jimmy, że wyłęguje się tak długo? Zaraz 
pójdzie do niego i wyciągnie tego leniucha z łóżka! 
Zaczął rozpinać płaszcz. Gdy włożył rękę do kieszeni, 
w poszukiwaniu fajki, poczuł pod palcami jakiś pa. 
pier. Wyjął list w konercie i doznał siłnego wstrzą- 
su, poznawszy pismo Elżbiety... Elżbieta! Wielki Bo- 
że! Rozdarł kopertę, zapominając zupełnie o Jim- 
m'ym. Na cienkim kremowym papierze widniało kil- 
ka wierszy jej pisma: 

„Jeżeli chcesz wiedzieć prawdę, przyjdź nad 
„Diahelską  Patelnię“ w czwartek o północy 
Morderca Lilianv Crane będzie tam również". 

List był datowany na dwa dni przed rzekomą 
śmiercią Elżbiety. Pierwszą myślą Hardinge'a było 
że jest sfałszowany, ale po dłuższych badaniach przy- 
szedł do przekonania, że było to własnoręczne pismo 
Elżbiety. Zdziwił się niezmiernie! W jaki sposób ten 
list mógł się dostać do jego kieszeni? Ale przy- 
pomniał sobie człowieka o czerwonej twarzy, który 
jadąc nieprzypisowo, o mało nie wywołał katastrofy 
Oczywiście było to zrobione umyślnie, aby ten ciem- 
ny typ miał sposobność wsunąć list Hardinge'owi do 
kieszeni, podczas gdy stali błisko siebie, zajęci oglą 
daniem maszyny. Bardzo to było zręcznie zrobione! 
Niezwykle zręcznie! 

„Diabelska Patelnia" była w Tikitere, w odleg- 
łości jedenastu mił od Rotorua. Niechętnie wybierał- 
by sobie takie miejsce na nocne spotkania! Był prze- 
konany, że Miller i jego wspólnicy przygotowywali pu- 
łapkę na niego, ale ufał niezmiernie swei zręczności   

z własnej woli, czy pod przymusem, ale zdawało mu 
się, że ta kartka zbliżyła go do niej!! Musiał, oczy- 
wiście przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności 
Dwaj agenci, których wypożyczył mu Sullivan, przy” 
dadzą się teraz znakomicie. Dotychczas nie miał dla 

nich żadnej roboty. 
Włożył list do notesu. Był dopiero wtorek, miał 

więc aż nadto czasu na przygotowania i ułożenie do- 
skonałego planu. Przypomniał sobie, że właśnie miał 
iść do Jimm'ego Cartera, żeby wyciągnął go z łóżka. 
W tej chwili nadszedł portier z wiadomością, że ja* 
kiś pan oczekuje na niego w hallu. 

— Ten pan mówi, że to bardzo pilna sprawa — 

dodał portier. 
— (Czy powiedział swe nazwisko? 
— Nie, proszę pana. 
— Dobrze, zaraz zejdę na dół. 

Na delikatnym krzesełku w hailn siedział kor- 

pulentny jegomość. Inspektor Sullivan we własnej 
osobie! 

— (Cóż to, Mike! Co spowodawało ten przypływ 
energii? Myślałem, że siedzisz sobie w gabinecie, 
panujesz nad pocącymi się w znoju podwładnymi i 

usiłujesz wszystkim narzucić respekt dla swej wiek 

kości! Stary komediancie! 
— Piotrze, nie dokuczaj. Zdarzały się niespo 

dziewane rzeczy w sprawie, którą prowadzisz. Posta* 

nowiłem więc przyjechać, żeby ci dać wiadomośdi 
% pierwszej rę 

— To bardzo ładnie z twojej strony, Mike. Chodź 

do mnie, będziemy mogli swobodniej rozmawiać. 

— Dobrze. Ale jak wynalazłeś ten hotelik? Kie 

dy tu czekałem na ciebie, jakaś starsza pani z chudą 
ziarnistą twarzą wsunęła głowę przez uchylone drzwi 
i zapytała, czy to ja jestem nowym gościem? 

(D. c. n.). 

   



    
WRZESIEN Dziś: Wawrzyńca 

5 | Jutro: Zacharjusza 

Wtorek 

——— 
>pos.rze.enia Zakładu Meteorologii USR 

w Wilnie z dn. 4'X. 1939 r. 

Ciśnienie 768 
Temperatura średnia į 13 
Temperatura najwyższa +- 20 
Temperatura najniższa -|- 3 

Opad — 
Wiatr północno-zachodni 

Tend.: bez zmian 
Uwagi: pogodnie. 

  

II Wschód słońca — g. 4 m. 33 

Zachód słońca — g. 6 m. 02 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 

teki: Nałęcza (Jagiellońska 1); S-ów Au- 
gustowskiego (Kijowska 2); Romeckiego 
1 Żelańca (Wileńska 8); Frumkinów (Nie- 
miecka 23); Rostkowskiego  (Kalwaryj- 
%a 31). 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
i Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

SPRAWY SZKOLNE 

— Męskie Gimnazjum  Kupieckie, 
dagiellońska 2, zawiadamia, że egzaminy 
wsiępne rozpoczną się 8 września r. b 
(w piątek) o godz. 9. 

— Prywatna Szkoła Powszechna stop- 
nia Ill (z prawami) i przedszkole „Рго- 
mień'' — Wiwulskiego 4 przyjmuje zapisy 
na rok szkolny 1939/49. Wysoki poziom 
naukowy i wychowawczy. Opłaty przy- 
stępne. Bezpłatne komplety francuskiego 
| niemieckiego. Kancelaria czynna codzier 
nie w godz. 10—12. 

— Shelley's Institute (Mickiewicza 4 
m. 12). Zapisy na kurs franc., niem. i an- 
gielskiego. Akademia Handlowa (3 godz 
dziennie). Stenografia. Od godz. 5 do 6 
Od 1 września .do 10. Korespondencja 
handlowa. 

— 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 
„Edukacja”, 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. 

ZE ZWIĄZKOW I STOWARZYSZEN 

— Zarząd Cechu Stolarzy, Bednarzy | 
1 Tapicerów Chrześcijan w Wilnie zawia- 
dania członków, iż w każdy czwartek w 
godz. od 19 do 20 w lokalu Izby Rzemieśł 
niczej, ul. Gdańska 6 będą udzielane infor 
macje w sprawie ewentualnej pomocy ro- 

dzinom rezerwistów członków Cechu, po 
wołanych do wojska. 

KOMUNIKATY 

Zamząd Z. P. D. wzywa wszystkie swoje 

azłonikimie do niezwłocznego zgłaszania się 

w sekretariacie Milokiewicza 1—16 w godzi- 

nachnach między 1—5 pp. i zadeklarowania 

swej pracy, w jednej z sekcyj pomocy woj- 

sku. 

— Polski Czerwony Krzyż Oddział m. 

Wilna podaje do wiadomości osób, które 
się zapisały w Oddziale PCK m. Wilna na 
kurs rał.-san. informacyjny  12-godzinny, 
że otwarcie kursu wyznaczone zostało na 

dzień 6 września rb. (środa) w lokalu szko 
ły powszechnej Nr 21 (Ostrobramska 5) 
o godz. 10. 

— Związek Legionistek Polskich przyj 
muje zapisy ochotniczek oraz zapisy do 
Straży Obywatelskiej codziennie od godz” 
ny 10 do 12 i od godz. 16 do 18 w loka 
tu przy ul. Św. Anny 2. 

— Poradnia Obrony Przeciwgazowe 

Związku Lagionistek udziela informacji c 
oraz przyjmuje zapisy na uszczelnianie 
mieszkań. Godziny urzędowania od 10 do   12 (ul. Św. Anny 2). 

REDAKTORZY DZIAŁÓW, Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości z m. Lidy; Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowe; Włodzimierz Hołubowitz — sprawozdania sądowe 
„specjalnego wysłannika”; Witold Kiszkis == wiad. gospodarcze | polityczne (depeszowe i tele); Eugenia Masiejewska-Kobyliūska — ‚ 
Jėzef Maštiūski — recenzje teatralne; Anatol Mikułko — felieton literacki, hi 

    

   
   
   
    
    

     

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

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

Wilno, al. Biskupa Bandurskiego 4 

Redakcja: tel. 79. Godziny przyjęć 1—3 po południu 
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Wydawnictwo „Kurjer Wiledaki“ 

BARBNOWICKA: 

— КЧгв przysposobienia Spółdzielczego 

dła pracy zastępczej. Spółdzielczość okręgu 
baranowickiego, pragnąc przygotować nowe 

kadry. pracowników. na- miejsce. tych,. któ-. 

cych wezwała Ojczyzna do spełnienia swego 

obowiązku, komunikuje, że od 10 do 16 

wrześnie br. zostaną zorganizowane w Ba- 

ramowiczach Kursy Przysposobienia Spół- 

dzielczego dla wszystkich chętnych, którzy 

reflektowaliby na pracę w spółdzielczości. 

"Takie same kursy odbędą się następnie 

od 24 do 30 września w Horodzieju i od 7 

do 13 października w Słontmie, 

Koszt uczęstnictwa na kursie łącznie z 

utrzymaniiem i: mieszkaniem w  Baranowi- 

czach wyniesie 18 zł Osoby zaś, które będą 

mogły korzystać z kursu bez wyżywiemia, 

opłacają tylko 5 zł. 

Zgłoszenia na kurs przyjmują: Rada 

Okręgu Baramowickiego przy Spółdzielni 

„Społem* ul, Mińska róg Wojewódzkiej w 

Baranowiczach. 

NOWOGRODZKA 

— Sprawność OPL. Natychmiast po 
otrzymaniu "przez komendantów bloku 
domów OPL ustalone zostały dyżury i za- 
rządzono pogotowie Ochotn. Straży Po- 
żarnej, oddanej do dyspozycji OPL. W 
kilka dzielnicach miasta zainstalowano 
stacje odkażające. Wszelkie zarządzenia 
w fej sprawie, jak i innych, przyjmowane 
są przez ludność spokojnie i z ufnością 
w celowość wydawanych naxazów z góry. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR: MIEJSK: NA POHULANCE. 

— Początek przedstawień teatralnych © 

godz. 18 (6 wieczór). Począwszy od dnia 6 
bm. wieczorem przedstawienia w Teatrze 

Miejskim rozpoczynać się będą o godz. 18 

(6 wiecż.) ze względu na pogotowie obrony 

przeciwlotniczej. 

— „Szkarłatne róże” na przedstawieniu 

wieczorowym o godz. 16. Dziś, we wtorek o 

godz. 18 (6 wiecz.) wanowienie wesołej ko- 

r Jii Benedettiego „Szkarłatne róże" z 

udziałem pp: Alexandrowicz, Jaśkiewicz i 

Sunzyńskiiego. 

Cemy popularne. 

Sekcja aprowizacyjna 
W dmiiu 2 wiześnią rb. odbyło się zebra- 

owganizacyjne sekcji aprowizacyjnej 

go: Wojewódzkiego Komitetu 

Pomocy Wójsku, zagajone przez Pama Wo- 

jewodę: Wileńskiego. Prezydium sekcji ukom 

stytwowało się w następującym składzie: 

przewodniczący p. Prezes Mieczysław Bohda 

nówioz omiż zastępcy przewodniczącego pp. 

inż. Barański, dyrektor Izby Przemysłowo- 
Handlowej, L. Maculewicz dyrektor Państ- 
wowęgo Banku Rolnego, A. Kokociński dy 

rektor Okręgowego Związku Spółdzielni Rol 

niczych i Zarobkowo - Gospodarczych i Z. 

Ruszczycć przewodniczący Okręgowej Komi- 

sji Nadzoru Rynku Mięsnego. Sekcja Apro- 

wizacyjna rozpoznała zagadnienie ogólne 

apnowizacji. na terenie województwa. W 

pierwszym rzędzie zwrócono tu uwagę na 

kwestie transportowe, a mianowicie na ko: 

nieczność ' uruchomienia znacznych zapasów 

produktów pierwszej potrzeby przeznaczo- 

nych d'a m. Wilna i powiatów, nadejście 

których -do «miejsca przeznaczenia zostało 

opóźnione w pierwszych dniach mobilizacji, 
Na skutek przedstawienia Panu Wojewo- 

dzie przez przewodniczącego sekcji omawia 
nego zagadnienia tego samego dnia zostały 

wydane odpowiednie zarządzenia dla uspraw 

nienia tnansportów aprowizacyjnych. 

Poszukuję dawcy krwi 
mężczyznę od lat 20 do 30. Adres: 
Klinika Litewska, Mickiewicza 38, 
pokój Nr 2. 

nie 

     эуа 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIB 

Pierwszorzędny =» Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 

  

Przedstawicielstwa; 

Sp з @ @ 

„KURJER” (4921) 

Wezweamie 
My Narodowa Organizacja Kobiet wzy- 

wamy wszystkie członkinie nasze i wszyst 
kie polskie kobiety aby stanęły do współ 
nej walki o prawo do życia naszego Na- 
rodu. Dzisiaj, gdy Niemiec, ten odwieczny 
wróg Słowiańszczyzny, zrzucił nareszcie 
maskę szerzyciela i obrońcy moralności 
„chrześcijańskiej, gdy ukazał już šwialu ca. 
łemu swoje prawdziwe oblicze barbarzyń 
cy, pogańskiego czciciela brutalnej siły, 
nam przede wszystkim należy stanąć w 
pierwszych szeregach choćby z tej racji iż 
nigdy nie poddawałyśmy się złudzeniom. 
co do dobrej woli tego bezwzględnego w 
swej zaborczości sąsiada. Powtarzając za 
Konopnicką rołę jej przysięgi, wyzwalaj 
my z siebie tę moc nagromadzonej w nas 
przez lata energii potencjonalnej, stawmy 
się od dzisiaj najaktualniejszemi bojown 

(| czkami o panowanie w. naszym kraju ładu 
i praw boskich i miłości braterskiej. 

Dziś gdy falą nieszczęść załewa nas 
wróg, nie poddajemy się rozpaczy i znic 
chęceniu, ale z otuchą w sercu, z nadzie 
ją najpiękniejszej, najwspanialszej przysz 
łości dla następnych pokoleń, z radością, 

| iż spełniają się wyroki Opatrzności, Spieśz 

okaże się pofrzeba naszych pomocnych 
rąk, naszych gorących serc i żywej wiary 
w zwycięstwo dobrej sprawy. 

Zapisy do prac w najrozmaifszych dzie 
dzinach życia narodowego przyjmuje NOK 

i w swoim biurze przy złk. Dobroczynnym 
2a m. 10 od godz. 10—12 przedp. I od 
godz. 4—5 (16—17) popołudniu. 

Narodowa Organizacja Kobiet   

  

  

(Wypelniė 

Proszę o nadesłanie 
  

tj. razem Zł . 1 

mię I nazwisko, 

Dokładny adres 

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

W KAŻDYM POLSKIM DOMU 

KRZVYZACVY 
Nieśmiertelne dzieło 

MENRYKA SENKIEWICZA 

za Zł 3.— (trzy) 

Każdy setny nabywca „Krzyżaków* otrzyma bezpłatnie (kwartalną, 
numeratę naszego pisma lub według swego wyboru wydawnictwa 
dowego im. Ossolińskich (Lwów, Ossolińskich 11) za Zł lu.— (dziesięć), z kata- 

logu dołączonego do każdego egzemplarza „Krzyżaków”, 

Ważna do 23 września 19:9 r. 

1 wyciąć) 

egzemp. „Krzyżaków” Sienkiewicza po Zł 3,— 

czną) pra- 
kladu Naro- 

Yręzgozh 

Rs wizje 

    (Kurjer Wileński) 

PAN) Hyjąttowy flm — dla wszystkich wg. głośnej powieści 
Aleksandra Dumasa 

Trzech Muszkieterów 
Nadprogram: WIELKIE DNI SIERrNIOWE oraz piękna kolorówka. 
  

Chrześcijańskie kino „ŚWIATOWID Mickiewicza 9 

Dziś otwarcie sezonu 
rewelacyjnym filmem 

polskim „ST RACHY" 
Wg nagrodzonej powieści M. Ukniewskiej. — W roli gł. nowo-odkryta gwiazua Hanka Kar- 
wowska. W pozostałych rolach Ćwiklińska, Andrzejewska, Bodo, Węgrzyn I inni. 

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

KINO 
Rodziny Kolejowej 

Wiwulskiego 2 

OGNISKO | 
Dziś, Wstrząsający w swym 

reauźmie fllm p. t. 

Dziś, Film wielkich namiętności. Dramat ludzi morza р. & 

ZNICZ „KAPITAN MOLLENARD" | 
Role główne: Harry Baur, Albert Prejean. 

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

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

Pocz. seaus. o g. 6, a w niedz. I święta o 4   
Oddziały: Nowogródek, Bazyłiańska 35, tel, 16% 

Lida, ul, Zamkowa 4/7, tel. 73; Baranowicze, 
Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 5. 

Nieśwież, Kleck, Slonim, 

Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo- 

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

  

  

    
CENA PRENUMERATY. 

     
   
    

     

    

miesięcznie: z odnoszeniem do 
domu w.kraju —3 zł., za grani- 
cą.6 zł, s odbiorem w admini. 
stracji zł. 2.50, ma wsi, w miej- 
scowościach, gdzie nie ma urzędu 

pocztowego ani ageńcy. gł, 2.50: 

Nadprogram UROZMAICONE DODATKI. 

    
    
   
     

    
    

30 gr, drobne 10 
tłustym drukiem = fiezymy 
nia cyfrowe tabelaryczne 50%/, Ukł: 

    

my: współdziałać z Nią wszędzie, gdzie | 

  

  
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 

Najmniesze ogłoszenie drobne licz 
podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie 

Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji, Kronika 
redakc.i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze» 

ogłoszeń w tekście 5-łamowy, 

  

Zakłady Graficzne 

"ZNICZ: 
Wilno, ul. Bisk, Bandurskiego 4. 

Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dła urzędów 
państwowych,samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

wykonywa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE       

GRUZLICA 
PŁUC 

jest nieubłagana i corocznie, nie robiąc róż- 
micy dla płci, wieku i stanu pociąga bardzo 
wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób płuc- 
nych, bronchitu, grypy, uporczywego inę- 
czącego kaszlu i Ł p. stosują p. p. Lekarze 
„Balsam Trikolan — Age“ 

który ułatwiając wydzielanie się płwociny, 
usuwa kaszel, wzmacnia organizm i samo- 

poczucie chorego. Sprzedają apteki. 
JAAAAAA AAAA AAA AAAAGA DRAG AWG ADRADAAAAŁAZAA 

LEKARZE 
TYWYYYYVYYYYVVYTYTYTYW 

оОЬ ! ов . 

choroby weneryczne, skórne i moczopłciowe 

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

9—1 po poł. | 8—7 wiecz. 

      

DOKTÓR 

6. Wo .fson 
Choroby skórne, weneryczne | moczo » 
płciowe Wileńska 7, tel. 10.67. Przyjmuje 

Godziny przyjęć: 10—12 i 6—8. 

AŻÓAARADAA AA AŻADOR BAZ AA AAADŁARAARAAAERA 

AKUSZERKI 
TWYTYTYYYYYYYYYYYYVYYYYYYTYVYYYYVYYYYYVYYY 

musi, „AKUSZERKA 

„Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz:'9 rano do goda, 7 wiecz. 
— ul Jakoba Jasińskiego I a—3 róg ul. 

3-go Maja obok Sądu. 

  

  

AKUSZERKA 

M śrzezina | 
masaż leczniczy | elektryza.ja UI. Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

  

AKUSZERKA 

Smiailowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
oery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie- 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł zające, 
wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy» 
i 
\ 
AAAAADAAAAAAADAŁA 

Nauka i Wychowanie . 
KUKSY PISANIA NA MASZYNACH Wiil- 

no, ul. Wileńska 32. Zapisy trwają. 

" RÓŻNE 
Dwie ROSJANKI w średnim wieku 

pragną poznać dwóch samotnych kulturał- 

nych Panów lat 60—63, jedna chciałaby pie- 
lęgnować c "ego, druga zaś błaga zaopie- 

kować się nią. Wilno, poczta 6. Dow. tožė. 

452544. 

  

— ZGUBIONE zaświadczenia wojskowe 

kat. „E”* wydane przez Komisję Poborową w 

wsi Baranowicze, gm. Nowa Mysz,  unie- 

ważnia stę. i 

  

UNIEWAŻNIA SIĘ zgubioną ksiąžeczką 
wojskową wydaną w 1924 r. przez dowództ- 

wo 87 p. p. Nr Głównej księgi ewidencyjnej 

1750 Komendy Rejonu Uzupelniet Wilno-Po 
wiat na imię Antoniego Sajkowskiego syna 
Stamisława. 

  

1 reportaż 

dział p, t. „Ze świata kobiecego"; Kazimierz Leczycki — przegiąd prasyą 
umor, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki — sport Helena Romer — recenzje książek: Eugentusz Swianfewicz — kroniko wiieńskę 
Józet Święcicki — artykuły polityczne, społeczne | gospodarcze. 

  

60 gr., za tekstem 
za 10 słów. Wyrswy 

przyjmujemy 

, za tekstem 10-łamowy 
Za treść ogłoszeń I rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega 
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie ies zashtożsh aa Ogłosze> 

` _ 14а są przyjmowane w godz, 9,30 — 16.30 i 17 — 20. " 

Druk. „Znicz*, Wilnę, ui, Biek, Bandurskiemo 4. tel, 3-40 taca 52. Ketiasuskioga, Wilsūsis M.
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KURJER WILENISKI 
ROK I. Nr 10 

  

WILNO, wtorek 5 września 1939 roku 

  

Linia Zygiryda 
bombardowamnea 

przez lotnictwo Anglii i Francji 
LONDYN. Lotnictwo angielskie 

w dalszym ciągu rozwija ożywioną 
działalność, dokonywując nalotów na 
terytorium Niemiec. Po za zbombar- 
dowaniem okrętów wojennych w por 
cie Wilhelmshafen i Brunsbuettel 0- 
raz umocnionych wybrzeży koło Cux 
haven, samoloty angielskie rozrzuca- 
ją ulotki w języku niemieckim, w 
których wyjaśnia się ludności nie- 
mieckiej przyczyny wojny i charak 
ter szaleńczej polityki Hitlera, która 

„dla zaspokojenia własnej ambicji 
pchnął Niemcy do beznadziejnej wal 

ki. 
Lotnictwo angielskie razem z irau 

euskim, przewyższając lotnictwo nie- 
mieckie zarówno pod względem ZA- 
ŁET BOJOWYCH APARATÓW JAR 
1 LICZEBNIE, OPANOWAŁY STRE- 

FĘ POWIETRZNĄ FRONTU ZA- 
CHODNIEGO ORAZ NAD TERE- 
NEM NIEMIECKIM. 

LONDYN, (Obsł. sp.). Dzisiejsza 
prasa angielska przynosi szczegóły 
z. pierwszego dnia działań , wojen- 
nych. Natarcie sprzymierzonego lot- 
nietwa francusko - angielskiego na 

miasta i porty niemieckie wywołały 
popłoch wśród ludności cywilnej. 

Niemieckie Biuro Informacyjne 
nadawało wczoraj specjalne komuni 
katy, mobilizujące obronę przeciw- 
lotniczą. Goering zawsze lubujący się 
we frazesach i kolorowych mundu- 
rach wydał pełną frazesów odezwę- 
rozkaz do wszystkich oddziałów i 
formacyj obrony przeciwlotniczej, w 
którym wzywa naród niemiecki do     

prezciwstawienia się napadom samo 
lotów nieprzy jacielskich. 

Według ostatnich wiadomości dziś 
rano poszczególne eskadry angiel- 
skiej i francuskiej floty powietrznej 

BOMBARDOWAŁY LINIĘ ZY- 
GFRYDA. 

Stoczeno kilka walk powietrznych. 
Prasa angielska przynosi również 

szczegóły zbombardowania portów 
wojennych Kugshaven i Wilhelmsha- 
sen. Jak się okazuje w wyniku bom 
bardowania uszkodzono zarówno u- 
rządzenia portowe, jak i baterie arty 
lerii brzegowej oraz jednostki floty 
morskiej. JEDEN OKRĘT TONIE. 

Alarmy lotnicze miały również 
miejsce w Szczecinie, Kilu, Hambur- 
gu oraz szeregu miast niemieckich. 

Niemcy naruszyły neutralność Danii 
bombarduijąc otwarte miasto 

KOPENHAGA, (Obsł. sp.). Mini- 
ster spraw zagranicznych Danii wez | 
wał wczoraj do siebie posła niemiec 
kiego w Kopenhadze i złożył na jego 
ręce protest PRZECIWKO NARU- 
SZENIU PRZEZ NIEMCY NEUTRAL 
NOŚCI DANII. Minister duński 
stwierdził, iż wczoraj o godz. 15,10 

„nad terytorium Danii przeleciał sa- 
, molot bombardujący niemiecki, któ- 
| ry ZRZUCIŁ BOMBĘ na miasto duń 
skie, powodując ofiary w ludziach о- 
raz znaczne szkody materialne. 

Poseł niemiecki usiłował przeko- 
nać ministra duńskiego, że nie był to 
samolot niemiecki, lecz najprawdo- 

podobniej angielski. 
Rząd duński nie wziął tego tłu- 

maczenia pod uwagę, zaznaczając, że 
na przyszłość KAŻDY SAMOLOT 
NIEMIECKI, KTÓRY UKAŻE SIĘ 
NAD TERYTORIUM NEUTRALNEJ 
DANII, ZOSTANIE ZNISZCZONY. 

ko ад WEWOSENĘ 

Armia francuska wkroczyła 
na terytorium Niemiec 

Cafe loltmicówo Framcji w alkcji 
PARYŻ. Kwatera główna armii 

francuskiej, podaje, że akcja wojen 
na rozpoczęła się na całym froncie 
jednocześnie. Do walk i bombardowa 

Bezczelność 
BERLIN. (Obsł. sp.). Poseł Sta- 

nów Zjednoczonych w Berlinie zgłosił 
się do  niemiiedkiego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, gdzie złożył 
protest przeciwiko korsarskiemu napa- 
dowi ma bezbronny statek „„Alihenia”. 
którym wracali obywatele Stanów 

nia obiektów wojskowych 
wprowadzone 
FRANCUSKIE. Armia francuska prze 
kroczyła granicę niemiecką (W 12 

teutońska nie ma granic 
Zjednoczonych i Kanady z Europy do 
domu. BEM 

| Sekretarz stanu [Weitzakaert, kióry 
przyjął ambasadora Stanów Zjedno 
czonych w zastępstwie ministra Rib- 
bentnopa, oświadczył, że (to mie Niem- 
cy, lecz... Anglicy storpedowali okręt. 

Miqdownik erglelki zeltpi hendlGy 
Angielski krążownik storpedował 

po uprzedzeniu miemiecki parowiec 
handlowy „Olińda'. Załoga i pasaże- 

DOE T SN AS TY ATEITIS TIK IS 

REDAKTORZY DZIAŁÓW: Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości z m. Lidy; Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowa; Włodzimierz Hołubowicz — sprawozdania sądowe 

Witold Kiszkis — wiad, gospodarcze t polityczne (depeszowe i telef.; Eugenia Masiejewska-Kobylłńska — dział p. t. „Ze świata kobiecego"; Kazimierz Leczycki — przegląd prasti 

umer, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki — sport; Helena Romer — recenzje książek; Eugeniusz Swianiewicz == kronika wilefska? 

Józef Święcieki — artykuły polityczne, społeczne i gospodarcze. 

„specjalnego wysłannika”; 
Józef Maśliński — recenzje teatralne; Anatol Mikułko — felieton literacki, hi: 

  

rowie statku dzięki uprzedzeniu zdo- 
łali uratować się. 
Jest to pierwsza (dżenitelmeńska odpo- 

zostało | PUNKTACH i znajduje się na terenie 
CAŁE LOTNICTWO | niemieckim gdzieniegdzie NA GŁĘ- 

BOKOŚCI KILKU KILOMETRÓW. 

gdyż flota: niemiecka: otrzymała roz- 
kaz mie napadania na okręty past: 

(WASZYNGTON. (Obsł. sp.). Rząd 
amerykański mie uznał tłumaczenia 
Węjtzeckera za: 'Iwysłtarczające i nie 
dał mu wiary. 

parowiei nionioch 
wiedź brytyjska ma korsarskie zatopie- 

Parowiec zatonął. | nie „„Ethynii* przez Niemcy. 

  

Cena gr 10 

   

% 

Granica włosko-niemieci 
miepolkoi Hitlies"eg 

RZYM, (Obsł. sp.). Donoszą z nad 
granicy tyrolskiej o ruchach wojsk 
niemieckich na pograniczu. Panuje 
przekonanie, że Niemey WZMACNIA 
JĄ GARNIZONY WOJSKOWE W TY 
ROLU z dwóch względów. Po pierw 

Hitler pęta się po 
WARSZAWA. Hiller istotnie przy- | 

  

sze Hitler nie dowierza swemu doty 
chezasowemu partnerowi, który zdra 
dza obecnie wyraźne sympatie do 
Francji; po drucie zaś ludność tyrol 
ska zaczyna się burzyć przeciwko re 
żymowi hitlerowskiemu. 

wschodnim froncie 
wiie przed nalotem polskich bombow- 
ców. 

  

był na front wschodni. (Miejsce jeg: 
pobytu jest jednak ukrywane w oba- 

Na śmierć i życie! 
List Benesza do Chamberlai 

LONDYN, (Obsł. sp.). Były pre- 
zydent Republiki 'Czechosłowackiej 
Benesz nadesłał lisa ma ręce premie- 
ra brytyjskiego, w którym oświad- 
cza, że naród: czeski przystępuje u 
boku państw sprzymierzonych do 

bezwzględnej walki z niemieckim za 
bomncą. 

) 

      na 
Czeskiego i Słowackiego mw Polsce wy 
stosował dlo [Pana Prezydenta Rzeczy 

piospoliitej list, dzięktu za, utworze 

nie Legioniu i wiyrażając najgłębszą 

cześć i hołd. 

    

Kolonia czeska w Brazylii zgłosi- 

ą gotowość do waliki razem z 

Polską z tentońskim najeźdźcą. 

Blokada Niemiec rozpoczeta 
BERLIN. (Obsł. sp.). Niemcy sami | NIEMIECKI, ANGLICY ROZPOCZĘ- 

przyznają się do tego, że flota sprzy- | LI CAŁKOWITĄ BLOKADĘ NIE. 

э + » 

Gen. |Prchala dowódca 

  

Legionu 

mierzonych już trozpoczęła blokadę | MIEG NA MORZU. 
Niendiec. (Wczoraj angielski statek | LONDYN. (Obsł. sp.). W odpowie- 
wojskowy, manzeka komunikat nie- | dzi na korsarski czyn Niemec w sto- 
miecki, zatrzymał na mórzu miemiec- | sunku do Atenii, admiiralicja amgiel- 
kim silatek holenderski, wiozący to- | ska przedsięwzięła: szereg kroków re- 
wary kolonialme do Niiemiec. presyjnych na morzu. Przestrzeń 

Anglicy zaholowali statek handlo- | morska jest calkowicie opanowana 
wy do ponrtu angielskiego. TYM SA- | przez flotę i Iofinictwo morskie państw 
MYM, STWIERDZA KOMUNIKAT ! sprzymierzonych. 

I“ 

dk stoje angielski „en 
uratował 35 milionów funtów w złocie 

LONDYN. (Obsł. sp.). Jak doniosło ra- 
dio, największy statek pasażerski Anglii 
duma handlowo-pasażerskiej floty brytyj: 

skiejskiej „Quen Mary”, przybył do portu 
w New Yorku. 

Statek „Quen Mary” przed kilkoma 
dniami zaginął. Miał przybyć do New 
Yorku o kilka dni przed tym, lecz nie 
przybył i nie odpowiedział na wezwanie 
radiowe. 

W Admiralicji angielskiej istniały po- 
ważne obawy, że statek uległ jakiemuś 
nieszczęściu, lub został zafrzymany przez 
bojowe okręty niemieckie. Statek ten bo- 
wiem prócz pasażerów miał na swoim po 

kładzie 35 MILIONÓW FUNTÓW STER. 
LINGÓW W ZŁOCIE, które miał zawieźć 
do Nowego Yorku. Nic więc w tym dziw- 
nego, że niepokój był bardzo wiel! 
Istniały bowiem przypuszczenia, że wy: 
wiad niemiecki DOWIEDZIAŁ SIĘ O DRO. 

  

GOCENNYM ŁADUNKU i admiralicja nie- 
miecka wydała zarządzenie swym okrętom 
zatrzymania „Quen Mary“ i zrabowanis 
złota. 

Takie same obawy powziął również 
kapitan tego słatku, kiedy znalazłszy się 
na pełnym oceanie dowiedział się droge 
radiową © napadzie agresora niemieckie- 
go na ziemie Rzeczypospolitej. 

Kapitan statku postanowił wyprowa- 
dzić w pole korsarzy niemieckich. Zmienił 
kurs statku i konfyunował podróż dalekim 
6kręžnym i nieuczęszczanym szlakiem. Na 
wezwanie radiowe admiralicji angielskie 
nie odpowiadał, by w ten sposób nie 
zdradzić przed podsłuchującymi radio- 
stacjami niemieckimi kierunku swej drogi 

Jak donoszą dzisiejsze dzienniki an: 
gielskie, kapitan „Quen Mary“ zostanie 
przedstawiony do wysokiego odznaczeni: 

angielskiego. 

Na Athenii było 75% kobiet i dzieci 
Wśród pasażerów „Atenii* znajdo- Kilika łodzii ratumkowych z pasa- 

wało się również 35 Niemców. Na | żeramii zaliopionego statku bałąka się 

    1.400 pasażerów było 75 procent dzie- | jeszcze ma pełnym oceanie. Dotychczas 
ci i kobiet, uratowano zaledwie 630 pasażerów. 

      т T r, 

t reportaż 
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Konto P.K.O, 700.312. Konto rozrach. 1, Wilno 1 
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Przedstawicielstwa ; 

  

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 

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

Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 5. 

Nieśwież, Kleck, Słonim, 
Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo= 

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

CENA PRENUMERATY 

     

     

miesięcznie: z odnoszeniem do 

domu w kraju —3 zł,, za grani- 

cą 6 zł., z odbiorem w admini- 
stracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 
scowościach, gdzie nie ma urzędu 

pocztowego ani agencji zł, 2,50 

Dauk. „Znicz*, Wilno, wl, Bisk. Bandurskiego 4, tel, 3-40) us. u В. Katiszowskiego, Wiłatstu M 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr, przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem 
30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najmniesze ogłoszenie drobne liczymy za 10 stów. Wyrazy 

tłustym drukiern Ry podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie przyjmujemy. 

Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika 

redakc. i komunikaty 60gr za S os Do tych cen dolicza się za ogłosze» 
nia cyfrowe tabelaryczne 50%, Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, 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. Ogłosze» 

mia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 20. 
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Cena gr | 

Armia sprzymierzona przekroczyła linię Zygfryda w 7 punktach i prze niepewstrzymanie na wschó 

Lotnictwo angielskie zniszczyło największą niemiecką fabrykę lotniczą i panuje w powietrzu nad 

Linia Żygiryda 
Ё Фар э ая п° аЙ © В/ Сн ГВ ая 

przez lotnictwo Anglii i Francji 
LONDYN. Lotnictwo angielskie 

w dalszym ciągu rozwija ożywioną 
šzialalnošė, dokonywując nalotów na 
terytorium Niemiec. Po za zbombar- 
dowaniem okrętów wojennych w por 
cie Wilhelmshafen i Brunsbuettel 0- 
raz umocnionych wybrzeży koło Cux 
haven, samoloty angielskie rozrzuca- 
ją ulotki w języku niemieckim, w 
których wyjaśnia się ludności nie-. 
mieckiej przyczyny wojny i charak 
ter szaleńczej polityki Hitlera, która 
dla zaspokojenia własnej ambicji 
pchnął Niemcy do beznadziejnej wal 

ki. 
Lotnietwo angielskie razem z iran 

euskim, przewyższające lotnietwo nie- 
mieckie zarówno pod względem ZA- 
LET BOJOWYCH APARATÓW JAK 
I LICZEBNIE, OPANOWAŁY STRE-   

FĘ POWIETRZNĄ FRONTU 7А- 
CHODNIEGO ORAZ NAD  TERE- 
NEM NIEMIECKIM. ) 

\ 
LONDYN, (Obsł. sp.). Dzisiejsza 

prasa angielska przynosi szczegóły 
z pierwszego dnia (działań , wojen- 
nych. Natarcie sprzymierzonego lot- 
nietwa francusko - angielskiego na 
miasta i porty niemieckie wywołały 
popłoch wśród ludności cywilnej. 

Niemieckie Biuro Informacyjne 
nadawało wczoraj specjalne komuni 
katy, mobilizujące obronę przeciw- 
lotniczą. Goering zawsze lubujący się 
we frazesach i kolorowych mundu- 
rach wydał pełną frazesów odezwę- 
rozkaz do wszystkich oddziałów i 
formacyj obrony przeciwlotniczej, w 
którym wzywa naród niemiecki do 

prezeiwstawienia się napadom samo 
lotów nieprzyjacielskich. 
Według ostatnich wiadomości dziś 

rano poszczególne eskadry - angiel- 
skiej i francuskiej floty powietrznej 

BOMBARDOWAŁY LINIĘ ZY- 
GFRYDA. 

Stoczono kilka walk powietrznych. 
Prasa angielska przynosi również 

szczegóły zbombardowania portów 
wojennych Kugshaven i Wilhelmsha- 
sen. Jak się okazuje w wyniku bom 
bardowania uszkodzono zarówno u- 
rządzenia portowe, jak i baterie arty 
lerii brzegowej oraz jednostki floty 
morskiej. JEDEN OKRĘT TONIE. 

Alarmy lotnicze miały również 
miejsce w Szezecinie, Kilu, Hambur-   gu oraz szeregu miast niemieckich. 

Armia francuska wkroczyła 

na terytorium Niemiec 
Cale leoćmicótwo Francji w «l<cji 

PARYŻ. Kwatera główna armii 
francuskiej, podaje, że akcja wojen 
na rozpoczęła się na całym froncie 
jednocześnie. Do walk i bombardowa 

Bezczelność 
BERLIN. (Obst. sp.). Poseł Sta- 

mów Zjednoczonych w Berlinie zgłosił 

Spraw Zagranicznych, gdzie złożył 
protest przeciwko korsarskiemu napa- 
dojwi ma bezbronny statek „„Alihenia”'. 
którym wracali obywatele Stanów 

nia obiektów wojskowych zostało 

wprowadzone CAŁE LOTNICTWO 
FRANCUSKIE. Armia francuska prze 
kroczyła granicę niemiecką W 12 

|! PUNKTACH i znajduje się na terenie 
niemieckim gdzieniegdzie NA GŁĘ- 
BOKOŚCI KILKU KILOMETRÓW. 

  

teutońska nie ma granic 
Zjednoczonych i Kanady z Europy do 
domu, 

Sekretarz stanu (Weitzakaert, który 
przyjął ambasadora Stanów Zjedno- 
czonych w zastępstwie ministra Rib- 
bentnopa, oświadczył, że (io nie Niem- 
cy, lecz... Anglicy storpedowali okręt, 

  

gdyż flota niemiecka otrzymała гох- 
kaz mie napadania na okręty pasa 

WASZYNGTON. (Obsł. sp.). Rząd 
amerykański nie uznał tłumaczenia 
Weitzeckera za wysltarczające i nie 

dał mu wiary. 

  

е 

Granica wios 
® 

    

KO-Mi 

  

nmiepośkśośd Bdiceiec ci 
RZYM, (Obsł. sp.). Donoszą z nad | 

granicy tyrolskiej o ruchach wojsk 
niemieckich na pograniczu. Panuje 
przekonanie, że Niemey WZMACNIA | 
JĄ GARNIZONY WOJSKOWE W TY | 
ROLU z dwóch względów. Po pierw | 

+ й p сЭ Hitler pęta se po 
WARSZAWA. Hiller istotnie przy- | 

był na front wschodni. Miejsce jego 
pobytu jest jednak ukrywane w oba- 

Na śmierć i życ 

  

sze Hitler: nie dowierza swemu doty 
ehczasowemu partnerowi, który zdra 
dza obecnie wyraźne sympatie do 
Francji; po drusie zaś ludność tyrol 
ska zaczyna się burzvć przeciwko re 

żymowi hitlerowskiemu. 

wschodnim irance 
wie przed nalotem polskich bombow- 
ców. 

p      

  

ie! 
Lst Benesza do Ctamberlaina 

LONDYN, (Obst. sp.). Byly pre- 
zydent Republiki Czechosłowackiej 
Benesz nadesłał lisa na ręce premie- 
ra brytyjskiego, w którym oświad- 
cza, że maród czeski przystępuje u 

boku jpaństw sprzymienzonych do 
bezwzględnej walki z niemieckim za 

й Ч 2ОЙ —
 МЙ 

Gen. Prchala dowėdea Legionu 

Czeskiego i Słowackiego w Polsce wy 

stosował do Pama Prezydenta Rzeczy 
pospolitej list, dziękując za utworze 

nie. Legioniu i wyrażając najgłębszą 

cześć i hołd. 

  

® m żę 
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ze
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uratował 35 milionów funtów w złocie 
› LONDYN. (Obsł. sp.). Jak doniosło ra- 

dio, największy statek pasażerski Anglii 
duma handlowo-pasażerskiej floty brytyj- 
skiejskiej „Quen Mary”, przybył do portu 
w New Yorku. 

Statek „Quen Mary" przed kilkoma 
dniami zaginął. Miał przybyć do New 
Yorku o kilka dni przed tym, lecz nie 
przybył i nie odpowiedział na wezwanie 

radiowe. 
W Admiralicji angielskiej istniały po- 

ważne obawy, że statek uległ jakiemuś 
nieszczęściu, lub został zatrzymany przez 
bojowe okręty niemieckie. Statek ten bo- 
wiem prócz pasażerów miał na swoim po. 
kładzie 35 MILIONÓW FUNTÓW STER: 
LINGÓW W ZŁOCIE, które miał zawieźć 
do Nowego Yorku. Nic więc w tym dziw- 
nego, że niepokój był bardzo  wie!' 
istniały bowiem przypuszczenia, że wy: 
wiad niemiecki DOWIEDZIAŁ SIĘ O DRO. 

  

GOCENNYM ŁADUNKU i admiralicja nie- 
miecka wydała zarządzenie swym okrętom 
zatrzymania „Quen Mary” i zrabowania 

złota. 
Takie same obawy powziął również 

kapitan tego statku, kiedy znalazłszy się 
na pełnym oceanie dowiedział się droge 
radiową o napadzie agresora niemieckie- 

go na ziemie Rzeczypospolitej. 

Kapitan statku postanowił wyprowa: 
dzić w pole korsarzy niemieckich. Zmienił 
kurs statku i kontyunował podróż dalekim 
okrężnym i nieuczęszczanym szlakiem. Na 
wezwanie radiowe admiralicji angielskie 
nie odpowiadał, by w ten sposób nie 
zdradzić przed podsłuchującymi radio- 
stacjami niemieckimi kierunku swej drogi 

Jak donoszą dzisiejsze dzienniki an: 

gielskie, kapitan „Quen Mary” zostanie 

przedstawiony do wysokiego odznaczeni: 
angielskiego. 

epo V 
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REDAKTORZY DZIAŁÓW, Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości z m. Lidy; 

„specjalnego wysłannika*; Witold Kiszkis — wiad, gospodarcze | politycz 

Józet Maśliński — recenzje teatralne; Anatol Mikułko — felieton literacki, humor, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki — 
Święcieki — artykuły polityczne, społeczne i 
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Józef 

Przedstawicielstwa ; 

   

ne (depeszowe 

Oddziały: Nowogródek, Bazyłiańska 35, tel. 169; 

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

Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 5. 
Nieśwież, Kleck, Słonim, 

Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo- 
kie, Grodno, Pińsk, Wołkowysk, Brześć n/B. 

   
CENA PRENUMERATY 

t telef.) Eugenia Masiejewska-Kobylińska — dział p. 

sport; Helena Romer — recenzje książek; Eugeniusz Swianiewicz — 

gospodarcze. 

miesięcznie: z odnoszeniem do 

domu w kraju —3 zł., za grani- 

cą 6 zł., z odbiorem w admini- 
stracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 
scowościach, gdzie nie ma urzędu 

pocztowego ani agencji zł, 2,50 

Desk. „Žaics“, "Vilma, ul. Biek. Banduoskiego 4, iel. 3-40 umo. » 

t. „Ze świata kobiecege*; 
Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowa; Włodzimierz Holubowicz — sprawozdania sądowe | reportaż 

Kazimierz Leczycki — przegląd prasyg 

kronika wileńska 

WS 
OCT PORAD YCIE 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., 

za wyraz, Nafmniesze ogłoszenie drobne liczymy za 10 słów. Wyrazy: 
Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie przyjmujemy 

Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny 

30 gr, drobne 10 
tłustym drukiem liczymy podwójnie. 

za tekstem 

jest tylko od Administracji. Kronika | 

redakc. i komunikaty 60gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze» 

nia cyfrowe tabelaryczne 50*/ 
Za = ogłoszeń i nadesłane” 

Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy 
redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega 

sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogło: 
mia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 20. 
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