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Niech pierś wasza wzbierze dumą, żeście już 
4 A > e Ž A W A nie miewolniki obcych, lecz swobodni obywatele 

Artykuł ten powstaje w noc szcze- 

gólną. Dziś nadano wiadomość o zdo 

„byciu Westerplatte, "gdzie garstka na 
szych bohaterów broniła się do ostat- 
niej kropli krwi przed nawałą przemo 

tnych sił niemieckich. W głośniku uli 

cznym słyszeliśmy słowa pułk. Umia 

stowskiego, poświęcone  bohaterskim 

obrońcom tej polskiej reduty. Przery- 
wał je tłum uliczny, krzyrząc sponta 

nicznie „Niech żyje Polska“, Okrzy- 

ków tak frenetycznych, tak entuzja: 

stycznych „tak pijanych zapałem nig 

dy może jeszcze mury Wilna nie sły 

szały. : ® 
Zaraz potem nadano dzwieki wer 

bla i męski chór zaśpiewał „Hej strzel 

cy wraz nad nami orzeł biały”... A po 

tem zaczęto mówić o wytężonych 

przygotcwaniach Stolicy do obrony. 

Na przedmieściach Warszawy powsta 

ją barykady. 

Barykady w Warszawie. Jeszcze 

parę dni temu nie chcieliśmy wierzyć. 

Mury Warszawy będą znów zbryzga 

ne krwią. W pojęciu przeciętnego Wil 

nianina stolica przedstawia się jako 

miasto ludzi lekkomyślnych, powierz 

chownych. A teraz wznoszą tam bary 

kady. W jakiejś audycji wczorajszej 

porównano Warszawę do Lwowa z ro 

ku 1918. Wiemy, że Lwów bronił się. 

długie tygodnie, brocząc krwią swo- 

ich dzieci. "Pamietamy cmentarz Lijcza   
si OKA SKC 

Anglia będzie 
do caikowitego zniszczenia ht eryzmu 
Wezorajsza prasa angielska pod- 

kreśla, że Wiełka Brytania przystą- 
piła do wojny w celu zwalczenia hi- 
tleryzmu i przed osiągnięciem tego 

  

Korsarze niemieccy 
ukazali się na Atlantyku i Ocean.e lsdyjskim 
zatopienie statku pasażerskiego 
LONDYN. (Obsł. sp.). Admirali- 

cja angielska otrzymała wczoraj 
wiadomość, iż w północno - zachod- 
niej części Oceanu Atlantyckiego 0- 
raz w zachodniej części Oeeanu In- 
dyjskiego zauważono podwodne ło- 
dzie niemieckie. 

Z rozkazu admiralicji angielskiej 
ną zagrożone wody udały się najbli- 
żej stacjonujące jednostki wojskowej 
floty brytyjskiej. 

Statek liniowy Stanów Zjedno- 
czonych „Waszyngton* doniósł ad- 
miralicji angielskiej o uratowaniu za 
łogi i pasażerów parowca angielskie- 
go „AHred Gor*, zatopionego przez 
niemiecką łódź podwodną w odleg- 
łości 200 mił od wybrzeży hiszpańs- 
kich. я 
EEST SRS NET 

Niema rannych 
żołnierzy w Wilnie 
Na terenie miasta Wilna zaczęły 

krążyć pogłoski. że rzekome przy wie 
zicc transport rannyeca Żołnierzy 
polskich. Wiadomości są fałszywe, 
rozsiewane przez aieznane osoby w 
cs!u wywołania niepskeju wśród ro- 
dzin rezerwistów oraz oslabienie du- 
cha w społeczeństwie. 

Istotnie do Wilna przywieziono 
chorych a nie rannych z jednego z | 
wyewakuowanych szpitali. W wypad- 
ku przywiezienia rannzch rodziny | 

będą o tym natychmiast powiada. | 
miane. 

  

kowski. Teraz podobna walka czeka 
Warszawę. Ciežka, krwawa walka, ale 

walka jakże wspaniała, jak czysta, 

jak piękna. 

To mało powiedzieć walka o wol 
ność. Chodzi o sprawy tak wielkie, tak 

święte, że żadnymi słowy. wypowie- 
dzieć tego nie jesteśmy w stanie, Wal 
ka o prawo do pełni człowieczeństwa. 

Ideolog narodowego socjalizmu Ro 

senberg wyśmiewa chrześcijaństwo, 

Nienawidzi chrześcijańskiego pojęcia 

miłości, uważa chrześcijańską miłość 

bliźniego za przyczynę swoiście rozu 

mianej dekadencji Europy Odrzuca też 

chrześcijańską koncepcję człowieka, 

człowieka jako istoty na obraz i podo 

bieństwo boże stworzonej, którego ce- 

lem jest doskonalenie wewnętrzne. Lu 

dzie to dła niego tylko kadry uzbrojo 

ne i skoszarowane osobników jednej 

rasy. Rasa niższa to już nie są pelno- 

wartościowi ludzie. 

gdzie pola bitew stoczonych w historii Ojczyzny, weżwami do obrony JEJ ŻYCIU przed 
oznaczone są dwoma skrzyżowanymi 

mieczami. Znaczków takich jest pod 

Warszawą bardzo, bardzo wiele. Obro 

na przed Prusakami w 1795, Suwo- 

  

wszelkimi zakusami jakichkolwiek wrogów. 
J. Pifsudskcj. 

STS 

  
Teraz o to wszystko toczy się wal | 

ka. Czym będzie Polska i Europa... | 

Jedne wielkie pruskie koszary, czy też 

ocalimy jeszcze wolne życie ludzkie. 

Tyle razy w ciągu dziejów krwawiliś / 

my za najświętsze ideały ludzkości. 

Sktwawimy się raz jeszcze, Jesteśmy 

dumni. Nasz żołnierz nie napada, jak 

grabieżca, na ziemie innych ludów. 

W Redakcji naszej wisi mapa, 

  

walczyła 

celu broni nie złoży. 
Pokój może być tylko zawarty 

przez trzy państwa: Francję, Wielką 
Brytanię i Polskę wspólnie. 

  
Statki angielskiej marynarki wo- 

jennej ścigają niemieckie łodzie pod- 
wodne 

  

row, rzeź Pragi, Raszyn, potem tra- 

giczne zmagania w 1831 roku, Olszyn 

ka Grochowska, wreszcie nawała bol 

szewicka, Radzymin, pola gdzie padł 

ks. Skorupka i tyle młodych istnień 

przerwano. Na -mapie historycznej 

przybędzie jeszcze jeden znaczek z 

datą 1939. Warszawa znów ma pod 

murami najeźdźcę znów zmaga się na 

śmierć i życie, 

Mieliśmy dość męczeństwa, dość 

tragicznego patosu. Małe dzieci pol- 

$kie, które w domach polskich, na uli 

cach i we wsiach polskich widzimy, to 

pierwsze pokolenie ludzi wolnych. 

Wolni, to znaczy ci co nie zaznali prze 

mocy — ludzie którym wolno kształ 

tować swą indywidualność wedle wła 

snego wyboru, ludzie, którym . wolno 

pracować i tworzyć a nie tylko bory 

kać się o zerwanie cudzego jarzma 

gnębiącego. 

Te dzieci polskie wolne pozostaną 

Krwą naszą gotowi jesteśmy wszys- 

cy płacić ich wolność. Ale będą, pozo 

staną ludźzni wolnymi,. 

Za dusze bohaterów Westerplatte 
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WILNIE ODBĘDZIE SIĘ NABOŻEŃSTWO ZA ŻOŁNIERZY NASZYCH 
POLEGŁYCH NA WESTERPLATTE. 

Hołd W. Brytanii 
dla walczącego Narodu Polskiego 

Podczas wczorajszej audycji informacyjnej z Londynu ambasador 
Rzeczypospolitej Raczyński odczytał oświadczenie premiera Chamberla- 
ina następującej treści: 

„Cieszę się, że dana mi jest okazja przesłać za pośrednictwem mego 
przyjaciela ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie pozdro- 
wienia narodu angielskiego jego polskim sprzymierzeńcom. 

Cała ludność Wielkiej Brytanii śledzi z głębokim podziwem za bo- 
haterskimi walkami, prowadzonymi przez siły polskie, przeciwko nie- 
przyjacielowi. Wielka Brytania i Francja wstąpiły do wojny ze zdecydo- 
waną wolą przyjścia z pomocą Polsce w jej walce przeciwko agresji, aby 
walezyć o takie cele, jak honor, sprawiedliwość i wolność świata. Ci, 
którzy walczą o te cele odniosą zwycięstwo*. 

Koiska anielskie przybywają do Francji 
PARYŻ, (Pat). Radio paryskie zakomunikowało dziś oficjalnie, że w 

ciągu bieżącego tygodnia przybędą do Francji pierwsze transporty wojsk 
angielskich. Wiadomość ta wywołała entuzjazm w całej Francji. 

Niech żyje walcząca Warszawa! 

Sto, 

  

Komunikat Sztabu Naczeinego Wodza Nr. 8 z dn. 8-1X 1939r. 

Napór przeważających sił wroga trwa 
DZIRŁANIĄ LOTNICTWA: Lotnictwo nieprzyjacielskie w dalszym ciągu 

bombardowało nasze wojska, linie komunikacyjne i most na Wiśle. Poza- 
tym bombardowało szereg miejscowości oraz centrum Warszawy. Na placu 
Teatralnym, Nalewkach i Długiej padły bomby. Lotnictwo nieprzyjacielskie 
poniosło dalsze straty od działań artylerii przeciwiotniczej i lotnictwa myś- 
liwskiego. Lotnictwo nasze bombardowało kilkakrotnie pancerne oddziały 
nieprzyjacielskie, zwalczało ze skutkiem naloty. 

DZIAŁANIA LĄDOWE: Wojska nasze znajdują się pod dalszym napo- 
rem przeważających sił nieprzyjacieiskich w szczególności silnej broni pan- 
cernej i lotnictwa. Wojska nasze znajdują się na linii Łodzi, Piotrkowa, To- 
maszowa Mazowieckiego, Kielc, Tarnowa i Pułtuska. 

  

  

Niemcy zabierają dywizje z frontu polskiego 

dla obrony linii Zygfryda 
PARYŻ. (Obsł. sp.). Komunikat oficjalny francuskiej kwatery głów- 

nej, za podpisem gen. Gamelin, stwierdza, że akcja ofenzywna armii fran- 
cuskiej nad linią Zygfryda trwa dalej. Dowództwo wojsk niemieckich 
trontu zachodniego wprowadziło wczoraj do walki 6 nowych dywizyj prze 
rzuconych w pośpiesznym tempie z frontu wschodniego. 

Jak się okazuje, armia francuska wspierana przez mniejsze czołgi 
automatyczne oraz t. zw. czołgi „drednouty*, o wadze 70 ton każdy, sior- 
sowały kilka fortyfikacyj niemieckich 
głębia Saary, 

przenikając ostrymi klinami do Za- 

Szezególnie silne natarcie prowadzone jest na Saarbriieken, gdzie 
skoneentrowane właśnie zostały nimieckie dywizje przybyłe z 
wschodniego. 

frontu 

Wezorajsza niemiecka kontrofenzywa nie przyniosła dowództwu 
niemieckiemu spodziewanego skutku. 
francuskiej — stwierdza komunikat — 

Przeciwnatarcie eddziałów armii 
rozwija się planowo i trwa dalej. 

Cała prasa paryska przytacza obszerne depesze swych koresponden- 

gań wojennych na froncie zachodnim. 

| tów wojennych. „Paris Soir* zamieszcza barwny opis tytanicznych zma- 

Baterie z fortyfikacyj linii Zygfryda — pisze gazeta — zieją ogniem. 
Pociski spadają gradem, zamieniając ziemię w piekło, Mimo to żelazne 
kolumny czołgów franeuskish posuwają się lawiną w kierunku fortyfi- 
kaeyj Zygiryda. Należy zaznaczyć, że Hitler, mając mało czasu, za radą 
swego naczelnego inżyniera, generała Teta, nie wybudował jednej nie-      

przerywanej linii fortyfikacyj, na wzór linii Maginota, lecz pobudował 
łańcuch oddzielnych fortów, uchodzących w skład systemu obronnego 
linii Zygfryda, 

„Jest to gigantyczna wojna maszyn, stwierdza korespondent „Petit 
Parisien*, Geniusz ludzki stworzył maszyny niszezenia, których potworna 
siła przechodzi nasze pojęcia*, 

Zaporowy ogień artylerii niemieckiej nie powstrzymuje jednak na- 
poru kolumn francuskich, które suną lawiną na poszczególne forty, nisz- 
cząe system linii Zygfryda. 

Zażarte walki toczą się pod Saarbriicken. Miasto to zostało wczoraj 
zbombardowane przez połączone lotnictwo angielskie i francuskie. Bom- 
bardowanie poczyniło wielkie szkody. Zbombardowano również mniejsze 
miasto Hafenbriicken, gdzie niszczą się wielkie zakłady amunicyjne. 

Niemcy, jak donoszą zagraniczne agencje, śpiesznie ewakuują Ko- 
lonię, Kobleneję i inne. - * 

BUNTY WŚRÓD ZAŁOGI LINII ZYGFRYDA. 

Agencja Unite! Press donosi, że według wiadomości pochodzacych 
z wiarogodnego źródła, wśród załogi fortów linii Zygfryda szerzą się dele- 
tystyczne nastroje. Forty zawalone są amunicją i już dziś brak w nich 
powietrza. Żołnierze szemrzą tym bardziej, że niektóre forty bardzo słabo 

(Dokończenie na str. 2-ej) 
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Wszystkie narody 
pragną zwycięstwa oręża polskiego 

Żołnierze, przybyliśmy do Polski, aby 
walczyć wspólnie z Armią Połską | calym 
cywilizowanym świaiem przeciw nieprzyja 

<cielowi, który zatracił moralność, sprawie 
dliwość i honor. 

Nasza piękna Ojczyzna stała się oliarą 
starań o pokój za wszelką cenę, lecz obec 
nie czasy się zmieniły, świat ostatecznie 
zrozumiał, jakie niebezpieczeństwo grozi 
całej ludzkości. 

Nie tylko my, ale wszystkie narody ży 
czą zwycięsiwa polskiemu orężowi, a któ 

rym Pełska broni swej Niepodległości, cy 
wilizacj! świata chrześcijaństwa, wolności 

słowa, sztaki, kultury oraz moralności I ho 
noru. —. 

Odpowiedzialność za przełaną krew 
spada na wodza obecnej Rzsszy Adolfa 

E TTT TENISO 

Nawe de rety 

i rozporządzenia 
WARSZAWA (Pat). Ukazał się Dzien 

nik Ustaw RP Nr 89 z dnia 3 bm., w któ 
rym opublikowano między in. następują 

ze dekreły, rozporządzenia i obwieszcze 

nia o charakierze gospodarczym: 
Dekret Prezydenta RP z dnia 3 bm. o 

zmianie usławy o państwowym podatku 

dochodowym (poz. 566), 
Dekret Prezydenta RP z dnia-3 bm. o 

podatku od niektórych wynagrodzeń z fun 
duszów państwowych (poz. 567), 

Dekret Prezydenta RP z dnia 3 bm o 
zmianie rozporządzenia Prezydenła RP o 
ochronie lasów niesłanowiących własność 

Państwa (poz. 568), 

Dekret Prezydenła RP z dnia 3 bm o 
upoważnieniu Funduszu Pracy do zaciąga 

nia pożyczex w roku budżetowym 1939- 

40 (poz. 569), 
Dekret Prezydenfa RP z dnia 3 bm. o 

upoważnieniu Ministra Komunikacji do u- 
stalania postępowania kolei z podróżnymi, 
bagażem i przesyłkami oraz-do określa 
nia odpowiedzialności kolei (poz. 570), 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 

1 bm. o zmianie rozporządzenia Rady Mi 

nistrów o warunkach i sposobie koncesjo 

nowania domów składowych (poz. 574), 

Rozporządzenie Ministra Komunikacj' 

z dnia 3 bm. wydane w porozumieniu z 

ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i 

Handlu oraz Rolnictwa i RR w sprawie og 

raniczenia odpowiedzialności kolei za za 

ginięcie, uszkodzenie i przekroczenie ter 

minu dosławy bagażu i przesyłek w cza- 

sie stanu wojennego (poz. 578), 

Obwieszczenie Ministra Przemysłu i 

Handlu z dnia 26 sierpnia rb. w sprawie o 

głoszenia jednolitego tekstu rozporządze 

nia Prezydenta RP o ograniczeniu nadmier 

nych wynagrodzeń w przedsiębiorstwach 

(poz. 579). 

Nowa lista benkėw 

dewizowych 
WARSZAWA, (Pat). / Minister 

Skarbu zarządzeniem z dnia 3 wrze- 

śnia rb. ustalił nową następującą lis- 

tę banków dewizowych: Bank Gospo- 

darstwa Krajowego, Państw. Bank 

Roln Bank Polska Kasa Opieki, 

Bank Handlowy w Warszawie, Bank 

Francusko - Polski, Bank Związku 

Spółek Zarobkowych, Powszechny 

Bank Związkowy, Powszechny Bank 

Kredytowy, Bank Zachodni, Bank 

Dyskontowy Warszawski, Bank Cuk- 
rownictwa i Łódzki Bank Depozyto- 

wy. 
Inne banki poza tymi uprawnień 

dewizowych nie posiadają.   

Hitlera, lecz z iej krwi zrodzi się nowe 
życie, mowy świat I nowa przyjaźń szcze 
gólnie między nami a Polakami. 

My, Czesi I Słowacy, mamy jedyny 
cel: oswobodzić naszą Qjczyznę I wypę 
dzić z niej wroga. Mamy jeclyną nieprze 
zwyciężoną wolę służyć swemu narodowl. 
Mamy jedyny wzór Tomasza Masaryka | 

nami umrzeć, niech odejdzie póki czas 
Kto zostanie mus! mieć prawdziwą odwa 
gę żołnierza, wolę zwycięstwa I wstąpie 
nla Jak naiprędzej na zamię: oswobodze 
Józeła Piłsudskiego. 

Gdy spotkaliśmy się twarzą w twarz : 
nieprzyjacielem tak silnym, że watpiłiśmy 
w zwycięstwo nasze! broni, zee ”mnieliś 
my o swej fradycii husyckiej którę nam 
przekazał wie!ki wojownik lan Żiżką z Tro 
cnowa, bohafer z pod Grunwaldu. Lecz 
był to Jedynie nieszcześliwy wypadek w 
straczneł chwil! opuszczonego narodu. 

Od nas załaży, shvfmv dowe”! że 
n'e 'estetmv defetvstami, Kio n'e chce z 
re! Olezvzny. Walezymv wervscy za le" 
neno, jefen za wszvst*ich. Chcemv nosiė 

swo'e woltkawe Mundury znowu w cze" 
tak Ink nostlśmv fe w lesionach w czacłe 
wolny śwłatowe! | nrze> 20 pięknych а' 

nasze! m'erwsze| renubliki. 
Dzieku'emy Panu Prezydentowi Rze. 

czypospolitej prof. lgnacemu Mościckie- 
| mu, Naczelnemu Wodzowi Polskiej Armii 

P. Marszałkowi Śmiełemu Rydzowi, Pol 
skiemu Rządowi, całej 

swej Armii, 

Nigdy tego nie zapomnimy. granice 

Polski, to granica nasza. Ziemi Polskie! 

Polskiej Armit i; 
Polskiemu Narodowi za zaszczyt, że umo | 
tliwiłi nam walczyć ramię przy ramieniu w | 

bronić będziemy Jak naszej własnej. Tak 
nam dopomóż Bóg. 

I feraz, gdy wzrok całego naszego 
clerpiącego pod butą niemiecką narodu 
zwrócony jest na Was, gdy jesteście jego 
ostatnią nadzieją | miłością, teraz Biacia 

naprzód. 
Generał Armil LEW PRCHALA 

m. p. 
Dowódca Legionów Czeskiego I Słowac- 

klego w Polsce. 

Odezwa legionistów 
czeskich i słowackich 
do nerodu czeskiego i Sł - 

warki: go 

Wam, drodzy rodacy w naszej ojczyź 
nie, Czesi czy Słowacy, my, legioniści w 
Polsce, oświadczamy, że wojujemy za wa 
szą wolność. Nie ma między nami, żadne 
go rozdźwięku. Powstaliśmy zgodnie ręka 
w rękę przeciw odwiecznemu i brułalne 
mu wrogowi. Jedynym naszym pragnie- 
niem jest oswobodzenie ojczyzny. Nie 
wierzcie kłamstwom hitlerowskim. Idzie- 

„prawda zwycięży”. 

Walczymy u boku bratniej armii pol 

skiej, jesteśmy przekonani, iż wspólnie 

przelana krew wzmocni węzły prawdziwej 

| przyjaźni, która przetrwa wieki. Przyrze 
<liśmy wieczne braterstwo ludowi polskie 

mu, który właśnie dziś sponłanicznie i tłu 

mnie maniłestował przed gmachem nasze 

go poselstwa w Warszawie. 
Czołem, na żdar, do zobaczenia pod 

naszymi sztandarami.   
L S L I ORE SU L III TA OS REIK STONAS ESSTTSSATS 

Litwa akcentuje neutralność 
KOWNO, (Pat). Wczoraj obcho- 

dzono w Litwie Święto narodowe. | 

Zgodnie z zapowiedzią w programie 
Święta narodowego nie urządzono ża 
dnych pochodów ani publicznych 
przemówień. 

Premier *en. Czermiss wygłosił 
przemówienie transmitowane przez 
radio. 

Gen. Czernius stwierdził. że w do 
bie obecnej wojnv której odgłosy sły 
chać i w Litwie, Litwa zachowuje ne 
utralność i jest zdecydowana jej bro- 
nić. W tym celu wzmocniliśmy — 
mówjł gen. Czernius swe siły 

| zbrojne. Obrońcom naszym czuwają- 
cym u granie przesyłamy pozdrowie- 

nia. 
Naszym obowiązkiem jest. wspie- 

rać naszą armię i gdy zajdzie potrze- 
|ba, jej pomóc. W tym celu musimy 

| być silni, zjednoczeni i wytrwali, Pra 
cując w zgodzie i poświęceniu nie uięk 
niemy się żadnych niebezpieczeństw. 
Wzorem dla rtas niech będą ei zmarli, 
którzy wszystko wraz z życiem poś- 
więcili dla naszego dobra. ' 

Przemówienie przez radio wygło- 
sił również głównodowodzący armią 
litewską gen. Rasztlikis. 

Uzupełnien e ustawy o stanie 
nadzwyczajnym w Litwie 

KOWNO, (Pat). Z dniem 7 bm. 
wchodzą w życie paragrafy uzupełnia 
jące ustawę o stanie nadzwyczajnym 
w Litwie. Uzupełnienie to nadaje pra 
wo ministrowi spraw wewnętrznych: 

1) rozszerzenia działalności instytu- 
cyj leczniczych, zwłaszcza na wypa- 
dek poszkodowania łudności w dobie 
działań wołannreh. 2) wprowadzenia 

i przymusowego udziału w robotach 
publicznych. 

Poza tym uzupełnienie powyższej 
vstawy dotyczy osraniczeń w korzy- 
staniu z poczty, telefonów i telegra- 
fów, rekwirowania zabudowań na ce- 

le wojska oraz rekwirowanie środ- 
ków komunikacyjnych na rzecz pan- 
stwa. 

BEPOTT LL LLA LZ 

Dziś zebranie Sekcji 
Zdrowia 

W związku z koniecznością skoordyno 
wania już rozpoczętych prac nad zbiórką 
materiałów opatrunkowych, Sekcja Zdro- 
wia Wojewódzkiego Komitetu Obywatel. 
skiego Pomocy Wojs«u urządza zebranie, 
które odbędzie się w sobotę ,dnia 9 bm 
o godz. 18 w lzbie Przemysłowo - Hand 
lowej ul. Mickiewicza 32. Organizacje o 
charakterze społecznym proszone są o wy 
delegowanie jednego przedstawiciela. 

E ACZ BDZIE SZOT 

oraz światowych znanych marek 

„Royal-Eniieid“, „Norton“, 

„*utdge“, „Puch“, „TRIUMPH“ 

1 innych. 

  

NAJPOPULARRIEJSZE 

MOTOCYKLE 
obecn. sezonu 140 €/€ mark: „Podxowa“ 

SAMOCHODY -— „Skoda“ 
: GPONY krajowe „Seiberiing* | zagranicz:e „Buniop” 

do nabycia na dsgodnych warunkach spłaty 

„ESBROCK-MOTOER" 
MWiineo, Picktiewicza 24, tei. Iū-26 

Skład części beya » zaopatrzony 

walki lotnicze nad Kałką 
28 sierpnia wojska japońskie, jak 

szłabu wojsk mongolsko-sowieckich, donosi komunikąt, zostały zaatakowa 
podczas licznych walk, toczących się ne nad rzeką Kałką z obu skrzydeł 
nad rzeką Kaiką, w terminie od 29— ; przez przeważające siły sowieckie. 

30 sierpnia lotnictwo japońskie ponio | W walkach tych wojska japońskie 

sło wielkie straty, wynoszące 231 sa | doznały bardzo poważnych strat. w 
molotów. Straty lotnictwa sowieckie, | ludziach i w materiale, tracąc prawie 

go ogran c się miały do 17 samo ! całą artylerię 

- lotów 

    

MOSKWA. — Wedle komunixatu 

УЫ 

Bomby zapalające 
gasič piaskiem 

Wczoraj nieprzyjaciel wyrzucał z 

samolotów pociski zapalające, niewie] 

kie, o wysokiej temperaturze, których 

nie należy gasić wodą, lecz tylko zasy 
|pywać piaskiem. Wystarczy bardzc 

niewielka ilość piasku. 

Do pocisków można się zbliżać bez 

obawy gdyż nie wybuchają. Na widok 
dymu i płomienia należy biedz z pia- 

skiem i natychmiast zasypywać. 

Jeszcze jeden niemiecki 
fałsz 

W dniu 8 bm. w godzinach wie- 

czornych Rozgłośnia Wileńska Pols- 

kiego Radia na bezczelny trick nie- 

pujące oświadczenie: | 

Tu Wiłno i wszystkie rozgłośnie 
polskie. Podajemy do wiadomtści że 

eja w Raszynie została onegdaj usz- 
kodzona i milezy od dwa dni, urn- 
chomili dzisiaj radiestację pracującą 
na fali Raszyna i nadają na tej fali 
audycje jakoby z Warszawy. Stwier- 
dzamy kategorycznie, że jest to bez 
czelny trick propagandy. niemieckiej. 
Raszyn jest nieczynny, pracuje w 
dałszym ciągu tyłke stacja nadawcza 
Warszawa 2. Ostrzegamy słuchaczy 
połskich prze” tem fnlerywym Ra- 
SzyneBm. :   

my do boju zjednoczeni silną wiarą, że: 

  

Rozporządzenia Główn. oniszrza Jane : 
. Rozporzędzenie Nr 2 

Na podstawie art 14 Dekretu Prezydenta R. P. z da Т sns 
1939 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 543) wydaję podległym mi wojewodom | 
i ich podwładnym organom następujące zarządzenia: | R 

£1 
stojące bezczynnie i tamujące ruch 

Wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniezne oraz wozy konne, 
na drogach, winny być natychmiast 

usunięte, tak, aby drogi te były wolne na całej szerokości i i nadawały e 

do normalnego ruchu. 

52 Błąkające się zwierzęta domowe (konie, zm itp.) należy 

przy pomocy organów bezpieczeństwa i straży obywatelskiej” odstawiać 

"do zarządów gmin miejskich i wiejskich, które przydzielą je za pokwito- - 

waniem rolnikom eko: o RER tych zwierząt 

do robót 
8 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w a. bezzwłocznie. 

o WACŁAW KOSTEK - BIERNACKI 

Rozporządzenie Nr 3. 

Na podstawie artykułu 14 dekretu Pre 
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
1 września 1939 r. Dz. Ust. RP Nr 86, poz. 

543 oraz ustępu 1 Ustawy z dnia 23 czerw | - 
ca 1939 r. o słanie wojennym Dz. Ust. 
RP Nr 57, poz. 366, zarządzam co nastę- 

puje: 
Par. 1. Wszystkie osoby. cywilne 

przybywające na teren podległych mi 
gmin miejskich i wiejskich, obowiązane są 
w ciągu 6 godzin od-chwili przybycia za 
meldować się w Zarządzie gminnym lub 
u właściwego sołtysa. : 

Par. 2. Gminy i sołłysi winni prowa 
dzić specialną ewidencję osób wymienio 

nych w par. 1. 
Par. 3. Każdy meldujący się winien 

okazać dowód stwierdzający tożsamość 

osoby. - : 

Par. 4. Wlašciciele domėw, mieszkań, 
hoteli i zajazdów, względnie ich. admini 
stratorzy, obowiązani są o wypadku zamie 
szkiwania osób niezameldowanych powia 
domić niezwłocznie najbliższe organa Po 
licji Państwowej. 

Par 5. Osoby nie posiadające doku 
mentów lecz mogące udowodnić swoją   

Minister 
Główny „a Cywilny 

Ч 

tożsamość przez 2 wiarygodnych świad-' 
ków otrzymują od gmin wiejskich i miej 
skich tymczasowe zaświadczenia. . 

Par. 6. - Nieposiadającym dokumentów 
i niemogącym udowodnić swej tożsamoś. 

ci. gminy wyznaczą miejsca pobytu przymu. 
sowego z obowiązkiem pracy na roli, 
przy robołach leśnych, drogowych itp. 
bez zapłaty, jedynie za utrzymanie. Ścis - : 
ły nadzór nad osobami wymienionymi 
sprawują organa Policji Państwowej Zarzą 

"dy Gmin wiejskich i miejskich oraz Straże | 

Obywatelskie. 
Par. 7. Miejsca - SE M tymczasowe. 

go nie wolno wyznaczać w pobliżu kolei, 
dróg bitych i tras telekomunikacyjnych. | 

Par. 8. Osoby podejrzane o nielojal 
ność winne być odsyłane pod eskortą do — 
powiatowych władz administracji ogólnej, 
które zadecydują o nich w myśl art. 2; - 
wołanej wyżej Ustawy o sianie wojennym. 

Par. 9. Rozporządzenie niniejsze 
wchodzi w życie z dniem obwieszczenia 
go w myśl artykułu 1 usł. 3 pw SA 
stawy. o słanie wojennym. 

=! Minister Kostek-Biernacki | 
Główny Komisarz Cywilny 

Rozporządzenie Kr 4. 

Na podstawie arł. 14 Dekretu Prezyden 
ła Rzeczypospolitej z dnia 1 września 
1939 r. Dz. Ust. R. P. Nr 86, poz, 543 art. 
3 ust. 1 Ustawy z dnia 23 kwielnia 1939 1 | 
o stanie wojennym Dz. Ust. RP Nr 67, poz. 
366 w związku z art. 8 usł. 1 pkt. 6 Usła 
wy z dnia 22 lułego 1937 r. o stanie wyją! 
kowym Dz. Ust. RP Nr 17 poz. 108 zarzą 

dzam co następuje: 
Par 1. Wszystkie osoby ada 

radioodbiorniki na podległym mi obsza:   rze winni zgłosić je w ciągu 3 dn ina wła 

ściwy posterunek Policji Państwowej. 
Par. 2. Na podstawie. tych zgłoszeń . 

właściwe powiałowe władze administracji 

ogólnej bądź wydadzą odnośnej osobie . 

zezwolenie na dalsze używanie radiood 
bornika, bądź zarządzi odebranie. 

Par. 3. Rozporządzenie niniejsze 
wchodzi w życie z dniem obwieszczenia | 
stosownie do. postanowienia art. 1 ust. 

3 powołanej Usławy o słańie wojennym. 

1—) Minister Kostek-Biernacki a 
Główny Komisarz Cywilny 

Turcja blokuje Niemcy 
na terenie Bliskiego Wschodu 

Rząd turecki przedsięwziął kreki w celn niedopuszczania do Niemiee 

ropy naftowej i surowców z krajów Bliskiego Wschodu, 

Niemcy z Grodna 
chcą walczyć w obrone Polski 
Niemcy — obywatele Państwa 

Polskiego zamieszkali w Grodnie -zło 
żyli deklarację lojalności w stosunku 

do Państwa Polskiego ofiarując mie 

nie i krew w obronie całości gra:ic 

Rzeczypospolitej Polskie) wyrazając | 

coins ubolewanie, že znaležli 

się w Polsce Niemcy, którzy dali się 

uwieść propagandzie hitlerowskiej i 

obcej im idei narodowo -- socjalisty- 

cznej. 

Dla obrony linii Zygiryda 
Raw : (Dokończenie ze str, 1-ej) 

mieckiej propagandy wydała uastę- 

Niemcy wyzyskując fakt. że radiosta- |   zabezpieczają przed potężnym niszczycielskim działaniem ognia ciężkich : 

dziai francuskieh, zasypujących fortyfikacje pociskami najcięższego ka- 

libru. Pociągi idące w stronę Niemiee przepełnione są rannymi. Jak się 

okazuje, wiele fortów w ogóle nie zostało wykeńczonych. W niektórych : 

założono jedynie fundamenty. Wśród żełnierzy niemieckich szerzy się 

panika.- Rozrzucane przez samołoty za ulotki utysiącrawakie 

trafiają na podatny grunt. 

O tym, że w Niemczech w ogóle rośnie niezadowołenie z ustroju 

1 awanturniczej polityki kancłerza, Świadczy ta okoliczność, że ostatnio 

Gestapo płaci 5 MAREK ZA KAŻDY DONOS NA OBYWATELA, który 

ośmielił sie wypowiedzieć się przeciwko wojnie. Mimo to najpoczytniejszą 

lekturą w Niemczech są obecnie... ułotki antyhitłerowskie, rozrzucane w 

milionach egzemplarzy przez lotników anrielakich, a wzywające Niemeów 

dn okałenta obecnego rzedn. co uchroni ich od skutków a. wojny 

i przed dalszym rozłewem krwi. 

ROMBARDOWANIE KANAŁU KILOŃSKIEGO. 

Jednocześnie ożywiona działalność rozwija łotnictwe angiełsko-fran- 

cuskic na wybrzeżach niemieckich Wczoraj zbombardewano wejście do 

kanału Kilońskiego, tego głównego nerwu niemieckiej marynarki wojen- 

"nej. Jeden pancernik niemiecki został poważnie uszkodzony. Bomhbardo- 

wano również ponownie Wilhełmshaven i inne miejscowości. 

W nocy nad terenem Anglii w pobliżu miasta Makanthem sioczeno 

pierwszą kitwę powietrzną. Jeden samolot niemiecki został strącony. Re- 

szła samołotów zbiegła. 

W ciągu nocy, szczególnie zaś nad ranem zauważono kilka eskadr - 

łotniczych u wschodnich wybrzeży Anglii. Samoloty te nie mogły jednak 

przejść przez egnistą ścianę zaporowego ognia angielskich baterii artylerii 
m i nie „=. zadania e w kierunku Niemiec. 2 

 



  

. Poznajemy Anglię (II) 
„KURIER” [1925]. 

_ Konstytucia 
Konstytucja btytyjska tym. się 

różni od konstytucyj innych krajów, 
że jest w większej części niepisana. To 
jest bardzo giętki system rządzenia, 
regulowany przez instynkt, tradycję 
i zdrowy rozsądek. Przez wieki podle- 
gał om ciągłym. prawie niedostrzegal- 
nym zinianom. lina jej cecha to ciąg 
łość. Konstytucję brytyjską wieie razy 
porównywano do żywego organizmu, 
mającego zdolność do rozwoju. A 1iel 
scy autórzy z. przekąsem mówią 
p prawnikach ' francuskich, którzy 
"chcieli „„zróbić* konstytucję, jakby to 

- był pudding, który można zrob'ć pod 

- kowicie konstytucji, 

ług recepty. Frecman podkreśla to 
w następujących słowach: 

„Ciągłość życia narodowego, nie-- 
przerywana ani zewnętrznymi napaś- 
ciami, ani rewolucją wewnętrzną ро- 

"została niezłamana przez czternascie 
stuleci. Nigdy Anglicy nie zmienii cał 

jakby posluszri 
jakiejś ukrytej teorii. Każdy krok w 
naszym rozwoju jest naturalnym wnio 

'skiem z poprzedniego; każda zmiana 

Brytanię na Anglię. 

w naszym: prawie albo w konstytucji 
nie jest wybuchem jakiejś nowej idei, 
lecz rozwojem czegoś, co już kiedyś 
było rozpoczęte. Nasz rozwój był w 
niektórych wiekach szybszy, w innych | 
„wolniejszy; w pewnych momentach 

można było mieć wrażenie, że stoimy 
na miejscu ałbo nawet się cofamy Sy 
stem ten nigdy nie był wzruszony od 

czasu przybycia zdobywców Teutoń- 
skich, którzy pierwsi zaczęli zmieniać 

Mówiąc językiem ściśle prawni 
czym Parlament składa się z trzech 
części (podobnie jak przedrozbiorowy 
Sejm polski): Korony, Izby Lordów 

i Gmin. Lecz w języku codziennym 
parłament oznacza zwykle dwie Izby, 
a riawet często oznacza się lą nazwą 

_ tylko Izbę Gmin. Izba Gmin oczywi- 
ście jest tylko jedną częścią parla 

" mentu i to ze wszystkich trzech naj 
młodsza, ponieważ Korona oraz Izba 
Lordów istniały znacznie dawniej. 
Przyjrzyjmy się po kolei poszczegól 
nym czynnikom parlamentu. ' 

Aż do rewolucji z 1688 r. Korona | 
była najważniejszym czynnikiem ustro 

ju;. król nie tylko panował, ale i rza- 
dził. Rządy państwa zależały od cha- 
rakteru każdorazowego króla. Później 
jednak ciężar polityki przerzucono na 
parlament; król wciąż panował, ale po 
woli ustępował władzy. Z tej walki | 
parlament wyszedł zwycięsko i przejął 

_ na Siebie całą władzę ustawodawczą 

Są kraje w. których rządzić nogą | 
"tylko mężczyźni; ale Zjednoczone 
Królestwo miało. i królów i królowe 

Były dwie wśród Tudorów: Maria Ka- 
tolicka (1553—1558, u nas czasy Zyg 

* munta Augusta) oraz Elżbieta (1555-— 

_ pułkownik Umiastowski, uczyli się . 

"ła w doini i nosi 
- więc nic nie może wiedzieć o małżon 

1603, czasy Stefana Batorego i Zyg 

munta IID, dwie wśród Stuartów: Ma 

ria sławna z tego, że zawsze traciła 

głowę, w czym wiernie wytrwała. tra 

cąc ją na szafocie oraz Anna. Królo- 

wa Wiktoria rządziła od 1837 do 1901 
W czasach wcześniejszych następ 

"stwo królów nie było niczym reguło- 
wane; rzadko obywało stę bez rozie 
wu krwi. Za panowania anglo-saikso 
nów Rada Mędrców miała wiadzę wy 

Przez lata całe na różnych konfe- 
rencjach prasowych. w rozgłośni wi- 
leńskiej był zwyczaj rozpoczynać 
„Część dyskusyjną” od narzekania na 
zbyt mały udział prówincji w progra 
mie ogólnopolskim i na ograniczoną 
w czasie samodziełność rozgłośni. 
Wszystko to znikło z wybuchem woj- 

_ my. Zjednoczenie dokonało się i na 
tym połu. Nikt już nie kręcił nosem, 
że <ałymi godzinami nadaje potężny: 
Raszyn. Wszyscy słuchali chęinie sto 
licy, nucili za radiem piosenki wojs- 
kowe, liczyli ile razy r wymówi jak h 

na pamięć Chopina. Jeśli nawet jaki 
pan Wincenty zasiedziawszy. się nad 
bombką piwa przeraził się na chwiłę. 
słysząc „Uwaga, uwaga! Nadchodzi: 

"Mag-da!*, to też machnął ręką i uś- 
miechnął się życzliwie. — Jakże! Prze 
cteż sam pamięta: jego Magda zosta 

ziemię ts strych, 

ku, który wpadł „na minutę” pokrze 
„pić mgle ciało, strudzone kopaniem 

* rowów przeciwiotn'czych:...A Raszyn 
trał. niestrudzeny — informator 

|i Lordów. Duchownych. 

[i Irłandii, oraz 

  
_ Ubodzy krewni 

— айа głos! 

'c6ž naturalnieįszego jak uszkodzenie 

-Ка 

  

znaczenia krėla; wladzę, ktėorą padla- | 
menė twoskliwie przechował do dziś.) 
dnia. Chociaż rzadko parlament wypo 
wiada się 'w tej sprawie (przypomnij- 
my żałosnego. Edwarda VIII) moze 
jednak żwolnić króla, o ile naród nie 
jest ż niego zadowolony. Zdarzyło się 
to np. w czasach Ryszarda II (1377) 
oraz Jakuba II (1685). 

(Teoretycznie prawo wydawania 
ustaw nateży wyłącznie do króla, lecz 
w prakiyce czynią to w iinienii króla 
miiiistrowie, którzy odpowiadają przed 
pariameniem <a sposob piowuuženia 
swoich spraw. Król wypowiada wojnę 
tub zawiera pokój, ma prawo łaski, 
zwołania, przedłużenia lub rozwiąza- 
nia parlamentu, bicia Monety, Wresz- 
cie nobilitacji, Zgoda monarchy „cst 
wyimagana dla każdej ustawy. Ale te 
prerogatywy są wykonywane przez 
ministra urzędującego. 

. Izba Lordów oddawna ściśłe zwią: 
zana z koroną liczy dziś coś niecoś 
ponad 50d czionków i rozpada się na   dwie wielkie ożęści: Loruów barów 

Wśród tych 
ostatnich znajdujemy dwóch arcybi- 

skupów „oraz dwudziestu czterech bi | 
skupów anglikańskich. Poprzednia | 
grupa składa się z parów Wielkiej 
Brytanii, kilku reprezentantów Szkocji 

kiliku parów doży- 
wotnich. ° 

. Reprezentaeja szkocka byla dołą 
'czona do Izby Lordów po akcie unii 
  

Sal mad 
© Pogwałcenie neutrałności Belgii 
pozwoliło Niemcom w 1914 roku 
obejść szereg twierdz francuskich 
i uderzyć na Paryż. Armie francuskie 
«cofają się bezustannie. Naczelny wódz 
francuski marszałek Joffre nie doce- 
nił niebezpieczeństwa grożącego Fran- 
cji od północy (przez Belgię), Tym- 
czasem już dnia 26 sierpnia lewe 
skrzydło francuskie cofa się na połud 
nie po bitwie pod le Catean na po- 
graniczu francusko-belgijskim. Kawa- 
deria niemiecka zajmuje Lille, pierw- 
sza anmia niemiecka maszeruje na 
Compiegne, druga na Soissons, trzecia 
zajmuje dnia 3 września Reims, a dnia 
5 września osiąga linię Marny. 

W tej trudnej zdawało by się sy- 
tuacji marszałek Joffre znalazł jednak 
zarówno w sobie, jak i w swoim ołto- 
czeniń energię nie tylko do wytrwania 
«ale i do przygotowania akcji ratumko- 
wej. Ujemny wpływ odwrolu odbijał 

się bardzo nawet na tak dzielnym 
żołnierzu, jak francuski. Pesymizm 
udzielił się również i sprzymierzonej 
armii angielskiej. 

„Nie mogę powiedzieć, raporto- 
wał 30 sierpnia do Londynu, marsza- 

łek French, ażebym spogłądał z na- 
dzieją na dalszy przebieg kampanii 
we Francji. Bardzo szybko znika mo- 
ja ufność w zdolność francuskich do-, 
wódców do doprowadzenia jej do 
szczęśliwego końca". (Prof. Dąbrow- 

wojsk i lotnictwa, łącznik między cy 
wilami wszech ziem Rzeczypospolitej. 

Aż onegdajszego rana Raszyn nie 
odezwał się... 

Jakże głunie potrafi być serce ludz 
kiel  szyscy doskonale wiedzieliś- 
my o bombardowaniach stolicy — 

zdaleka widocznej radiostacji? A 
przecież... I już, już działa wyobraź- 
nia, już rośnie stugębna plotka. Mar- 
kotno. Straciliśmy kontakt... 

I wtedy wykazały się rozgłośnie 
prowincjonalne,  Ubodzy krewni, 

trwający dotąd w rygorach „progra. 
mu ramowego, wyznaczonych mi- 
nut, godzin i pozycji. Kiedy wybiła 
ich godzina — okazali się pełni inicja 
tywy i fantazji. Nie zapomnieli języ- 

” gębie. . : Ė 
I oto zacny mieszczuch, parzący 

usta poranną kawą (z korzuszkiem!) 
przed pójściem do biura, mocno już 
nachmurzony w mimowolnym heroiz 
mie człowieka „pozostawionego same 
mu sobie“ zatrzymał rękę z rogali- 
kiem (z masłem!) w pół drogi, otwo-   rzył szeroko oczy i uśmiech, uśmiech 

ze Szkocją w 1707 r. Jest ich szesnastu 
a wybiera się ich z pośród wszystkich 
parów szkockich na początku kaden- 
cji parlamentu. Diwudziestu ośmiu pa 

| rów irlandzkich wprowadzono po 1801 
(umowa brytyjsko-irlandzka), ate obie 
ra się ich dożywotnio: 

Lordowie dożywoini są to prawni 
cy-specjaliści, którzy są doradcam: w 

wypadku, gdy lzba pełni funkcje Naj- 

wyższego Trybunału Odwoławczego 

Tytuł lordowski Parów angielskich 

iich funkcje spadają na najstarszego 
syna albo na spadkobierców; nte do 

tyczy to oczywiście lordów dożywot: 
nich. Podobnie ani lordowie szkoccy, 
ani irlandzcy, ani duchowni nie prze 
kazują swego tytułu następcom. 

Izbie Lordów przewodniczy Lord 
Kancienz, który jest głową palestry. 
Największa ilość tradycyjnych zwy- 
czajów zachowała się w Izbie Lordów 
która odziedziczyła je z zamierzchłych 
czasów. Wszyscy parowie mają prawo 
nosić wspaniałe szaty przy większych 
uroczystościach. Krój i ozdoby tych 
szat zależą od różnych stopni lordow- 
skich. 

W Anglii władza przesuwała się 
od króla do Izby Lordów, by wreszcie 
przejść prawie całkowicie na Izbę 
Gmin, która dziś jest zasadniczym fak 
torem polityki angielskiej. Instytucja 
ta jest o tyle skomplikowana, że wy- 
maga osobnego omówienia. 

ernó. 

  

  

Wybitny strategik angielski mar- 
sz tek French omylił się. Karta w. jny 
odwróciła się bardzo szybko. Już dnia 
4 września marszałek Joffre zdecydo- 

wał się na atak. Znany ze swojej ma- 
łomówności wódz armii francuskiej 
powiedział tylko te historyczne słowa: 
„Eh bien on se batra sur la Marne“ 
(„no dobrze moi panowie, będzie się 
walczyło nad Marną'), 

Dnia 9 września, w 40 dniu wojny 
światowej, armie niemieckie, osłabio- 
ne wysłaniem do Prus Wschodinich 
2 korpusów, rozpoczynają swój pa- 
miętny w dziejach świata odwrót. Ma 
miejsce tak zwany „cud nad Marną“ 
punkt zwrotny w historii Europy Za- 
chodniej, 

Z chwiłą tego historycznego odwro 
tu blednie coraz bardziej gwiazda ce- 
sarskich Niemiec. Nie pomogły ami 
zwycięstwa odniesione nad Rosją, 
ani ostatnie zwycięstwo przy powtór- 
nym ataku na Paryż pod Chemin de 
Dames w roku 1918. Pomimo obsa- 
dzenia trzech czwartych Europy - ой 
Rostowa nad Donem do Bukaresztu 
i Brukseli, wojna zakończyła się. 
Traktatem Wersalskim! Cud nad Mar 
ną, pierwsza wielka klęska Niemiec, 
zadecydowała o całej wojnie. 

Posłuchajmy co w swoich pamięt 
nikach napisał marszałek Foch o bit- 
wie pod Marną. „Bitwa nad Marną, 
pisze on była na prawdę wielkim zwy 
cięstwem. Wszyscy wykonawcy planu 

błogi wysłał do rodzonego „garnko- 
Huka“: 

— Słyszy Walercia! Radio. Jest 
dziennik radiowy! 

To mówiło Wilno. Podawało wia- 
domości, które udało się zdobyć na 
prędce, przegląd prasy. Słuchała nie 
tylko wileńszczyzna, słuchała zapew- 
ne chciwie także i Warszawa. Jeśli 
dziennik poranny był nieco skąpy, to 
w połrdnie mieliśmy już luksus pier 
wsza klasa! Informacje obfite, omó- 
wienia wyczerpujące i — .uspakajają- 
ce... Wszystko idzie normalnie, po- 
rządek życia nie został naruszony 
Spokojnie rozbrzmiewa w powietrzu 

głos dyr. Łopalewskiego. A kto wpadł 
na pomysł „złapać Lwów', usłyszał 
to samo: — nasz stary znajomy, dyr. 
Petry gada swoje na eter... Mobiliza 
cja rozgłośni prowincjonalnych od- 
była się w należytym czasie i w ideal 
nej sprawności. 

A nie myślcie że to bagaela! Przy 
padkowo miałem możność obserwo- 
wać fragment tej pracy i naprawdę 
był to widok budujący. Jak piorunem 
znaleźli się ludzie stenografujący ze 
słuchawkami na uszach — ludzie no 
tuiący pośpiesznym szerokim pis- 
mem na skrawkach papieru teksty 

francuskie, angielskie, włoskie — lu- 
dzie przy słuchawkach ' telefonicz- 

nyeh połączeni Bóg wie dokąd idą- 
cym drutem z iakiemiś tajemniczymi 
źródłami wszelkiej informacji i wie- 

Warszawa staje 

zbryzga krew, jak 

i prawej. 

człowieczeństwa. 

Zbudziło mnie szarpanie 
miona: 

— Wstawaj, wstawaj, alarm lot 

niczy. 
yla godzina 6,20. Niebo pokryło 

się burynu chunurami. Ciszę wczesne- 
go, jak na Warszawę, poransu rozdzie 
rało wycie syren. Z głośnika radiowe 
go wydobywały się nieznane dotąd 

słowa. 
— Hallo, hallo, uwaga, uwaga — 

wypatrywać... 
—..uwaga, nadchodzi 
—..uwaga, przeszedł, ko-ma 31. 
Zaczęliśmy sobie uświadamiać, że 

za га- 

to nie ćwiczenia, że to już — zaczę- 

ło się, 
Skończyła się jedna wojna-ner- 

wów, zaczęła się druga.   
Ю ваг в 

| 

Wyzwala nas z domu hasło: 
     

marszałka Joffra ruszyli do bitwy w 
ścisłej łączności, w doskonałym zgra- 
niu, z wieltą energią. Plan Niemców 
zdobycia Paryża zawalił się, a z nim 

i prestiż ich wojska”, 

* * 
* 

W obecnym ataku niemieckim na 
Polskę istnieje dużo analogii z ofen- 
zywą niemiecką na Francję. Są jed- 
nak i wielkie różnice na korzyść Pol- 
ski, Anglii i Francji. ; 

W roku 1914 Rosja nie mogła wy 
korzystać należycie cudu nad Marną, 

mając przeciwko sobie całą siłę 67 
milionowej Austrii. W r. 1939 armia 
francuska już znajduje się w grani- 
cach Niemiec, a cała kolosalna potęga 
Anglii została już wprawiona w ruch. 
W roku 1914 lotnictwo znajdowało się 
zaledwie w powijakach, dzięki temu 

transporty amuncji dla armii Kucka 
pod Paryżem odbywały swoje podró- 
że bez przeszkód. W r. 1939 łotnictwo 
francusko-angielskie dominuje już 
nad całym terytorium Niemiec. Nie 
jest sprawą dni, ale sprawą godzin, 
chwila, kiedy transporty niemieckie 
w Polsce, odczują na swojej skórze 
działanie nie tylko lotnictwa polskie- 
go, ale i lotnictwa wojsk sprzymierzo- 
nych. 

Na naszą Marnę będziemy czekali 
znacznie krócej, niż Francuzi w ro- 
ku 1914. 

K. 

  

dzy. Darujcie, że nie będę ujawniał 
szczegółów — przecież nie o to cho- 

dzi, Ważne jest, że była inicjatywa, 

była pomysłowość i praktyczna szyb 

kość decyzji, no i że to wszystko uda 
ło się — najzupełniej. 

A wreszcie odezwała się Warsza 
wa. Nie jaśnie wielmożny Raszyn 
wprawdzie, nie — to „Warszawa II“, 

także ubogi krewny, na wieczorno-go 

dzinnym wikcie dotąd trzymany, ale 
cóż to szkodzi, cóż to znaczy wobec 

| faktu, że to jednak — Warszawa, że 
znowu jesteśmy razem, że znów pio- 
senki i Chopiu na pamięć i kochany, 
nieoceniony pułkownik  Umiastow- 

ski, ze swą kopalnią nowych wiado- 
mości, ze swym „.strzelajcie celnie i 
powoli ze swym h zamiast r... 

Ale, ale! Diabeł nie śpi. Niemcy 
już się zorientowałi i przeszkadzają 
ile mogą.. To muzykalny naród i przy 
zwyczajony do chórów więc nie mogą 

ścierpieć, żeby ktoś mówił solo — za 
raż mu basują, jak mogą. Ałe że ostat 
nio są na diecie i śpiewają cienko, 

fałszując w dodatku, więc się to na- 
szym panom z wydziału aechnicznego 

radia nie podobało. Przełączyliśmy 

się na Lwów i znów popłyneły audy 
cje czyste. niezakłócone. znów usły- 
szeliśmy dyr. Petryego. Dobra jest! 

Nie zdążyliśmy się jeszcze nacie-   szyć z sekcesu, gdy telefon od dyżur- 
nego melduje, że krótkofalówki lon- 
dyńskie nadają audycję w języxu pol 

na Śmierć i życie, Mury stolicy znowu 

jach bywało. Ale historia ma mało przy- 
kładów wałki równie świętej, czystej 

To mało powiedzieć walka 
o wolność, to walka o prawo do pełni 

  

Bitwa powietrzna 
ю (fielacja maocznego © 0а й ап ай с ав) 

  
Leczycki. | 

  

  

3 

do krwawej walki 

już nieraz w dzie- 

— Odwołuję alarm łotniczy dla 
miasta Warszawy, dla miasta War- 
szawy. 

Chwytały nas po tym te alarmy w 
różnych okolicznościach, w różnych 
punktach miasta. Chroniliśmy się w 
haliach pałacyków przy Alejach Ujaz- 
dowskich, w żydowskiej dzielnicy na 
Lesznie, czy w rowach na placu Teat- 
rainym. Różni ludzie, z różnych šro- 
dowisk społecznych, wszędzię jednak 
ta sama treść rozmów, ten sam duch. 

Przy huku dział przeciwłotniczych, 
przy klekotaniu karabinów maszyno- 
wych. i warkocie samolotów rodzi się 
nie panika, nie lęk przed śmiercią, ale 
nowe uczucie, które obok miłości Oj- 
czyzny, każe cywilowi — trwać, a żoł- 
nierzowi zwyciężać — nienawiść do 
wroga. 

Ktoś opowiada © nieszczęśliwym 
ojca stórv pod gruzami rozwaloneso 
domu stracił dwunastoletnią córkę, 

matkę i brata. Nie rozpacz go żarła, 
nie ciekły mu łzy po policzkach, tylko 
wezwał niebo na świadka swej krzyw 
dy, z zaciśniętą pięścią się porwał do 
wojska iść na front, tam sprawiedli- 
wości dochodzić. 

* * * Ъ 

Wschodzące słońce rozlało karmin 
na kopułach kościołów i dachach do 
mów, gdy wyjeżdżaliśmy z Warszawy. 
Świąteczny ranek złocił się w ścierni: 
skach i srebrzył zastygłą rosą na ig> 
łach niskich sosen. Wiejskie dzieci, 
pasąc bydło, goniły się po przydroż- 
nych rowach, ludzie odświętnie ubra- 

ni długą koronką szli do kościołów. 
— Kościoły dziś będą przepełnione 

— mówimy do siebie, jak gdyby na 
usprawiedliwienie, że właśnie w tę nie 
dzielę, kiedy dusza tak bardzo jest 
spragnioną modlitwy, nie będziemy 
wśród nich. 

Ten spokój i ciepło są oszałamia- 
jące, ogarnia nas, stojących przy оК- 
nach lekka drzemka po nie przespanej 
nocy. W tym wyczulone ucho wychwy 
tuje wśród odgłosów niedzielnych i sa 
pania lokomotywy lekkie brzę 
czenie. 

Samoloty. 

. Zbliżają się do pociągu. Nagle 
gdzieś za krzakami ukryte działa prze 
ciwłotnicze biorą je na cel. W tym sa 
mym momencie, dotąd. niewidoczne, 

wystrzełają w niebo nasze samoloty 

(Dokończenie na str. 4) 

WŁ Ryńca. 
PRYDZ UKTA 

skim. Przemawiać będzie sam amba- 

sador Raczyński. Świetnie. Speaker 
zapowiada. 

— Hallo, uwaga! O godzinie 22 
min 15 nadamy państwu brzemó- 

wiem e ambasadoci Raczyńskiego» wy 
pioszone z radioste i tłondyńskie]. 

Jakże to się stanie? A no tak, że 
wcale nie potrzeba przerywać b.eżą- 
cego programu. już się do tego za- 

brali nasi technicy: włączono piyty, | 

drgający sztyfcik rysuje aa czaravm 

połyskliw „m krążku słowa, którą póź 
niej odpowiednio v* zmci: nione ro4 

gną się z rozgłośni wileńskie]. 

Czekamy na tę chwi'ę. 10, 10,15.*%) 

jest, Hallo, hallo, tu Lor.dvn. Mówif 

speaker, mówi ambasador, nastepuie MZ 

cały bukiet pierwszorz;duvėh inloT- 

macyj. Ludziom oczy błyszczą 

— No, powiada młody spec z 4 

działu technicznego do kolegi — tė 

raz pójdziemy sobie na dobry bef-   
sztyk! Od drugiej godziny nie w. 

usłach nie miałem. i 2 

Poszli. Smacznego! Dobrze sobie N 

zasłużyli. 
A łam gdzieś w Królewcu, ałbo i 

bliżej siedzi przy mechanicznej za- 

dzinówce karmiony ersatzami niemia 

szek i nadaje cierpliwie, według roż „* 
kazu: В 

Pi, pi, pipipi, pi. pi... 

„Przeszkadza”, znaczy się. A gło 

dne kis «rs mu do wtóru. 

J. Maśliński, 
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Pożycami przez prasę 
PYCHA JEDNEGO CZŁOWIEKA. 

Pod takim tytułem wczorajsza 
„Polska Zbrojna“ drukuje następują- 
te głosy prasy belgijskiej. 

BRUKSELA, Prasa belgijska 
stwierdza jednogłośnie, iż odpowie- 
dzialność za ostatnie wypadki ponosł 
Jedynie Hitler. Polityka neutralności — 
pisze jeden z dzienników — nie może 
osłabić w społeczeństwie belgijskim 
wstrętu w stosunku do napastnika i sym 
pati do obrońców ładu i wolności. 

„20 Wiek“ pisze: Nasza polityka 
nie jest polityką absolutnej neutralno- 
$ci, Jak szwajcarska. Zobowiązaliśmy 
się bronić naszego terytorium, nam też 

będzie dane stwierdzić, czy I kiedy Je 

steśmy zagrożeni, czy I kiedy będzie- 
my musieli walczyć. 

„Libre Belgique" pisze: Przyszły 
historyk nie będzie miał żadnej wą/pli 
wości co do tego, kto jest napastni- 
klem. Nikt tak nie bronił pokoju Jak 
Chamberlain, nikt w tak kategoryczny 
sposób nie odrzucał propozycyj poko- 
Jowych, jak Hitler. 

Socjalistyczny „Le Peuple" wyraża 
pewność, ił wojna skończy się straszli- 
wym pogromem hitleryzmu. Gazeta fla 
mandzka „Van Antverpen“ stwierdza, 
iż pycha jednego człowieka postawiła 

los całej cywilizacji europejskiej na 

krawędzi przepaści. 

ANGLIA I FRANCJA POSIADAJĄ 
PRZESZŁO 5,000 AEROPLANÓW 
CO TYDZIEŃ TYSIĄC NOWYCH 

APARATÓW. 

„Kurier Czerwony“ pisze co nastę- 

Anglia I Francja łącznie z nami ru- 
szyły do boju. Sprzymierzone armie na 
szych sojuszników to potęga wielka, 
świetnie wyszkolona, znakomicie wypo 
sażona w najnowocześniejszy sprzęt bo 
jowy. Oble te armie przygotowane są 
już całkowicie do natychmiastowego 

rozpoczęcia działań. 

Każde z osobna z obu mocarstw 
sprzymierzonych poslada lotnictwo po- 
1ężne w niczym nieustępujące, a często 

kroć przewyższające lotnictwo wroga 
— łącznie, zaś tworzy się siła, której 
nikt na świecie oprzeć się nie zdoła. 

Przemysł lotniczy rozwinął się w 
obu mocarstwach w ciągu lat ostatnich 

"tak dalece, iż zarówno Anglia, Jak 
I Francja są w chwili obecnej w stanie 

( produkować po 300—500 samolotów 
tygodniowo. 

f Własne liczne wytwórnie płatow- 
ców I silników pracują pełną parą by 
przygotowywać olbrzymie rezerwy. 

Jest to tym łatwiejsze, Iż surowców 

nie zabraknie. 
: Doskonałość sprzętu lotniczego 

Angilil I Francji dorównywuje już dziś 
największej potędze lotniczej świata — 
Stanom Zjedn. A. P. Anglia zwłaszcza 
poslada dziś sprzęt seryjny w linii zna- 
cznie przewyższający sprzęt niemiecki 

- a Francja uzupełniła swe luki ogrom 
nymi zamówieniami w Stanach Zjedn 
А. Р., które przed paroma miesiącami 
zostały dostarczone. 

Anglelskie bombowce o szybkości 
450—500 km/g wykazały swą znako- 
mitą sprawność jeszcze nie tak dawno 
w wielkich raidach nad Francją. Seryj- 
ne aparaty myśliwskie są dziś najwięk- 
sze w świecie. 

Typ Hawker-Hurricane 560 km/g, 
typ Submarine-Spitfire 580 km/g. 

Zakończył ostatnio próby typ samo 
lotu myśliwskiego przekraczający szyb 
kość 650 km/g i samolotu bombowego 
o szybkości 540 km/g. 

Dużo, bardzo dużo świefnych sa- 
molotów rzucili w bój nasi sprzy 
mierzeńcy. 

W tej chwii oba państwa mają 
przygofowane do boju ponad 5000 

aparatów myśliwskich, bombowych, 
rozpoznawczych. Za tydzień siła ta 

wzrośnie o nowy tysiąc. 1 tysiąc taki 

przybywać będzie, co 7 dni. 

W świetle tych damyc: „Kuriera 
Czerwonego* łatwo jest zrozumieć 
dlaczego działalność lotnictwa niemiec 
kiego u nas tak wybitnie osłabła w 
dniach ostatnich. Nie łatwo jest Niem 
com bez benzyny i surowców walczyć 
z taką potęgą. 

SZALEŃSTWO HITLERA. 

„Robotnik 
wstępnym. 

Na próbę pośrednictwa w zatargu 
niemiecko-polskim ze strony Daladiera, 
Hitler odpowiedział odmownle. Na 
dwukrotny apel prezydenta Roosevelta 
nie odpowiedział wcale, |Jak również 
na Inne apele pokojowe. Zdecydował 
rozpętać wojnę I nic go już powstrzy- 
mać nie mogło. 

Nic, bo nawet odsunięcie się jedy- 
nego sojusznika — Włoch. Czy neutral 
ność Włoch w chwili obecnej jest tyl- 
ko przejściowa, czy też ma cechy 
trwalsze I jest obliczona na dalszą me- 
tę, nie będziemy tu rozważali. Faktem 
Jest, że Mussolini feraz pozostawił swe 
go przyjaciela samego, co Hitler chyba 
odczuł naiboleśniej. Czy I teraz wyśle 
do Mussoliniego depeszę: „Niądy pa- 
nu fego nie zapomnę”! 

Hitler znalazł się sam. Jeżeli mimo 
fo waży stę na wojnę, która musi się 

skończyć jego klęską, fo mamy najlep 
sze świadectwo, że zabrnął w sytuację 
bez wyjścia, z której już wycofać się 
nie mógł. Presfiż „wódza”, który do- 
tychczas wciąż zwyciężał bez walki, 
wymagał I teraz takiego zwycięstwa, 
a gdy się okazało niemożliwe, trzeba 
było uciec się do wojny. Gdy szuler 
przegra ostatnią stawkę, nie pozostaje 

mu nic Innego, jak kapitulacja albo sa- 
mobójstwo. 

Hitier odrzucił Monachium na swo 
ją niekorzyść chociaż zdrowy rozsą- 
dek doradzał mu takie wyjście. Tym 
samym zdecydował się na Wersal 
Nr 2, który niewątpliwie będzie znacz. 
nie surowszy, niż pierwszy. Ё 
BLT 

pisze w artykule 

Zbędnem byłoby dzisiaj tłumaczyć, jak 
doniosłą rolę spełnia w obecnej chwili 
radio. Działalność informacyjna radia, og- 
łaszanie alarmów lotniczych oraz stałe po 
gadanki aktualne wskazujące jak w jakich 
okolicznościach należy się zachowywać — 
ою najbardziej podstawowe przykłady 
niezbędności radia w życiu publicznym 
okresu wojennego. 

W tych warunkach spadają ciężkie 
obowiązki nie tylko na Dyrekcję Polskiego 
Radia, ale również na każdego posiada- 
cza radioodbiornika. Nie istnieją u nas 
żadne przepisy, któreby te obowiązki ok- 
reślały w sposób prawny. Nie mniej spo- 
łeczne i obywatelskie podejście posiada 
czy radioodbiornika winno ich skłonić do   tego, aby samorzutnie zrezygnowali z pew 

  

Bitwa powietrzna 
(Dokończenie ze str. 3) 

Nad naszymi głowami, 
pociągiem 

myśliwskie. 
nad znieruchomiałym 

Irozpoczyna się walka. 
Wywieszeni z okien połową ciała 

podróżni śledzą z przyspieszonym ra- 
dością biciem serca — bitwę powietrz. 
ną. Nikt nie myśli już o tym, że prze- 
cież mimo wszystko może spaść na po- 
ciąg jakaś bomba, zabłąkać się jakaś 

fyśliwce dopadły bombowców. 
iemal wczepiły się w nie pazurami, 

ak jastrzębie. Zatracamy świadomość 
że te nasze samoloty, to maszyny, pod 
legające prawom mechaniki, sile cią- 
żenia. Mamy wzażenie, że to wielkie, 
zwinne ptaki, dla których nie istnieje 
ami przestrzeń, ani wysokość, 

Na próżno bombowce niemieckie 
starają się zmylić pościg. Na próżno 
zmieniają kierunek lotu, opadają 
1 wznoszą się do góry, chcąc przynaj- 

mniej na kilka (dosłownie kilka) me- 
trów uciec, zyskać sekundę, dwie 

wytchnienia. Myśliwskie niemal sie 

  

  

dzą na nich, bezustanku trajkocząc z 
karabinów maszynowych. 

Cienki sznurek białego dymu zna- 
czy na niebie ślad ucieczki, 

Aż wreszcie bombowce z szeroko 
rozpostartymi skrzydłami, kołysząc 
się z boku na bok, opadając ciężko 
gdzieś w iesie. Za chiwilę podnosi tam 
ciężka chmura gęstego dymu. | 

Wszystko jest jasne.  Bombowce 
płoną. Nasze myśliwskie, zatoczywszy 
koło, wracają dumnie, 

Ludzie rzucają się sobie na szyję, 
klaszczą w ręce. Jesteśmy dumni į ra- 
dośni, jakbyśmy to my czymkolwiek 
przyczynili się do zwycięstwa. 

Pociąg powoli rusza w stronę Wo- 
łomina, Na przeciw nam biegną lu- 
dzie, jadą na rowerach. Poka.wiją nam 
na palcach i krzyczą 

— Trzy, trzy, trzy samoloty strą- 
cone. A po tym nikną w lesie, nad 
którym ściele się chmura  burego 
dym" 

WŁ. Ryńca. 

„KURIER“ [4925]. 

Ostatnio Wiedeń przybrał oblicze 
niepodobne zupełnie nawet do tego, 
jakie już zdążyły mu nadać 18-mie- 
sięczne rządy najeźdźców pruskich. 

kurtki na to, kartki na owo, brak te- 
go, brak tamtego, ogonki przed skle- 
pami — to jeszcze pół biedy. 

Kto przyjrzy się spieszącym przez 
ulice Wiedeńczykom, ten z łatwością 
wyczyta z ich twarzy tępą rozpacz lub 
nienawiść. 

Stara niechęć do Prusaków prze- 
rodziła się tu na widok rządów gaulei- 
terów i mniejszych fiihrerków nasła- 
nych z Rzeszy w głęboką nienawiść. 

Nic z tego, co obiecywali Niemcy 
przed Anszlusem Austpii nie sprawdzi 
ło się. Obiecywali rozładować bezro- 
bocie: rozładowali je istotnie włado- 

*| wując, często przemocą, do pociągów 
bezrobotnych i wywożąc ich do Rzeszy 

Warszawski Okręgowy Komitet Robot 
niczy PPS i Rada Zawodowa m. Warsza- 
wy celem skoordynowania działalności or 
ganizacyj robotniczych w dobie obecnej 
wyłaniają: Warszawski Robotniczy Komi. 
tet Pomocy Społecznej, złożony z Egze- 
kutywy WOKR — PPS, Prezydium Wy: 
działu Rady Zawodowej m. Warszawy | 
delegacji bratnich organizacji. 

Warszawski Robotniczy Komitet Pomo 
cy Społecznej kieruje działalnością w za 
kresie: 

1) Utrzymania stałej łączności z żołnie 
rzami, będącymi w armii. 

2) Opieki i pomocy nad dziećmi | ro 
dzinami robotniczymi . 

3yPracy nad zaopatrywaniem ludności 
w artykuły pierwszej potrzeby i walki z 

paskarstwem. * 

4) Czynnego udziału w akcji obronnej 

Stolicy. 

5) Akcji propagandowej. 

Wszystkie organizacje: dzielnicowe, za 
wodowe, młodzieżowe, oświałowe — o- 

bowiązane są stosować się ściśle da dy- 
rektyw Komitetu i wykonywać wszelkie   

  

  

funkcje im powierzone. 

Nie dawaj posłuchua 
piotikarzom # pamikarzom? 

Każdy radioodbiornik 
musi być dzisiaj maksymalnie wykorzystany 

nych osobistych wygód na rzecz zbioro- 
wego pożytku. Każdy radioodbiomik musi 
być w czasie wojny maksymalnie wyko- 
rzystany. Nie powinno być ani jednej ro- 
dziny, która nie miałaby dostępu do apa- 
ratu radiowego, która byłaby pozbawiona 
pożytecznych wskazówek, ogłaszanych po 
przez anieny polskich rozgłośni, która by 
łaby pozbawiona współprzeżywania za 
pośrednictwem radia wielkich  historycz- 
nych chwil życia narodowego. 

Każdy zatem odbiornik radiowy winien 
być udostępniony jak najszerszemu ogó- 
łowi. Riadiosłuchacz musi wyrzec się przy 
jemności wędrówek radiowych po całym 
świecie, natomiast aparat słale powinien 
być uruchomiony | fo nastawiony na tę 
stację, która ogłasza alarmy lotnicze dla 
danago terytorium. 

Oczywiście że udostępniznie prywat- 
nego odbiornika szerszemu ogółowi nie 
powinno odbywać się w sposób chao- 
tyczny I bezplanowy. Należy tę sprawę 
zorganizować łącząc się w pewne grupy, 
które byłyby obsługiwane przez jeden naj 
bliższy i najprzystępniejszy radioodbior- 
nik. W ramach tej grupy należałoby zor- 
ganizować słałe dyżury przy odbiomiku 
radiowym. W ten sposób gęsta sieć ra- 
diofonizacyjna, pokrywająca Polskę zosta 
nie jeszcze uzupełniona przez słuszną 
inicjatywę społeczną. 

       
   

  

      

W LITWIE zgłoszenia na pre- 

numeratę „Kurį. Wileńskiego* 

przyjmują: F-ma „SPAUDA* — 

Kaunas, Maironio 5-a; Księgar- 

nia „STELLA* — Kaunas Pre- 

numerata miesięczna 5 litów 

* posesiech kop ą iuż rowy przeciwiotnicze 

   
W większości posesyj rozpoczęto już ro- ! 

boty. oszczególnych domach zjawiły się j 

napisy: „Tu rozpoczęto kopanie rowów 

  

  
Warszawski Robotniczy Komitet 

Pomocy Społecznej 

  wej 6-1 (lokal Akcji Katolickiej tel. 7-83). 

"=" 

na ciężkie roboty przy fortyfikacjach, 
autostradach, w fabrykach. Wymyśla 
no przy tym nie raz, nie dwa ale stale 
od „austriackich piecuchów*. 

Propaganda też od dawna nie „bie 
rze”. Gadanie, manifestacje, marsze, 
przemarsze, bębny,  piszczałki 
wszyscy już mają tego dosyć. 

Trudno byłoby już teraz mówić 
o zorganizowanyra oporze wobec na- 
jeźdźców pruskich. Opozycja jednak 
nastroje antinazistowskie rosną i po 

głębiają się coraz bardziej. Awantur- 
nicza polityka Rzeszy podsyca tylko 
opozycję w Austrii, która wygląda z 
upragnieniem chwili wybawienia. 

Przeszachrowanie Tyrolu dopełniło 
miary. Prestiż Hitlera, tam, gdzie jesz 
cze istniał, ulatnia się jak dym. Starzy 
i młodzi widzą, że polityka Hitlera to 
szantaż, kupczenie wszystkim, co mo- 

Terror w Wiedniu 
głoby podtrzymać na dłużej nastrój 
i regime. 

Ale jeśli nie ma jeszcze warunków 
w Wiedniu, na zorganizowanie czyn | 
nego oporu, jest już opór bierny, wy* 
rażający się w rozrzucaniu ulotek, na. 
klejaniu haseł, odezw, w zamazywa- 
niu swastyk. 

„Austria została wydana na łup 
przez zdrajców, oszukana przez Seysa. 
Inquartów* — mówią szeptem po ką- 
tach. Seyss Inquart jest najbardziej 
może znienawidzoną osobą w Austrii. 
Zdrajca u boku Schuschninga, który - 
służył Hitlerowi od pierwszej ch va 
otoczony jest powszechną pogardą. 

Nadzieje Austriaków, tak, jak Cze 
chów pokładane są w klęsce wojen 
nej, która Rzeszy nie minie, 

M. Z. 

  

Warszawski Rob. Kom. Pomocy Społe 
cznej tworzy sekcje, których zakres i for 
my działania ustalą odnośne regulaminy. 

Sekretariat Warsz. Robotniczego Kom. 
Pom. Społecznej i kierownicy sekcji twa 
rzą organ wykonawczy Warsz. Robotnicze 
go Kom. Pom. Społecznej. 

Warsz. Robotn. Kom. Pom. Społecznej 
dzieli Warszawę na obwody według po 
trzeb organizacyjnych, kierownictwo ob 
wodów powierza wyznaczonym towarzy- 
szom. 

Komitety Obwodowe są organem wy 
konawczym Komitetu Warszawskiego, któ 
rego dyrektywom podlegają Dzielnice par 
tyjne, Zw. Zawodow., organizacje ošwiato 
we działające na terenie Obwodu. 

Analogicznie do sekcji działających 
przy Warsz. Robotn. Komiłecie Pomoay 
Społecznej, tworzą się sekcje na Obwo 
dach. Kierownik Obwodu I kierownicy sa 
kcji na Obwodzie — tworzą wydział wy 
konawczy Obwodu. 

Likwidacja czy rozszerzenie zakresu 
działania Warsz. Robotniczego Kom. Po 
mocy Społecznej spoczywa w ręku WOKR 
PPS | Rady Zawodowej m. Warszawy. 

T. ARCISZEWSKI 
Przew. OKR PPS. 

W. PIONTEK 
Przew. Rady Zawod. m. Warszawy. 

KOBIETY 
które zgłosiły się do 
pomocniczej służby 
Organizacja Przysposobienia Wojsko- 

wego Kobiet wzywa panie, które zgłosiły 
się do pomocniczej służby wojskowej 
(wypełniając indywidualną Kartę Rejestra- 
cyjną Grupy B i C) na zbiórkę, która od 
będzie się w dniu 10 września (niedziela) 
© godz. 16 w lokału Organizacji PWK — 
ul. Wielka Nr 34, I piętro. 

Ochotnicza Legia 
Kobiet 

Zw. Legionistek powiadamia, że 
Oddział Wartowniczy organizowany 

przez Związek przyjął pamiętną w 
naszej przeszłości nazwę Ochotniczej 
Legii Kobiet. Zapisy do ochotniczej 
Legii Kobiet w dalszym ciągu są 
przyjmowane przy ul. w. Anny 2, od 
godz. 10—12 i od 16—18, 

Ochotnicza Legia Kobiet wzywa 
do szeregu wszystkie te kobiety Pol- 
ki, które w prawdziwie ideowej, bez- 
interesownej służbie dla Ojczyzny, 
chcą dać wyraz swego patriotyzmu. 

„Gospoda żołnierska" 
na Dworcu Kolejowym 

Podaje się do wiadomości chcących 

przyjść z pomocą żołnierzowi naszemu, 

że z ramienia Miejskiego Obywatelskiego 

Komiteiu Pomocy Wojsku zorganizowana 

zostaje na dworcu ruchoma „Gospoda 

żołnierska" w lokału Misji Dworcowej 

T-wa Op. nad Dziew. 

Ofiary w gotówce lub naturze na zao- | 

patrzenie tej placówki w potrzebny pro- 

wiant i materiał propagandowy składać 

można w biurze Sekcji przy ul. Zamko- 

  
obowiązek 

nakazuje wszystkim lokatorom posesyj w zią 

przeciwiotniczych. Obywatelski   cie udziału w tych pracach”. 

Warszawa na wesoło 

Bez nerw, 
czyli po angielsku 
— I patrz pan, panie Krówika, wszyscy 

inu oczy przecierali. Angliki nie Anglik, 
Francuzy nie Francuzy, króle i same najważ 

niejsze brabiowie listy do niego pisałi, żeby 
dał spokój, a om nie, tylko że musi wojnę 
zrobić. 

— Podobnież ten Wiluś dawniejszy zban 
kretowany cesarz niemiecki, któren gdzieś 

zagramiicamy siedzi, i na starość marne skła 

dzine opałowe posiada i drzewo kucharkom 

na podpałkę rąbie, także samo złapał sa 

piėno i list do niego wyszykiowai, 
tyczniie tak było. W te słowa mu 

napisał: 
„Sam jestem niezgorszem draniem i lu- 

bie jak gdzieś coś leży uknaść, ale w tem 
wypadku radzę ci daj spokój, bo się mo- 
żesz niemożebnie naciąć, 

Jak się Polacy z Anglikamy i Francuza 

my za ręce wzięli marne twoje widoki, 

A szkoda cie bo ładny jesteś chłopak, 

nosisz się jak ta lalka, mieszkanie parę po- 

koi z kuchnią w dobrem ponkcie posiadasą, 

życie kazionne darmo dostajesz i jeszcze pa 
rę złotych na drobne wydatki. 

Nietronkowy jesteś, nie palisz, na sok a 

marchwi majątku nie wydasz, to możesz się 

ładnej forsy dorobić, i na starość jakiś ia 
temesik na siebie założyć. 

Będziesz sobie tylko chodził z ręcamy w 

kieszeniach i na czeladników krzyczał: 

— Ten szlaczek niżej, pieska wasza nie 

bieska! — albo tyż: — Jak to zagrontowane, 

haka wasza w te i nazu”” 

No i co, źle ci będzie? 
To tyż po mojemu dokąd jeszcze jest 

tnochę czasu cofnij się! 

— (0 pan mówisz, tak mu napusał? 

— Słowo w słowo, jak żeś pan słyszał? 

— A om nici To uparty człowiek, jak 

pragnę zdrowia. 
— Ale teraz go się nauczy po kościele 

gwizdać. Jak już Angliki się ruszyli, to ży- 
wo razem go wykończemy. 

Bo uważasz pan, Anglik ziamnemy nes- 

wamy się odznącza. 
— Jes, jes — nu wszystko mówi, i pana- 

sode się ogania, jak mu kto podgrymasza, 

ale jak naz parasol do szafy zamknie, pa- 

łasz sobie pnzypnie,, za karabin złapie, to już 

nie drefi, leje nie gorzej od Polaka. 
— No to w taki sposób. 

Niech żyje Anglia! 

— Niech żyje! ; 

— A možebyšiny pamie Krėomka pochėd 

urządzili pod angielskie ambasada? 

— Jak to tak we dwóch? 
— (o pan mówisz takie rzeczy, już jest 

koło nasz ze sto osób, a krzyknij pan je- 

szcze raz „Niech żyje Anglia!" to w try 

miga pare tysięcy się zbierze. 
— No to już krzyczem! 

— Jazda, ale flegmatycznie, bez nerw, 

po amgielsku. 
— Niech żyje Anglia/ 
— Zaraz, czekaj pan! Słyszysz pan! Fran 

aja także samo idzie! 

— Niech żyje Francja! 

— Niech żyje siostrzyca! 
— Znakiem tego idziem po kolei pod 

framcuskie i pod angielskie amabasade! 

Wiech. 
BESTER ZROYPOOAPTRET TER WI PRETROTOA 

Na ubranie dla żołnierzy 
Sekcja Odzieżowa Miejskiego Oby- 

watelskiego Komitetu Pomocy Wojs* 
ku wzywa wszystkich mieszkańców 
miasta Wilna do zbierania i składania 
ciepłych materiałów na bieliznę dla 

  

„żołnierzy oraz wełny i trykotaży w ko - 
lorze lub innych ciemnych kolorach * 
na szaliki, rękawiczki. Zebrane rzeczy . 
należy składać na ręce Sekcji Odzie- 
żorwej Miejskiego Obywatelskiego Ko- 
mitetu Pomocy Wojsku. Ul. Zamko- 
wa 6, lokal Akcji KatoFokiej, godz. . 

10—12 i 16—18. ‚ 

 



  

- Odezwa do mieszkańców Wilna | 
_ 4 województwa wileńskiego 

Wojewódzki Komitet Pomocy Wojsku 
w Wilnie gorąco wzywa wszystkich mie- 
-szkańców, a zwłaszcza wszelkie organi- | 

zację kobiece, do natychmiastowego skła 
dania w darze wszelkich nowych i starych 
materiałów przydatnych na opatrunki, jak 
lniane i bawełniane prześcieradła, ręczni- 
ki, obrusy, serwety, bieliznę, szmaty, fla- 
-nelę itp. | STATY x038 
‚  Małeriał zebrany będzie odpowiednio 
przerobiony, sterylizowany na  gołowe 

opatrunki i dostarczony do miejsc zapo- 
„ Irzebowania. || at 

Pożądane 

były czyste. я 
: Składać je można. w następujących 

punkłach miasta codziennie od godz. 9 
do 14. у : 

1. Ulica Zakretowa 23, Zakład Zoolo- 
gii USB, pe 

2. Ulica Wielka 24. : 
3. Ulica Połocka 6, Punkf Ratown= 

4. Ulica Mickiewicza 38, Gimnazjum 
im. Orzeszkowej. - : 

aby wymienione materiały 

  

Nie wegajcie namowom dywersantów 
Odezwa przywódcy litewskiego ruchu w Polsce 
Przewódca litewskiego ruchu spor- 

towego w Polsce Franciszek Żyżina- 
ras wydał w języku litewskim odez- 

‚ ме do młodzieży litewskiej miejskiej 
I wiejskiej, nawołując ją. aby w tych 

„Rytas“ wydeles owujeswych przedstaw cieli 
| do komiteiu Pomocy +05:U 
Odbyło się posiedzenie Zarządu Litew smo z powiadomieniem, że do wszystkich 

'Sekcyj Komiłetu wydelegowało swoich skiego Towarzystwa Oświatowego „Ry- 
tas“, Na posiedzeniu tym zapadła jedno 
myślna uchwała zgłoszenia akcesu do prac 
Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Po 
mocy Wojsku. * 

"W wyniku tej uchwały Litewskie Towa 
"rzystwo „Rytas*” nadesłało do Prezydium 
Miejskiego Komitetu Pomocy Wojsku, (pi i 

-- Wznowienie 
Litewskiego T-wa Dobroczynności w Wilnie 

- Wczoraj 8 bm. Wojewoda Wileń- 
ski wydał zarządzenie mocą którego 

. Litewskie Towarzystwo Dobroczyn- 
ności w Wilnie zosiało zicstytuowane 
i w dniacn najblizszych wraz z ca- 

  

| Komitełu, będą dokonywały zbiórki w | 

"Pom. Wojsku przy ul. Dąbrowskiego 10,   

  

Poza Wilnem, na terenie województwa 
wileńskiego, zebrane materiały należy kie 
rować do powiatowych Sekcyj Zdrowia. 

Poza tym od dn. 9 bm. osoby upo- 
ważnione przez Sekcję Zdrowia Woje- 
wódzkiego Komiłetu Obywatelskiego Po- 
mocy Wojsku, posiadające odpowiednie 
zaświadczenia i kwiłariusze z pieczęcię 

mieście, chodząc po domach. i 
Bądźmy ofiamil 
Niech każdy da tyle ile możel 
Zdobycie środków opatrunkowych — 

to prawdziwie realna pomoc naszym sy- 
nom, ojcom, mężom i braciom. : 

; Wojewódzki Komitet | 
—  Obywatelskiej Pomocy Wojsku 

: w Wilnie. 

* 

"W sprawie szczegółowych informacyj 
dotyczących współpracy należy się zwra- 

cać do p. Marii Priifferowej w Sekretaria- 
cie Sekcji Zdrowia Wojew. Kom. Obyw. 

tel. 16-85, codziennie od 10 do 14. 

ciężzich dla Narcdu Polskiego chwi- 
lach. najrzetelnizj i najbzrdziei lojal- 
nie wykonała wszystkie obowiązki 
r obec Państwa i nie ulegała namo- 
wom dywersan:ów. 

przedstawicieli. 3 
Na liście zgłoszonych delegatów wi- 

dzimy nazwiska znanych i- popularnych 
działaczy litewskich, a mianowicie: ks. Czy 
birasa, ks. Piekienasa, Konsłantego Staszy 
sa, Rafała Mackiewicza, Wincentego Bu 
drewicza, Szyksznisa | innych. Е 

działalności   łym majątkiem oraz bursarii zwróco 
ne będzie Zarządowi tego Towarzyst 
wa. Odtąd Litewskie Towarzvtiwo , 
Dobroczynności będzie mogło pizė- | r 
jawiać swobodną działalność. 

„KURJER” (4925). 
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Dwa posiedzen'a nowej Rady Miejskiej 
moe 

na 14 bm. na godz. 17 wyborcze posie- 
dzenie nowowybranej Rady Miejskiej. 

- Na posiedzeniu tym dokonany zosta- 
nie wybór 8 nowych ławników. 

  

  
Po dokonaniu wyboru ławników odbę 

dzie się o godz. 18 drugie posiedzenie 
plenarne Rady Miejskiej. Tym razem z no 
malnym porządkiem dziennym, który prze 
widuje 15 spraw. Większość dotyczy wy- 

| kupu gruntów dla potrzeb miasta, 

Ф Ю)Б 7 МУ Л 
Kobiety-Polki — Czionkinie Rodziny Policyjnej! 

Mężczyźni przelewają krew i czę: 
stokroć oddają życie w obranie na- 
szej Ojczyzny w walce z odwiecznym 
wrogiem. Niejedna z Was może ura- 
tować życie polskiemu żosnierzowi, 
ciężko rannemu, oddając mu krew 
Zapisujcie się na krwiodawczynie w 
Polskim Czerwonym Krzyżu (Mickie | 
wicza 7). Te, które swej krwi dać nie 
mogą, muszą dać pracę rąk w orga- 
nizacjach pomocnych wojsku Zapi- 
sujcie się do tych organizacyj! Żad- 
nej z Was dziś nie może zaliraknąć: 

" Zwracamy się jednocześnie z ape- 

  

lem do wszyskich naszych Uzłonków 
palących papierosy. Niech każdy z 
Was wypali dziennie - mniej tylko 
dwa papierosy i ofiaruje je dla żołnie 
rzy. Ci, którzy nie palą, niech -dorzu- 
cą zakupione przez siebie papierosy. 
W ten sposób możemy. codziennie ze- 
brać wiele papierosów. Prosimy, aby | 

komisar'rie i w każdej 
jednostce policyjnej ' ustawiono pu- 
detka, do których będą składane pa- 
pierosy. 

Zarząd Okr. Rodziny Policyjnej 
w Wiłnie. 

w ka$dv 

Kurs brakarski dla kobiet 
w Wow7wej 

Duża ilość pesonelu bnakarskiego ze 
spółdzielni i fwm prywatnych, trudniących 

się skupem włókna iniańćgo, odeszła do 

W celu uzupełnienia kadr fachowców w 

tej dziedzinie, Towarżystwo Lmarskie w 

Wilnie przystąpiło do zorganizowania spe 

cjalnego kursu brakarskiego dla kobiet. | 

Doświadczenie lat ubiegłych wykazuje, 
iż praca przy zakupie włókna, jego sortowa- 

nia itd. może być z powodzeniem wykony- 

wana przez kobiety. 

Obecnie organizowany kurs brakarski 
dla kobiet rozpoczmie się 25 września i bę 

dzie trwał do 2 listopada. - 

Wykłady i ćwiczenia praktyczne będą 

się odbywały w gmachu Imiarskiej Central 

nej Stach Doświadczalnej w Nowej "lej. 

Opłata za kurs (zuż.ycie materałów, na- 

  

wWwsliejce. 
rzęazi il) wyuwosi 30 zł, -za 2 miesiące. To 

warzystwo Lmniarskie w -Wilnie -przewidu je 

udaselanie stypendiów słuchaczkom pilnym, 

a mie mogący opłacić wpisowego, bądź po 

nieść kosztów utrzymania w Nowej Wiłejce. 

Na kurs przyjmowane będą kandydatki 

w wieku od lat 20—35, mające za sobą u- 

kończone conajmniej sześć oddziałów sziko- 

ły powszechnej, bądź też szkołę rolmiczą, 

szkołę zawodowo - handlową lub tkacką. Ze 

względu na znaczny wysiłek fizyczny, zwią. 

zamy 4 pracą brakarzy włókna, przyjmowa- 

ne będą kandydatki, odznaczające się dob- 

rym zdrowiem. Podania o przyjęcie na kurs 

należy przesłać do Towarzystwa Lniarskie- 
go w Wilnie, ul. Św. Jacka Nr 2, do dnia 

20 wnześm.a br. Do podania należy dołączyć 

dwie fotografie, metrykę urodzenia, orlpisy 

świadectw szkolnych, oraz własnoręcznie 

napisany życiorys. Wszelkich informacyj u- 

dzieła Towarzystwo Lniarskie w Wilnie, uł. 

Św. Jacka Nr 2, tel. 7-15.   

  

Wieś stale słucha 
rad.a 

Wielu rezerwistów: ze wszystkich pols 

kich wsi i wiosek zostało ostatnio powoła- 

nych do zaszczytnej służby wcjskowej. 

Nakłada to w.elką odpowiedzialność i 

wielkie obowiązki na tych wszystkich, któ 

czy pozostali na rodzinnym zagonie. Muszą 

omi własnymi rękoma zastąpić w pracy te 

ręce, które porzuciły kosy i pługi, a ujęły 
karabin. W czasie wojny praca na wsi musi 
być wydajniejszą, a ludzi 7» 'pracy jest 

mniej, gdyż odeszli najzdrowsi mężczyźni 

To też praca tych którzy pozostałi musi być 
nie tylko imtensywniejsza, ale - lepiej zor- 

bardziej 

  

gamizo'wama, bardziej plamowa 1 

przewidująca, 

I tutaj z wiełką- pomocą przychodzi Pol 

skie Radio. Audycje studiowe zawsze udziela 

ły wielu pożytecznych porad, zawsze dawa 

ły wskazówki i służyły wszystkim pomocą. 

Ale w obecnym okresie ze szczególną uwa- 

gą należy słuchać specjalnych 

dla wsi, ze szczególną dokładnością należy 

się stosować do udzielanych 'w nich wska- 

zówek. 

Polskie Radio oczywiście przystosowało 

w zupełności swój program do obecnej 
chwili. Mniej ra:my audycyj rozrywkowych, 

mniej beztroskiej muzyki, a więcej rzeczo- 

wych wyczerpujących informacyj, jak naie- 

ży się zachowywać w cząsie wojny, jak do 
siosowywać życie całego państwa do wieł- 
kiej sprawy obrony kraju. Te audycje acz 
kotwiek nadawame nie tylko w programach 
dla wsi są bardzo. ważne i winny być z peł- 
ną uwagą słuchane, 

programów 

Dlatego też choć jest więcej roboty przy 
gospodarstw.e, nie należy zaniedbywać słu- 
chama radia. Przeciwnie w chwilach wiel- 
kich prób roła radia staje się jeszcwe więk- 
sza, jeszcze domóoślejsza, dlatego powinniś 
my wiązać się z nim jeszcze silniej. 

Radio jest nieocenionym informatorem 4 
posiadanie jego w ogromnym stopniu mo 
# się przyczyniać do usunięcia wiełu nie- 
bezpieczeństw. 

Ponaprawia jmy popsute aparaty, zorga- 
nizujmy dyżury w świetlicach przy radio, 
aby nie przeoczyć żadnej wuadomości, a je- 
żeń radio w ogóle niema, to starajmy się 
oby tamim kosztem zrobić sobie chociażby 
aparat detektorowy. 
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MIŁOŚC I PODEJRZENIE 
Frzekład autoryzowany z angielskiego W. M. 

2 Streszczenie początku. 

Przeprowadzając śledztwo w 

- sprawie . zamordowau * Lilian 

Crane | - porwama jej córki, 
Hardinze re zgrozą z w! :rdz l. 

że z szajką nieach vsuaych zbro 

dmiarzy współdziała jego narze 

czoma, Elżhieta. Co1-:*uav. PO: 

leca ją ('edziė. WnesaCie mają? 

dostateczne dowody je: udziału 

w zbro iniach, chc: z niej wy: 

pozos'a- 

łych wsp” lnikach, W-'vec opo- 

dobyć informacje o 

ju Elżbiety aresztorije ja na 

podstawie  sfałszowa ieg- roz- 

kazu aresztowamia, aby fą та 

straszyć zmusić do zeznań Je 

dnakie w drodze do Anclandu 

Elżbiecie udało się wyk aść pud 

stępem | Hardinge'owi rewol- 

wer i próbować ucieczk; z are- 

| sztu. - 

: (Ciąg dalszy) : 
: лее Tak, myślałem o tym po odzyskaniu przytom- 
ności, ale bó! był tak silny, że nie mogłem się wiele 
zastanawidć. Wiedziałem, że mam złamaną nogę, ale 

potwora! Doktór mógł go wypuścić na dwór! Zaczą- 
łem pełznąć aleją. Trwało to nieskończenie długo, bo 
"ciągle odpoczywałem. 

— Biedny Jimmy! Ból rmmusiał być nieludzki! 
— Ja myślę! A ile użyłem przy tym strachu! 

Wreszcie dotarłem do brar.y, ostatnim wysiłkiem 
wydostałem się. za nią i... zemdlałem. Kiedy otwo- 
rzyłem oczy, zobaczyłem światło latarni samochodo- 
wych. Krzyknąłem, ile tylko sił starczyło, i samo- 
chód zatrzymał się. Jechał jakiś poczciwy chłopak, 
podniósł mnie, położył na siedzeniu i przywiózł tutaj 
W klinice zemdlałem znowu, i podobno dali mi za- 
strzyk morfiny... Miałem haniebną noc: ból złama- 
nej nogi i ta potworna zjawa! Rano oprzytomniałem 
i zaraz poprosiłem, żeby cię wezwali. Nie mogłem się 
uspokoić, dopóki tego wszystkiego nie opowiedziałem! 

« — Dziękuję ci, Jimmy. Bardzo mi przykro, że 

ale twoje odkrycie jest dła mnie dużą pomocą. Wiem 

że niepowołane oczy patrzą na niego! Podejrzewa- 
łem, że drzwi laboratorium zostawił umyślnie otwar- 
te przed paru dniami, aby mnie zwieść. Wszelkie śła- 
dy rzeczywistej jego pracy były skrzętnie ukryte. 
‚ — — Naturalnie. Ale gdzie to było schowane? Nie 
ma żadnej klatki,   

nie mogłem przecież zostawać na całą noc blisko łego | 

zostałeś w ten sposób wyłączony z dalszych działań, . 

już, czym się zajmuje doktór, gdy nie spodziewa się, . 

— Dobrze, dowiemy się tego wszystkiego w krót-. 
! kim czasie! — odrzekł Hardinge wstając z krzesła — 

Chętnie bym został dłużej, ale mam moc pracy przed 
SODĄ. 

— Wiedziaiem, že gesteś bardzo zajęty, i gdy- 
bym nie sądzi, ze moje wiadomości mogą mieć dia 
cieiue UUŻE Zdiuczelne, nie wzywaibyim Ciewie, Musia- 
8 być Zaniepokojony, gdy  Okazaio  się Tao, że 
mnie nie шат ; 

— Wiasuwie nie miałem czasu się niepokoić! 
Williams powuedział, że $pisz jeszcze. Pomdważ wy- 
bieraiem się do ie Aroha, pojecnaśum tan nie cze- 
kając, az wsialliesz, Zosiawiem tylko Williamsowu 

Gia ciebie poiecenie. Dopiero po powrocie zacząiem 
Się niepokoić, poszedłem cię budzic i zastałem drzwi 

ŁaimKkmęie. 

— flak, zamknąłem je wychodząc i zabrałem 
klucz ze sobą. Diatego Wiliams myslai, że Śpię. Pew- 
mie pokojów«a przyniosia nu Siuudanie, aie widząc 
drzwi zamknięte, jak sądzała, od środka, pomyślała, 
że nie życzę sobx, by mnie budzono. 

‚ — Tak, oczywiście, tym się tłumaczy to niepo- 
rozumienie! Niestety, Jinmy, widzę, że nie będziesz 
przy rozwiązaniu naszej zagadki, wielka to szkoda, 
bo przewiduję niemało wrazeń. Mikę Sullivan przy- 

był z Aucklandu, przywożąc cenne „dossier naszego 
przyjaciela Athertona. Ja zaš mam „rendez-vous“ 
z mordercą Liliany Crane nad „Diabelską Patelnią“ 
w czwartek o północy, 

— „Diabelska Patelnia"? Ależ to straszne miej- 
sce. To jest dół z gotującym się błotem, które bulgo- 
cze i syczy zupełnie, jak tłuszcz na patełni. Stąd po- 
chodzi ta nazwa! Przed paru laty wytrysnął tam 
nagle gejzer; błoto i olbrzymie kamienie leciały na 
wysokość pięćdziesięciu metrów. Byłem wypadkowo 
w tych stronach i widziałem to: wspaniałe widowis- 
ko! Ale tragiczną stroną tego wydarzenia był fakt, 
że trzech turystów, chciwych wrażeń, idących właś- 

| nie brziegiem „Diabelskiej Patelni“ zginęło w tym 
-błocie. Straszna śmierć, Piotrze! : a 

— Straszna! — przyznał Hardinge. ё 
— Te łotry chcą ciebie wciągnąć w zasadzkę! 

Przecież nie pójdziesz tam? . ` 
— Przeciwnie: pójdę. . : : 

        
| łeś nie spuszczać z oka...   

— Na Boga, Piotrze. Czyś zwariował! — Jimmy 
podniósł głos . pod wpływem silnego podniecenia. 
Spróbował nawet usiąść, ale opadł na poduszki, ję- 
cząc z bólu. — Czyż nie zdajesz sobie sprawy, że to 
pułapka? — mówił po chwili wypoczynku. — Oni 
chcą sprowadzić cię tam i wrzucić do kipnącego bło- 
ta. Ciało twoje nie będzie nigdy odnalezione, a gdyby 
nawet. jakimś cudem dało się je odszukać, nic nie bę- 
dzie można dowieść, Twoję zaginięcie będzie jeszcze 
jednym tajemniczym faktem w łańcuchu nieodgad- 
nionych wydarzeń. Piotrze drogi, nie rób tego! 

— Uspokój się, Jimmy. Nie wpadaj w ton żło- 
wróżbny! Nie mi nie grozi. Zachowam wszełkie os- 
trożności. Zresztą oni nie postępowaliby tak naiwnie. 
Bądź dobrej myśli! — Pochylił się i ujął dłoń Jim- 
my'ego. — Za parę miesięcy zaprosicie mnie oboje 
z Flewrette na swe wesele! 

Młody człowiek uśmiechnął się. 
— Może ona mnie nie zechce? Jeżeli się zupeł- 

nie wyleczy! Taka piękna dziewczyna, jak ona, bę- 
dzie mogła wybrać sobie lepszego męża! 

Hardinge roześmiał się. 
— Nie bądź pesymistą! Jestem przekonany, że 

ona jest już na pół w tobie zakochana. Twom 74- 

damiem jest wygrać sprawę do końca. 

* * * 

P6žnym wieczorem tego samego dnia radiostacja 
w Aucklamdzie nadała następującą wiadomość: 

„Józef K. Hallam zginął ze swego domu w Te 

Aroha. Lat coterdzieści dwa. Wzrost — pięć stóp 
i dziewięć cali. Włosy. ctemne, wątła budowa. Z lek- 
ka kuleje na lewą nógę. Miał na sobie ubranie brą- 
zowe w białe paski i kapelusz słomkowy. Wyszedł 
z domu w poniedziałek rano, by wysłać parę listów 
i od tego czasu nie był widziany. Ktokolwiek by wie- 
dział, gdzie się zaginiony znajduje, proszony jest 
o powiadomienie najbliższego posterunku policji... 
Powtarzam... . * я 

—. To ten gangster amerykański, którego kaza- 
— zaaważył Sullivan, gdy 

Hardinge zamknął radio. й 
: : (D. c. n.): 

zj
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Właściciel rozrachunku (nazwa wydawnictwa): 

„KURJER WILEŃSKI" 
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Prosimy P. T. Prenumeratorów o wniesienie prenume- 
raty za m-c wrzesień najdalej do 10-go. 

Prenumeraty do tego terminu nie opłacone zostaną 
z dniem Il września wstrzymane. 

Najdogodniej prenumeratę wpłacać przekazem, jaki 
powyżej zamieszczamy. 

  

  

     y | Dziś: Serglusza P. W. 

i Jutro: Imienia N. M P, 
WRZESIE. 

  

Wschód słońca — g. 4 m. 40 

Zachód słońca — g. 5 m. 54   

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 

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

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

MIEJSK A. 

— Kilkanaście opuszczonych domów 
przejął Magistrat na własność, Magistrat 
przejął ostatnio na własność miasta kilka- 
naście różnych domów, w tym kilka więk 
szych kamienic. Nieruchomości te przeszły 
na własność miasta z tytułu opuszczeni. 

ich przez właścicieli. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Męskie Gimnazjum Kupieckie w Wiil- 

se zawiadamia, że rok szkolny rozpocznie 

się w poniedziałek 11 września o godzinie 

8,30 mano, 

— Dyrekeja Gimnazjum, Liceum i Szkoły 

Powszechnej Zgromadzenia Sióstr Najśw. 
Rodziny z Nazaretu w Wilmie, ul. Sierakow 

skiego Nr 18, zawiadamia, że początek ro- 

ku szkolnego rozpocznie się w dniu 11-go 

winześnia, nabożeństwo o godz. 9 rano, 

Internat nieczynny. 

— Prywatne Koeduk*eyjne 

Związku Osadników w Wilnie przyjmuje za 

pisy przyjmuje sekretariat Gimnazjum ul. 

plisy do kl. I i II. Informacyj udziela i za- 

Zawalma 21, tel. 11-08, w godz. 9—14 00- 

dziennie prócz niedziel! i świąt. 

— Prywatna Szkoła Powszechna A. Fessla 

z polskim i hebnajskim jez. nauczania, Ma- 

ła Pohułanka 11. 

Zapisy rozpoczynają się w poniedziałek 

11 bm. o godz. 9. W tym lokali 

udłziela się lckcyj -jęz. amgielskiego. 

— Kierownictwo Kursów Dokształcają- 

cych „Edukacja”, wielka 47, tel. 

28-76 podaje niniejszym do wiadomości, iż 

zgodmie z zarządzeniem KOS. Nr 107 rok 

szikolny rozpocznie się w dn. 11 września. 

Zbiórka słuchaczek i słuchaczy — 11 wrześ 

Gimnazjum 

samym 

Wilno, 

LTS IRL SISU SLS NO TTISS IC TRS T ATS T AEINSOTSTRTSITINEIE 

  

nia o godz. 15. Imienne powiadomienia nie 

będą nozsylane, 

— Dyrekcja Kursów Maturalnych Sekcji 

Szikolnictwa Średmwego Z. N. P. w Wilnie 

komunikuje, że wykłady rozpoczynają się 

dnia 14 września o godz. 17. Zapisy słucha- 

czy od dnia 9 września w godz. 17—18 w lo 

kalu Gimn. Związku Osadników, Zawalna 21. 

— Prywatna Szkoła Powszechna stop- 

nia III (z prawami) i przedszkole „Pro- 

mień' — Wiwulskiego 4 przyjmuje zapisy 

na rok szkolny 1939/49. Wysoki poziom 

naukowy i wychowawczy. Opłaty przy- 

stępne. Bezpłatne komplety francuskiego 

i niemieckiego. Kancelaria czynna codzier 

nie w godz. 10—12. 

0Оа 

Odczyty instruktors ie 
Sekcja  Propagandowo - Oświatowa 

Miejskiego Komiłetu Obywatelskiego Po. 

mocy Wojsku organizuje szereg odczytów 

instruktorskich dla przyszłych prelegen- 

tów, którzy zgłosili się do pracy na tere- 

nach związków zawodowych i na przed- 

mieściach Wilna. Odczyty te będą się od- 

bywać w lokalu Kuratorium, ul. Wolana 

10 о godz. 17.45 w następującej kolej- 

ności: 
Hifleryzm a chrześcijaństwo — sobota 

9 bm. — ks. prof. Ant. Pawłowski. 

Polacy w Niemczech — niedziela, 10 

| bm. — prof. T. Turkowski. 

Н Kultura angielska — poniedziałek, 11 

| bm. — prof. M. Kridl. 

Kultura francuska — wtorek, 12 bm. 

— prof. M. Kridl. 

Charakter kulłury polskiej i jej rola 

dziejowa — środa, 13 bm. — рго K. 

Górski. 
Chrześcijaństwo a wojna — czwartek, 

14 bm. — prof. M. Klepacz. 

Na F. O. N. 
W ciągu ostatnich trzech dni w Horo- 

dzieju, pow. nieświeskiego ludność miejs- 

cowa złożyła na FON 6 tys. złotych gotów- 

ką, 16 obrączek i pierścionków złotych, 26 

rubli złotem anaz ok. kilograma srebra. Po- 

dobna akcja prowadzona jest intensywnie 

na terenie całego powiatu nieświeskiego. 

  

` * 
* 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 

Żeńskiej w Wilnie — 24 95.68, p. inż. Ry- 

sząard Kaszuba 20 zł na Aenoklub Wileński, 

Bezimienne — 1000 zł., Powiatowe Koło Ho- 

dowców Koni w Oszmianie — zł 3.042.20.     

  

Oddaje siebie 
i wszystko co posiada 

Do starosty powiałowego w Grodnie 
zgłosił się p. Jan Kozłowski, dzierżawca 
maj. Golnia w pow. grodzieńskim odda 
jąc się do dyspozycji w gotowości pełnie 
nia każdej czynności, czy pracy dla po 
trzeb wojskowych kraju ofiarując jednocze 
śnie bezpłatnie dla wojska 100 metrów ko 
niczyny, 100 metrów Somy, 150 metrów 
karłofli, 50 metrów owsa i 50 metrów ży- 

ta, 

1000 paczek 
Gia żołnierzy 

Obywatelski Komitet Obrony w Woło- 

żynie zorgamizował uroczyste pożegnanie 

odchodzących do wojska rezerwistów. Żoł- 

nienzom rozdano . 1000 paczek z papierosami 

i innymi potnzebnymu drobiazgami żołnie- 

rzom.  Odjeżdżających żegnało całe społe- 

czeństwo oraz Powiatowy Obywatelski Ko- 

mitet Obrony ze starostą i burmistrzem na 

czele. 

Hotel EUROPEJSKI 
WILNIE        

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

KISS TI 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSK! NA POHULANCE. 

— „Szkarłatne Róże” — na przedstawie 

niu wieczorowym © godz. 18 (6 wieez.). 

Dziś, w sobotę i jutro w niedzielę ostat- 

nie przedstawienia świetnej komedii współ- 

czesnej Benedettiego „Szkarłatne Róże” z 

udziałem pp. Alexandrowiez, Jaśkiewicza I 

Sumzyńskiego. Początek przedstawień 0 g. 

18 (6 wieczorem). Ceny popularne. 

RADIO 
WILNO 

SOBOTA, dnia 9 września 1939 r. 

6.56 Pieśń: „Wstaj Panno". 11.25 Muzy- 
ka popularna. 13.00 Wiadomości z miasta i 

prowineji. 13.06 Pr gram na dzisiaj. 13.10 

„W świecie dziecięcym — audycja. 13.40 
Muzyka z płyt. 14.30 „Szyje to jest“ — 

kwadrans speakera. 17.00 Muzyka z płyt. 

17.30 Pogadanka radiotechniczna Mieczysła- 

wa Galskiego. 17.40 Recital śpiewaczy Stani- 

sława Orkana. 20.25 Audycja @@ młodzieży 

wiejskiej: „Młodzież w akcji zielarskiej”. 

20.35 Wiadomości sportowe. 23.05 Zakończe 

nie programu.   

Ludność wiejska masowo 
zęąśssza się na ochotników 
Ze wszystkich powiatów woj. nowo statnio zaobserwowano na terenie gminy 

gródzkiego nadchodzą wiadomości, że | żuchowickiej, pow. słołpeckiego i na tera 
ludność wiejska, a zwłaszcza młodzież ma 
sowo zgłasza się do władz administracyj 
nych i samorządowych o informacje, gdzie 
można zapisać się na ochotników do Ar 
mii Polskiej. Masowe takie zgłoszenia о- 

nie powiatu słonimskiego. Charakterysty= 
czne, że i niektórzy zwolnieni rezerwiści 

powracają do domów z żalem, że jeszcze 
nie zostali wcieleni do armii. 

Wszystkie pola obsiane 
w Nowogródczyźnie 

Organizacje rolnicze na terenie woje 
wództwa nowogródzkiego wszczęły ener 
giczną jesienną akcję siewną. Wszystkie 
pola w Nowogródczyźnie muszą być jax 
najstaranniej uprawione oraz całkowicie i 
w porę obsiane. Wszyscy rolnicy powinni 
pamiętać o własnym interesie i interesie 

Bidon 

W 
Wyjątkowy film 

dla wszystkich 

całego społeczeństwa. 
Pamiętać o tym powinni także I wszys 

cy ci rezerwiści, którzy zostali urlopowa 
ni z szeregów armii. Powinni oni poświę 
cić swój czas wyłężonej pracy w gospodar 

stwach, aby zapewnić chleb dla swoich ro 
dzin i wyżywienie dla walczącej armii. 

TRZECH 
  

MUSZKIETERUW 
Nadprogram: Wielkie dni sierpniowe oraz piękna kolorówka 

HELIOS | 
Dziś kino czynne 

od godz. 4, 6 | B:ej 

Wspaniała komedia muzyczna p, t. 

.» Ё& В ЁБ & @ 66 
W roli głównej słynny komik francuski Fernandel 

Chrześciiańskie kino „SWIATOWIEB” Mickiewicza 9 
  

Dziś otwarcie sezonu 
rewelacyjnym filmem 

polskim „AP 
Wg nagrodzonej powieści M. Ukniewskiej. = 

RACHY“ 
W.roli gl. nowo-odkryta gwiazua Hanka Kar« 

wowska, W pozostałych rolach Ćwikiińska, Andrzejewska, Bodo, Węgrzyn i inni. 
Początki seassów o godz. 2, 4, 6, 81 10. — W święta od Zeej 
  

KINO 
Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 
wiwulskiego 2 

Dziś. Najpiękniej- 
sza aktorka świata 

„Sama 

OGNISKO | 
Dramat ludzi morza p. t. 

Madprogram; DODATKI, 

Kay Francis v siotimiėe 

przez życie” 
Początek o godz. 6, w uuedziele o 4-0 

Kapitan Mollenard 
W rolach głównych: Harry Baur i Albert Prejean 

Pocz. senus. o g. 6, a w niedz. | święta o 4. 

 PAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAS AAA AA60 

LEKARZE 
РУ 

DUKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skėrne, weneryczne, narzą 
dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, ul. 

Wileńska Nr 28 m. 8, tel. 277, 

    

  

DJKTOB 

Biumowicz 
choroby weneryczne, skórne i moczopłaiowe 

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

9—1 po poł. I 5—7 wiecz. 

„AKUSZERKI 
AKUSZERKA 

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

er Jakuba Jasińskiego 1a—8 róg ul 
3-go Maja obok Sądu. 

AKUSZERKA 

M. rzezina 
masaż leczniczy | elektryzacja UL. Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

  

AKUSZERKA 

Smiaiowska 
oras Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
oery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie- 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł Tzające, 
wanny elektryczne, elektryzacja. Ceny przv- 

AAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Nauka i Wychowanie 
KURSZ PISANIA NA MASZYNACH Wil- 

no, ul. Wiłeńska 32. Zapisy trwają. 

  

Nadprogram UROZMAICONE DODATKI. 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

Teatr m. NA POHULANCE 

Dziś o godz. 6-ej wiecz. 

„Szkarłatne róże" 
Ceny popularne 

TYTYYYTYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYVYYYTVYYVYVVŁ 

  

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

AAASAAŁANAAAŁAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AS 

Kupno i sprzedaž 

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

LOKALE 
PRZYJMĘ ra mieszkanie z caiodziennym 

| utrzymaniem ucznia lub uczenicę. Opieka za 

pewniona. Ul. Mostowa 16 m. 8. 

“PR c 

лл 

PRZYJMĘ pracę biurową. Zautek 5-0 

Jerski Nr 3 m. £ 

            

  

EMERYT były zawiadowca stacji, posza 

kuje posady jako zarządzający -domu, kas- 

jera, oraz w przedsiębiorst. przem; ystowo- 

handiow., apėldzielniach itp. posiadam kau 
cję. Adres w admin. dla B. S.   

  

REDAKTOCTZY DZIAŁÓW, Wiadysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewski: domošei 2 - 

„specjalnego wysłannika”; Witold Klezkie — wiad., akt 1 šalies G 1 telx kgei Ainiai EN alanai ni A i a 

Jėzei Mašliūski — recensje testralne; Anatol Mikułko — felieton literacki, humor, sprawy kuliscalnė; Jarosiaw Nieciecki — sport; Helena Romer — recenzje ' książek: Bepeniucz Swianiewicz =» kronika aaa 
Józet Święcicki = artykuły polityczne, społeczne ! gospodarcze. 

Oddziały: Nowogródek, Bazyłiańska 35, tel, 160; 

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

Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka B. 

Przedstawicielstwa:  Nieśwież, Kleck, Słonim, 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Keato P.K.O. 700.312, Konte rozrach. 1, Wilno | 

Ceatrala. Wilno, al. Biskupa Bandurskiego 4 

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

        

          
   
        

  

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., ., za tekstesa 
30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najmnlesze ogłoszenie drobne liczymy za 10': siów. Wyrszy 
tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie przyjmujemy 
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 ogłoszee 
nia cyfrowe tabelaryczne 50%/, Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-lamowy 

CENA PRENUMERATY 

miesięcznie: z odnoszeniem do 
domu w krajs —3 zł. sa grant 

cą 6 zł., z odbiorem w admini- 
stracji zł, 2.50, na wsi, w miej- 

w tekście 60      
     
      
    
       

  

    
    

    
   

     

    

Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 Stełpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębe- | seowości Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcje nie odpowiada. Administr ach, gózie nie ma p e ministracja zastrzega 

Drukarnia: tel. 3-40, Redakcja rękopisów nie zwraca. kie, Grodno, Pińsk, Wolkowysk, Brzęść n/B. й bal RM ee oai R к pocztowego ani agencji zi, 220 9.30 — 16,30 i 17 — 20. 

  

R, Duż. „Jules“, "Viiso, al, Biet, Randumkitas 4, Wh, 3-40 tea RE romosika PRAG 
TP : BIBLI 

  
Wilnie, 

       


