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Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński

Warszawa
Warszawa,

otoczona

zasiekami

Komunikat Sztabu Naczelnego Wodza

walczy

z drutu

kolczastego,

Lotnictwo

okopami

wojsko,

i ro-

wami przeciwczołgowymi i poprzecinana barykadami na ulicach—walczy,
Radio niemieckie od kilku dni z uporem twierdzi kłamliwie o jej zajęciu,

Warszawa

walczy.

się ukazały

4 czołgi

nieprzyjacielskie,

na spotkanie

ich

W

Nawet

wyruszyły

ność

własnymi

i oddała

w ręce

siłami

ukazał się zabłąkany

unieszkodliwiła

3

czołg niemiecki.

go, a załogę

wyciągnęła

Lud-

z ezołga

władz.

dem

budowy poszczególnych

odcin-

ków w linii Zygfryda są WADLIWE
I NIEUMIEJĘTNE ROZMIESZCZE-

DLA

KARABINÓW

na Mussoliniego

KOWNO, (Pat).
Prasa
tutejsza
niom duże znaczenie. Od ich rezulprzedrukowuje informacje korespon- j tatu ma zależeć stanowisko Włoch w

| obecnej syłuzcji. FRANCIA WYSŁA: |

cywilna

KĄ

ILOŚĆ

WOJSK,

WYSŁAŁA WIFŁKĄ
TÓW WOJENNYCH,

RZUCIŁY KOTWICĘ

WTÓRE

ZA-

NIR -ALEKO |

| NEAPOLU I SYCYLH I ZAMIERZA- |

działania

Komisarz

Głów nego

Cywilny

*

Komunikat niemieckiego sztabu gene- .
ralnego nakazuje, aby ruch handlowy 2'
Prus Wschodnich odbywał się przez Bał |
tyk do Królewca.

Minister Wacław

- Biernacki

wiem,

pozostawania

na miejscu

wkroczenia

nieprzyjaciela

do

swego urzędowania nawet w razie
miejscowości.
Starostowie ze swą
ścisłą komórką mają pozostać i urzędować bezwzględnie
do czasu otrzymania rozkazu o ewakuacji od najbliższego dowódcy wojskow
ego, z którym muszą utrzymywać kontakt. Wszystkie władze mają
przeciwdziałać
ewakuacji ludności cywilnej.

|)

że

rządzona

przez

Pana

Kanada

Armia czeska
we Francji

po-

lecił wszystkim organom samorządowym, znajdującym się w pobliżu
wojsk

- walezących,

Warszawy

danej

PARYŻ, (PAT). — „Paris Soir" donosi
o formacjach wojsk czeskich we Francji.
Jst

to

prawdziwa

armia,

MASZYNOWYCH,
KTÓRE DZIĘKI
TEMU NIE BIORĄ PRAWIE UDZIA
ŁU W DZIAŁANIACH BOJOWYCH.
Informuje się również, że na północ od Bazylei niemiecka ludność
cywilna w panicznym strachu próbuje wzmacniać pozycje na Renie, skąd
oczekiwany jest w najbliższym czasie
atak wojsk francuskich.
LONDYN, (Pat).
Paryski korespondent „Daily Telegraph“ potwierdza kilkakrotnie już podawaną wia-

której

dowódcą

będzie gen. Ingre, b. naczelnik legionu
czeskiego we Francji. Armia czeska liczy
Już 50 tys. żołnirza.

LONDYN,

usmiliomowea

(Pat).

W Anglii przywiązuje się wielkie
znaczenie do wojennych
przygotowań Stanów Zjednoczonych,
które
ezynione są według planów opraco-

wanych

przez

a«srmia
podsekretariat

dla

drogach.

obrońcy

Warsza-

Francji

w

SSE,

ch ps

dniach
domość, że wojska francuskie kierując się w głąb terytorium niemieckie
go zajęły obszar wynoszący 1275 km.
kw. Jeśli się zważy stosunkowo silne
umocnienia tego terenu
jest to,
zdaniem dziennika, sukces wróżący
dalsze cenne z punktu widzenia strategicznego nabytki. Zajęty obszar posłuży do koncentracji odpowiedniej
ilości armii zmoteryzowanej,
która
przystąpi do właściwej akcji ofenzy
wnej.

porzucają fortyfikacje

PARYŻ, (Pat), Havas donosi, że starcie się wojsk francuskich z niemieckimi przybiera charakter bitwy. Francuzi uderzają na bardziej wyhunięte części linii Zygfryda.
W starciach o charakterze lokalnym zajęto
pewną ilość wsi, Tego rodzaju ataki trwają na froncie 50-kilometrowym.
Straże przednie posuwają się naprzód na przestrzeni dwu trzecich tego
frontu.
—-—Donoszą z Paryża, że na froncie zachodnim niemiecka piechota została zmuszona do odstąpienia.
Po raz pierwszy wojska niemieckie odstąpiły od linii Zygiryda wgłąb kraju,
przy czym
stoczono
walkę
na
bagnety.
—

Kanał La Manche zaminowany
Ostatni komunika
marynarka francuska
zapory

tfrancuski donosi, iż che I na Morzu Północnym. Kilka okrętów
łącznie z angielską| niemieckich padło ofiarą min,
usiłując

minowe

w kanale

La Man

| wfargnąć

na

morze

Turcja powiększa armię
LONDYN, (PAT). — Z Ankary informu
ją, że w Turcji zarządzono pobór rezerwi
stów. Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem
rezerwiści wzywani są na dodatkowe prze
szkolenie. Wydano jednocześnie rozpo

| rządzenie zakazujące wywozy z Turcji al
| tykułów żywnościowych, nafty I jej prze
tworów. W związku z tym przypuszczają,
| że Turcja szykuje się na wypadek rozma
| tych niespodzianek.

Mobilizacja w Łotwie
Lot

wywiadowczy

samolotu

RYGA, (PAT). Wczoraj na Łotwie wła
dze zarządziły częściową mobilizację, po
wołując pod broń 3 roczniki rezerwy. —
Stawiennictwo dziś o godz. 10. Powoła
nie odbyło się za pomocą rozlepionych

meryka przygot owuje sie do wojny
DEP

2

na

Bitwa na linii Zygfryda

ustawiła

LONDYN, (PAT). Premier Chamberlain
przesłał premierowi Kanady depeszę /reš
<ci następującej:
nWysako oceniam doniesienie Pana,
że w Oitawie ogłoszono istnienie stanu
wojennego między Kanadą a Niemcami
Jest to dła mnie wielką ołuchą,
gdyż
udzieil olbrzymich środków dla wspólne
go przeciwstawienia się agresji”.

Cywilnego

Kostek

—
są

Kanadzie

wroga.

Komisarza

gotowe

Chamberlain wdzięczny

Władze i ludność pozostają na miejscu
Zsrząd
Główny

lić dobrowolnie, Anglia i Francja
jak pisze korespondent —
do tego Włochy zinusić,

walczy z najeźdźcą

Mimo stosowanych mefod walki z Pol
ską, sytuacja Nier.ców na ferenie okupo
wanym nie jest zbyt pewna. Ludność cy
wilna w tych miejscowościach
jest uzbro
łona I dzielnie stawia opór
najeźdźcy,
szkodząc gdzie można i wikłając
plan |

zenie

NA

CISK NA MUSSOLINIEGO

Anglia i Francja mają jakoby zażądać od Musso'iniego gwa 'arcji, że
ANGLIA ZAŚ| Włochy pozostaną neutcalne Gdyby
ILOŚĆ OKRĘ- | 'Wrochy gwarancji nie chcisły udzie-

Prusy Wschodnie odcięte od Niemiec
Ludnośc

JĄ W TEN SPOSÓB WYWRZEĆ

ŁA NAD GRANICĘ WŁOSKĄ WIEL, |

nas* że do Rzymu przybyła delegacja francaska na obrady w spaawie
włoskich żądań kolonialnych w północnei Afryce. Narazie są to rezmewy przygotowawcze
fdaniem pisma
— I ondyn przywiązuje tym rokowa-

przedpolu

Niemcy

rozpoczeły Anglia i Francja
denta sztokholmskiego „Jaunakas Żi-

Bombardowano

oraz na Bugu nasze oddziwały
cięż-

w najbliższych

ZURYCH,
(Fat).
Korespondent
„Press Associated“ informuje, że stoswonie do opinii obserwatorów szwaj
carskich wojska francuskie w najbliż
szych dniach
ROZPOCZNĄ
DECYDUJĄCĄ OFENZYWĘ.
Świadczy o
tym bezustanny ogień artylerii, przy
gotowujący teren dia działań broni
pancernej
i piechoty.
Z artylerią
współdziała lotnictwo.
Ponadto obserwatorzy dodają, że głównym błę-

NIE GNIAZD

- Nacisk

cywilną

zmian.

bez

na bezpośrednim

nastąpi

alei enoty obywatelskie ludności cywilnej.
Z pośród zestrzelonych w dniu wczorajszym bombowców niemieckich jeden spadł na ulice Warszawy. Samolot, który spadł na Skarpie
Warszawy

bitwie

urzędowy, który nie tylko za-

* pario atak niemiecki. Na odcinku zachodnim akeja obrony rozwija się w
całej pełni, Prasa angielska podkreśla nietylko bohaterską postawę armii

krańcach

i ludność

Decydująca ofenzywa

przecza kłamliwym doniesieniom niemieckim o zajęciu przez nich Warszawy, ale wyraża jednocześnie głęboki podziw dla bohaterskiej postawy
ludności cywilnej przy obronie swej stolicy.
Armia polska istnieje nadal
w nienaruszonym składzie i walczy dzielnie
Na odcinku północnym od-

Na

czynne.

wy wykazali dużo poświęcenia i bohaterstwa w odparciu natarcia nieprzyjaciela.
W rejonie Kutna nasze dywizje w marszu na wschód w ciężkiej
walce z nieprzyjacielem.
į
Nad Sanem walki z oddziałami przeciwnika.

rezultacie trzy tanki zostały zdobyte razem z załogą,
W drugim wypadku jeden z grupy czołgów wpadł na
minę i został zniszezeny, reszta zaś cofnęła się,
Nalotów było kilka — krótkich. Zestrzelono trzy samoloty.
Nasze
baterie przeciwlotnicze działają znakomicie.
Jak dotychczas straty lotnietwa niemieckiego nad Warszawą dochodzą do 20 procent wszystkich nadlatujących samolotów. Jest to procent bardzo duży.

„miał ładunek bomb wagi 2 tys. kg., których nie zdążył zrzucić.

miasta

bardzo

kich walkach z nieprzyjacielem.
Nieprzyjaciel wprowadził do walki w
dużej ilości lotnictwo i broń pancerną. Na przedpolu Modlina bez zmian.

nasze tankietki. W
czwarty zaś uciekł

Radio angielskie ogłasza komunikat

Suwalszczyźnie

nadal

Nad Narwią w rejonie Łomży

niemieccy łgarze spostrzegli się, że zadałeko zaszli w łgarstwie i dlatego
wczoraj podali, że „ze względów strategicznych cofnęli się z centrum Warszawy*.
Wezorajsza doba upłynęła w Warszawie względnie spokojnie. Zanotowano dwa wypady wywiadowcze czołgów niemieckich.
W pierwszym

gdy

linie komunikacyjne,

Na

Goering nie zawahał się zełgać przed wyjącą tłuszczą hitlerowską, że nad
stolicą Polski powiewa wojenny sztandar niemiecki, — cały świat jednak
zna już prawdę, kolportowaną przez prasę i radio państw neutralnych
i sprzymierzeńców, że Warszawa odparła krwawo pierwsze natarcia wro-

ga i trwa dzielnie na czołowej linii okopów.

nieprzyjacielska

Nr11 z dn. II-IX 1939 r.
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żołnierzy. Jest to liczba b. duża, jeśli | czyzn w wieku od 18 do 46 lat. Wszy
spraw wojsk. marynari i lotnictwa.
się zważy, że dotychczas w Stanach , Sey mężczyźni zdolni do służby winZgodnie z tym planem Stany Zje- | Zjednoczonych
nie było przymusu
ni się już OBECNIE ZAREJESTROdnoezone zdolne są w ciągu miesiąca
wojskowego.
Ponadto przewidziana
WAĆ W ODPOWIEDNICH
URZĘwystawić armię
około
3 milionów | jest obowiązkowa służba
dla mężDACH WOJSKOWYCH,

na

mieście

wielkie

niemieckiego
obwieszczeń,

poruszenie

wśród

które

sprawiły

ludności.

RYGA, (PAT). — Wczoraj w pobliżu
Libawy wylądował na terenie Łotwy nie
miecki samolot wojskowy z powodu uszko
dzenia śmigła. Samolot został zafrzyma
ny przez władze łotewskie, a piloci Inter

nowani. Istnieje podejrzenie, że samolo!
dokonywał lotów wywiadowczych
nad
Łotwą w ciągu nocy.

Zginął od własnej miny
Ze Sztokholmu donoszą, że niemiecki
okręt wojenny nieznanej nazwy wpadł na
własną minę. Świadkowie tego wypadku
stwierdzają, że.w pewnej chwili dostize
gli wielką eksplozję, po czym okręt zato
nął.

„KURIER” (4928) -

Armaio
Wiadomości, które nadchodzą ze
świata są coraz lepsze. Wczoraj Kana
da wypowiedziała

Udział Kanady

wojnę

Niemcom.

w wojnie

roku 1939,

I metalurgii, ale deficyt ten może być
uzupełniony przez napływ
ochotników polskich z Belgii i Holandii, o
raz ochotników czeskich.
Materiał
ludzki
tej Armii
jest
świetny. Duch emigracji polskiej we
Francji był zawsze patriotyczny i re
publikański. Głęboko patriotyczny i
głęboko republikański. Nie zazdroszczę Niemcom, którzy się dostaną w
ręce westfalczyków. Będzie to walka
bez litości i bez pardonu.
Emigranci polscy we Francji nie
tylko kochają
Polskę.
Nienawidzą
Niemców i nienawidzą hitleryzmu. Z
Niemcami mają swoje własne, stare
porachunki. Z hitleryzmem chcą się
porachować za Polskę, za swoje -ma
sakrowane z powietrza rodziny w Pol
sce i za Francję, która stała się dla
nich drugą Ojczyzną.
Jeżeli Francja wyposaży tę armię

to tosamo co udział Stanów Zjednoezonych w r. 1917 minus rezerwy lu

dzkie. Ale ludzi chętnych do walki
nie brakuje ani Polsce ani 500 milio
nowemu

Imperium

Brytyjskiemu,

ni 112 milionowej

a-

Francji z kolonia

mi.
Olbrzymi
przemysł
kanadyjski
(przypominamy, że tam właśnie Anglia stworzyła swój Cop), nieprzebra
me zapasy surowców, męstwo ludnośi angielskiej, francuskiej 1 polskiej
emigranci polscy ze Stanów Zjednoczonych napewno tłumnie po$pieszą
do Kanady), wreszcie
nieprzebrane
zapasy surowców, czynią przystapienie Kanady wprost bezcennym.
Nie:
Malowažną rzeczą jest jej
bliskość.
Podczas

kiedy

transport

morski

z An

w.swoje

stralii idzie 6 tygodni, a z Afryki Po
łudniosej trzy tygodnie,
z Kanady
pierwsze

transporty

w)jzane

moyą

tylko

znaczerie

boio na,

ale

» przygnęLi

wojsk:

WILNO. (PAT). Ambasador R. P.
Lipski, który zatrzymał się w Wilnie

niemiec.

po pawrocie z Berlina wraz z. persone
iem ambasady drogą
przez
Danię,
Szwecję, Finlandię, Estonię i Łotwę,

k'e Ro udział Kenady,
to widomy
znak, že 6w ostatni kwadrint, który
według historycznych 4%
Marszał:
ka Ilimcenburga
decydu'e o losa-h
wojen, będzie przez Front Pokoju wy

na zapytania

Ariaia kańadyjska na stopie wojennej może z łatwością przekroczyć
milion. Ten milion umocni neutralność neutralnych i zastanowi
tych,
którzy może mieli by ochotę tę neut
ralmość złamać na korzyść Niemców,
jeżeli oczywiście byli tacy szaleńcy.
*

umierali

cmentarz

Polskiej

złożenia hołdu

Rossa, celem

Piłsudskiego
poprzedzają-

Sercu Marszałka Józefa
Omawiając wypadki

ъ

pod

ce

wybuch

Ambasador

p.

wojny

LONDYN,

(Pat). Londyńskie

sfery

uwagi
dużo
polityczne poświęcają
oświadczeniu
japóńskiego premiera
Abe, który wskazał, że wojna europejska, któcej konsekwencje odbiją
się na całym Świecie, wybuchła na

bardzo liczne. Ośmioro. dwanaścioro
dzieci w tych rodzinach nie jest zja
wiskiem rzadkim w bezdzietnej Fran

Rzesza

chyba

ilość

broni na 300
dzie znaczna

przesadą,

zdolnych

do

jeżeli

w

kopalniach

uległa

sugestii

doktryny

Dziś o godz. 6-ej wiecz.

noszenia

róże"

„Szkarłatne

tysięcy ludzi.
Wprawczęść naszych robotninależała do kategorii t. |

ków będzie
zw. „niezastąpionych*

Ceny

popularne

WYYYVYYYYYYWYVYYYVYVYYVYVYVYVYVVYVYYVYVYVVv*

Do walki z dywersją!
OBYWATELE!
Wróg

rzucił

na

Polskę

całą

posiadaną

broń

pancerną

i lotnictwo.

Sądził, że zniszczy nasze koleje, mosty, spali miasta, że nas tym przestraszy i zmusi do zaniechania obrony. Przeliczył się: ponieśliśmy straty, lecz
duch narodu polskiego nie osłabł.
Dokonane
bezmyślnie zniszczenia
zaciętości
wzmożenie się
i morderstwa kobiet i dzieci wywołały tylko
i chęci do walki z najeźdźcą.
Widząc, że bombardowanie i broń pancerna

nie są w stanie nas załamać Niemiec chwycił się nowego sposobu

walki,

. drukując ułotki z orłem polskim, a nawet z Matką Boską Częstochowską
i opowiadając w nich bezczelne bajki, to samo zresztą czynią przez radio.
Ulotki rzuca wraz z bombami z samolotów. W Warszawie i w całej Polsee
rzucane ulotki chwytano i palono. Wszędzie należy postępować tak samo,

albo oddawać

policji te nikczemne i kłamliwe ulotki, Treścią

ułotek pró-

bują nas Niemey zastraszyć i drukują głupstwa, co Ślina na język przyniesie, np. że Rząd porzucił Polskę. Rząd polski nie mogąc pracować spo-

kojnie w ostrzeliwanej Warszawie, podobnie, jak rząd Francji w czasie
wojny światowej musiał wyjechać w głąb kraju, aby tam sprawniej kierować walkami swego narodu, Należy pouczać wszystkiech, że o zwycięstwie
rozstrzygnie

siła

narodu,

jego

wytrwałość

w

wałce,

dobre

strzelanie

NIEMCY — KOŃCZY KORESPON<
DENT — ZDOBYLI PO 7 DNIACH
JEDNĄ WIELKĄ MOGIŁĘ.

nie, jak Alkazar

O bohaterskiej

antyniemieckiego

zaczyna

obronie

"frontu

się popra-

wam również do tępienia dywersantów i agitatorów niemieckich tym, co
mają w ręku, nie ebawiając się żadnych następstw za takie ęzyny patriotrszne

WACŁAW

KOSTEK

- BIERNAGKT

"Minister

Główny Komisarz Cywiłny

dymiło,

jak

wulkan.

©

RREERERRCEWR
TY SAECO SETY
WRIREDEŃ

Kongres U. S. A. |

półwyspu

Westerplatte — podkreśla korespondent — wyrażali się z uznaniem nawet Niemcy, i cytuje słowa jednego

.

międzynarodowa

w Hiszpanii.

Autor opisuje
następnie
walki
przy zdobywani upoczty w Gdańsku.

w sprawie ustawy

|

o neutralńości

niemieckich, że

Ze źródeł amerykańskich donoszą, że

ZAŁOGA WALCZYŁA
Z SZALEŃCZĄ ODWAGĄ.
Niemey zdobyli pocztę gdańską,

kongres w kwestii ustawy o neutralności
zwołany zostanie jeszcze we wrześniu
albo w pierwszych dniach października.

z wyższych
Sytuacja

oficerów

wiać z godziny na godzinę. Niedługo.
już szaleńcy niemieccy zaczną gorz- | bronioną przez urzędników i studentów polskich, oblewając cały gmach
ko żałować, že rozpętali burzę, której
6-cin tonnami benzyny i podpalająe
rezultatów nie byli w stanie przewi
go. Następnie ten sam system próbodzieć.
K. Leczycki.
wali stosować i na Westerplatte, lecz

Uchodźcy

|

z Austrii-

Donoszą z Londynu, że do Anglii na
pływają

licznie

uchodźcy

z Austrii,

któ-

| rym udało się wymknąć spod reżimu naro
dowo-socjalistycznego. W Londynie pow
stał specjalny wydział, który oe
się losami tych uchodźców.

Prasa włoska nie ukru-

wa symnatii dla Polski
RZYM, (PAT). — Rzymski korespondent „Stokholm-Tindniged“
donosi,
že

stwierdził, że 16 punktów propozycji | lin-w sobotę dnia 2 bm
niemieckiej nie było ani Rządowi Pol
skiemu,

ani p. Ambasadorowi

zako

munikowane. P. Ambasador dalej oświadczył, iż w rozmowie swojej z min
Ribbentropem we czwartek dnia
31
sierpnia o godz. 6,30 wieczorem zako
munikował o gotowości Rządu Polskiego przyjęcia sugestii bezpośrednie”
go porozumienia polsko-niemieckiego.
podanego za pośrednictwem rządu nie

Ira nastąpiła

ły

w piątek

rano,

dowiedzia

się przedstawicielstwa

dyplomaty-

P. Ambasador

opuścił

czne w Berlinie z radia.

Lipski

`

Ber

Blitzkriegu na wschodzie nie docenia
jąc oporu Polski, nie wierząc w czyn
ne wystąpienie
mocarstw
zachodniech.
Rzeczywistość wykazała złudność I

Н!

zajmował się
Ambasador Lipski
sprawami
niemieckimi od marca r.
1925, jako naczelnik Wydziału Zacho
dniego MSZ. W, roku 1933 został mia
nowany

posłem

w Berlinie.

Placówkę

tę objął we wrześniu 1933 r. z polece
nia Marszałka Piłsudskiego.
_ Prowadził on z kanclerzem Hitle
rem rozmowy, które doprowadziły do
podpisania deklaracji o nieagresji w
dniu 26 stycznia 1934 r. Pakt ten obo
wiązujący

na lat 10 został jednostron.

nie przez kanclerza Hitlera w kwiet
niu rb. zerwany. Ambasador Lipski
pozostał do wybuchu wojny na swoim
stanowisku.

takiego

rachunku.

Stanowisko

mieckich,

ŚCIĄGANYCH

WSCHODNIEGO

I

Z

FRONTU

KIEROWANYCH

NA

ZACHÓD. RÓWNIEŻ ZNACZNA CZĘŚĆ
LOTNICTWA NIEMIECKIEGO ZOSTAŁA
PRZERZUCONA Z FRONTU
NA FRONT FRANCUSKI.

BĘ-

NAPRAWIĆ
Z
ANGLIĄ,
ZJEDNOCZO

© POWAŻNYCH

KCESACH

WOJSK

FRANCUSKICH,

SL
które

„Times“ o sytuacji
w
LONDYN,

:

Francji

finansowe

oblicza

Ją, že zapas złota, który jest obecnie w
posiadaniu Francji, jest dwukrotnie
szy niż w r. 1914. |
2
="

więk

W.

$

DO.

środków

nle posladaja.

Z

tego punkt uwłdzenia siła oporu Fran
cji rośnie, podczas, gdy Niemcy już obec
ne poczynają zdradzać coraz większe wy
czerpanie.
!

Niech żyje wolna
Austria!

SZTOKHOLM, . (PAT). — Prasa donosi,
że w Sztokholmie na odbiornikach słychać
było w ostatnich dwu dniach w godzinach
wieczornych tajną radiostację
krótkofalową, która nawoływała ludność Austrii
do stawiania oporu nar.-socjalizmowi o
raz
namawiania
żołnierzy-Austriajaków
służących w armii niemieckiej do dezetcji,
podkreślając, że wiele tysięcy Austriaków
będącej na emigracji wstąpiło do armil
angielskiej, francuskiej i polskiej. Audycja
zakończona została okrzykiem: Niech ży

| je wolna

PARYŻ,
Goeringa

(PAT).
„Petit

W

|

związku z mową ' francuskie

Parisien“

pisze,

że

feld

kich słuchaczy, jak gdyby wojna na fron
cie zachodnim nie rozpoczęła się. Jest
ło ta sama taktyka fałszu odgradzająca
społeczeństwo niemieckie od istotnej pra
wdy. Świadczy to — pisze dziennik — że
na „m. Niemcy nie wiedzą, że wojska

przełamują front między Mozellą a Renem. Napróżno mówca się true
dził I fracił czas. Anglia I Francja dawały
sporo czasu obłąkanemu Hitlerowi do na
mysłu. Wybrano wojnę.
W odpowiedzi
zagrały armafy, które grać będą do koń
ca, aż do kompletnego zniszczenia Trze
cnej Rzeszy. Taka jest jedyna odpowiedź

Polaków, Francuzów

I Anglików.

Neutralności trzeba bronić
BERN, (PAT). Hawas donosi, że rząd respektował tę ieutralność o ile Szwajotrzymaną| caria będzie się jej przytrzymywała, A
angielski w odpowiedzi na
deklarację neutralności Szwajcarii, oświad į W RAZIE POTRZEBY BRONIŁA.
czył rządowi szwajcarskiemu, iż będzie|

Belgia umacnia wybrzeża

wia

BRUKSELA, (PAT). Prasa belgijska oma , klm. Wzdłuż całego wybrzeża ustawiono.
przedstęwzięte przez rząd
bełgijsk „liczne batęrie artylerii ciężkiej i przeciw

prace

nad

umocnieniem

wybrzeża

na

ca

łej jego długości, t. zn: na pizestrzeni 60

|

|

Austrial

odpowiedź

marszałek zwrócił stę do swoich niemiec

Polsce

stało na żołnierza Wielkiego Narodu.

władze

o.

kompletne zniszczenie Hi Rzeszy

[PAT]. — „Times” rozważa

obecną syłuację na froncie polskim. Szcze
gółnie podkreśla rolę niemieckiego lotni
ctwa działającego równocześnie z siłami
lądowymi. Trudności wojsk nimieckich —
zdaniem pisma — nie należy lekceważyć
W szybkim parciu naprzód na zdobytych
pozycjach nieprzyjaciel nie może należy
cie się umocnić. Autor artykułu podkreśla
że żołnierz polski walczy tak, jak przy

NACZELNE

WOJSK
Ili RZESZY
DO
WZMACNIANIA
SWYCE

Jedyna

Korespondenci pism angielskich w Luk

donoszą

Francuskie

-

SIŁ.

POLSKIEGO

semburgu

ZMUSZAJĄC

WÓDZTWO
SZYBKIEGO

decydującej

Zapasy. złota

Niemcy tych

przy pomocy licznych dywizjonów tanków atakują pierwszą linię umocnień nie

mieckich,

stąpiła jeszcze do
z POSONANIER:

nę wygra ta strona, która będzie posiada
ła środki na skuteczne prowadzenie jej:

prasy angielskiej

LONDYN, (PAT). Cała prasa londyńska podkreśla, że w odpowiedzi na zna
ną ostatnią mowę Goeringa rząd angiel
ski zdecydował się przygotować do dłu
gotrwałej wojny. Decyzja ta spotkała się
z pełnym uznaniem nafodu angielskiego.
„Daily Telegraph'* pisze, że Anglia
walczyć będzie do pełnego zwycięstwa
„Daily Mall“ pisze, że Anglia nie pó!
dzie na żadne kompromisy z Niemcami
„Daily Realt" przypomina propozycje
pokojowe Hitlera o charakterze kompromi
sowym i stwierdza, że na żadne tego ro
dzaju propozycje Anglia nie odpowie pó
ki Niemcy nie zostaną pokonane.
„Daily Sunds* donosi, że w ostatnich
dniach przez Berlin nieustannie, przejeż
dżają bardzo liczne transporty wojsk nie

dłuższych *fachowych artykułach wspania
łą postawę armii polsHkiej, która nie przy

niu na sta gospodarczy Fracji oraz že wo]

JAPONIA

DZIE
USIŁOWAŁA
SWOJE
STOSUNKI
FRANCJĄ I STANAMI
NYMI.

prasa włoska nie ukrywa swojej sympati |
dla Polski I obiektywnie Informuje pubh
czność włoską o przebiegu działań wojen
nych. Znawcy wojskowi
podkreślają w

Według doniesień z Paryża francuski
minister finansów Reyanud stwierdza, że
wojna nie wpłynie w najmniejszym stop

1 pełnego ZRYCIĘSIWA

na

polu hitwy, jak i wypełnienie swego obowiązku na tyłach. De tego obowiązku należy przeciwdziałanie dywersji i agitacji wroga.
Za wszystko
nam zapłacą. Wzywam wszystkich do wałki z ulotkową propagandą wroga
i pouczania tych, którzy potrzeby i dobra tej walki nie rozumieją. Wzy-

(—)

która ich pozbawiła Ojczyzny.

AAAAAADA AAAA A DADA DADA AAAA DAAD AA AAAAAAAAAĄ
Teatr m. NA PGHULANCE

cji.

będzie

może

Westerplatte

żołnierskiej
jako wzniosły pomnik
podobbohaterstwa,
i
wytrzymałości

Zbliżenie Japonii do Francj', Anglii i U. S. A.

Saarbrucken,

FAŁSZYWYCH OBLICZEŃ
czyków, to jest Polaków z Wielkopol | skutek
MIARODAJNYCH CZYNNIKÓW. NIE
ski i Pomorza, którzy wyemigrowali
MIECKICH.
do Westfalii, a potem do Francji, są

Nie

nie żywiła by

tych samych uczuć do Niemców, co
Polacy, ale do walki z hitleryzmem
stanęła by z tym samym animuszem.
I Włosi i Hiszpanie (milion osiemset
tysięcy emigrantów) uważają bowiem
hitleryzm za sprzymierzeńca tej siły,

wszystkie czasy do histerii ludzkości,

Mitiler obliczył fałszywie

n Polacy pracowali w fabrykach fran
mskich. Militarnie — bo niewątpli"vie będzie to Armia świetna!
Emigracja polska
licząca
około
miliona ludzi (z rodzinami) jest spo
łeczeństwem bardzo młodym. Z Polski emigrowali tam przeważnie ludzie młodzi. Rodziny t. zw. wesifal-

określiiny

ra wprawdzie

| mieckiego. Na swój krok p. Ambasanawskich i bałtyckich.
Natychmiast po swoim przyjeździe dor nie otrzymał odpowiedzi,
O nagłej agresji niemieckiej, któdo Wilna p. Ambasador udał się na |

W
dniu
wezorajszym
Francja
przystąpila do organizacji Armii Pol
skiej we Francji. Jest to krok słuszny
moralnie i militarnie.
Moralnie, bo
trudno wymagać w chwili, kiedy cała
Polska zmaga się z najeźdźcą, żeby
Francuzi

przedstawiciela

Agencji Telegraficznj oświadczył, że
wszędzie był
niezwykle
serdecznie
przyjmowany i mógł się przekonać oj
głębokiej sympatii, jaką się
cieszy
sprawa polska w państwach skandy

grany.

*

uczy

z roku

1915-go.
Ale Francja może jeszcze wystawić Armię Włosko - Hiszpańską, któ

15 punktėw nie były zakomunikowane rządowi polskiemu

1 ug

ten». znaczenie moraln: Same zjawienie cję muadurów
kanadyjskieh
wa Fra'.cji doda ducha wojskom fran
enskim,

czołgi i najlepsze

RYGA, (Pat). Dziennik łotewski | bezskutecznie. - "NIEMCY RYLI POD
„Jaunakas Żinas* w specjalnej kore- | WESTERPLATTE. PODZIEMNE GALERIE, WYSADZAJĄC JEGO CZĘ-.
spondencji
specjalnego wysłannika
ŚCI W POWIETRZE. Załoga wciąż
swego w Gdańsku podaje opis obropisze
się broniłai każdy atak piechoty odKorespondent
ny Westerplatte.
pierany był gradem kul. Przez 7 dni
m. in., że Westerplatte przejdzie po

ni to w swoim
własnym. interesie,
Armia polska we Francji może speł

nić rolę falangi Mackenzena

|

do historii ludzkości

Amb. Lipski o krętactwach niemieckich

s vłądow:ć w Europie p? wpływie ty!
ko * % ст а.
P'erwsze oddziały świetnie nziro
jonej Armii Kanadyjskiej, będą miały
nie

największe

aparaty lotnicze, a niewątpliwie

| Westerplatte przejdzie

—

Framcji

we

L

Polska

Specjalnie siinie umocniono

m

in. porty Ostendę 1 Zeerbrugge.

Zn szczono kilka piemieckich łodzi podwodn.
Z Londynu donoszą, że na morzu prze | podwodnym,
prowadzono poważne operacje fłoty an kodliwiono.
gielskiej przeciwko niemieckim łodziom

spośród których klika uniesz

;

mieszkańców,

Miejski w Wilnie podaje do wiadomości:| bisty winny przedstawić:
Druki

tymczasowych

IRSN IENISSTIOSI (amoąunyoBJZ0J Kasų 2N

czego osoby ubiegające się o dowód oso

i meldunkowych. N* S.P.B.57-8-39 Zarząd
1.

SR ODEN

wobec

zaświadczeń

©)

|

metrykę

urodzenia

(mężatki,

wdo-

na pozosławienie oryginału w Zarządzie
Miejskim,
'
;
b) poświadczenie obywatelstwa (o ile

kach gazetowych na terenie m. Wilna w
cenie po 5 gr za blankiet.
2. Osoby upoważnione do prowadzenia meldunków są odpowiedzialne za sta

ranne, czyłelne i dokładne
tymczasowych

Odciski

być wyraźne

tożsamości

meldunkowych

i czyłelne.

в

czeń tożsamości dla osób, które po dniu
1 września rb. zmieniły adres i zaświadczeń jeszcze nie otrzymały, należy do pro

meldunki tych

m.
Przestrzeganie przepisów meldunkowych
Równocześnie Zarząd Miejski
wzywa

nieruchomości,

"w kłórych osoby te były zamełdowane
przed dniem

!

1 września rb.

:

-

®

„| ludność m. Wilna,
odpowiedzialne

w

4.

Celem

prowadzenie

meldun-

ków do przestrzegania przepisów i terminów, dotyczących obowiązku meldowania
i wymeldowania ludności.
:
Specjalnie należy zwracać baczną uwa
gę na sprawdzanie przepisów w kartach

|" Wydawanie dowodów osobistych.
Dowodów

a szczególnie osoby

za

ułatwienia prac Referatowi

Osobistych

i uniknięcia

straty

czasu przez ludność, pragnącą zaopatrzyć
się w dowody osobiste, wydawanie tych
dowodów będzie się: odbywało seriami

meldunkowych

z dokumentami, dokładne

1 czytelne wypełnianie wszystkich rubryk
oraz
jaknajszybsze
w-g alfabetu:
Bra
;
; kari meldunkowych
° Ww m-cu wzešniu br. — nazwiska na dostarczanie kart meldunkowych do Oddziału. Ewidencji
Ludności (Dominikańlitery A, B, C, D,
>
>
ska 2).
Ё
w m-cu październiku br. — nazwiska
W celu ułatwienia czynności meldunna litery E, F, G, H, I, J,
:
w. m-cu listopadzie br. — nazwiska na kowych osoby prowadzące meldunki powinny zaopatrzyć się w dosłateczną ilość
litery K, L, M, N,
:
į
w m-cu grudniu br. — nazwiska na |I- kart meldunkowych.
Wilno, dn. 7 września 1939 r.
fery
O, P,R,S,
— :
Н0
w m-cu styczniu 1940 r. — nazwisk
° -- Dr W. MALESZEWSKI

na litery T, U, W, Z, Z. |

:

Prezydent m. Wilna.

wa 24. -. i

w Nowogródczyźnie

We wszystkich powiatach województwa
nowogródzkiego powołane zostały powiatowe Obywatelskie Komitety Obrony Narodo-

wej, które prowadzą
opiekując

się

ożywiomą

rodzinami

W Nieświeżu
prezesem komitetn jest ks.
dziekan Kubik, wiceprezesem
— kpt. Sknzydłewski, oraz członkowie:
ordynat Leon Ra
dziwił, mec. Paliwoda
i dr Ginzburg.

działalmość,

rezerwistów

powo

|

W Szczuczymie prezesem

jest

starosta

łamych do służby w armii, żołnierzami na | Wierzbicki, a wiceprezesem ks. Ludwik
stacjach kolejowych, ewakuowanymi z te
Qzetwertyński, członkami insp. Szymański,
renów zagrożonych, udziela jąc
noclegów, | oraz ksiądz Moroz.
prowadząc stałe punkty dożywiania itp.
W Komitetach biorą udział przedstawiW. Słonimie na

mec. | ciele wszystkich lokalnych organizacji spoPiotrowski jako prezes oraz wiceprezes ks. | łecznych i wszystkich warstw społeczeńst-

dziekan

czele komitetu stoi

Kafarskii.
m

| wa.

RICHMOND

mchu torłowca tzw. „Białego mchu” materiału opatrunkowego, któryby mógł zastąpić ligninę i surową watę, materiał ten
| Zdrowia Wojewódzkiego Komitetu Oby- był już stosowany nawet w bogatej Anglii
watelskiego Pomocy Wojsku w Wilnie.
w czasie wojny europejskiej do wyrobu
materacyków opairunkowych i szpitalnych
Przewodnictwo Oddziału powierzona
(chłonnych i izolujących). Prof. E. Lelesz
prof. E. Leleszowi, na' zastępcę przewod- |
podniósł sprawę konieczności zużytkowaniczącego wybrano prof. A. Ruebenbauepokarmowych
nia odpadków produktów
ra, obowiązki sekretarza objęła docent A.
odżywczych
ekstraktów
do wyrabiania
Przeździecka.
|
(witamii konceniratów uodparniających
Na zebraniu zosłały omówione najnie- nowych)
przeciwko schorzeniom zakaź-

zbędniejsze

początku.

Przeprowadza jąc
sprawie

śledztwo

zamordowau«

Crane

porwania

Hardinge

ve

że z szajką

dn'arzy

zgrozą

córki,

s Vi:rdz L.

nieuchvsiavch

współdzieła

zbro

jego

narze

czona,

Elżbieta

Co7-:»»av.

*'edzić,

Wreszcie

dostateczne

dowody

w zbroiniach,
dobyć

Pomając

je: udziału

chc: z niej

informacje

w

Lilien

jej

leca

ją

(Ciąg

o

wy-

pozos'a-

łych wspćlnikach. W-'bee oporu Elżbiety areszn"ije )х па

podstawie
kazu

sfalszowa 44

aresztowania,

aby

rozją

-а

straszyć * zmusić do zeznań Je
dnakże w drodze do Aucianda
Elżbiecie udało się wyk. asc pud
stępem

Hardinge'owi

wer i próbować
sztu.

ucieczki

rewolz me-

Hardinge

Dobrze,

wzrasta

zrozumienie

ją, to też i ofiarność

p.

A.

Szeniwska,

200

zł

p.

—

skich PBK.
Każdy niech daje wiele może.

kościele

Św.

Hotel EUROPEJSKI
WILNIE

|

mi pytań.

pieczne, gdyż nie miał odwagi odwrócić się plecami
do Hardinge'a. Bał się napaści. Gdyby detektyw nie
czuł się tak słabo, niezawodnie skoczyłby na niego, ale
że w tych

warunkach

Atherton

zwyciężyłby

go na pewno.

dalszy)

więc tylko ramionami.

nie będę przeszkadzał...

kłódkę

stawał się coraz -pieszczotliwszy.

Grzmiący
pomruk był odpowiedzią, a Hardinge'owi wydało się, że to krzyk. Było coś niezwykłego
w tym krzyku na wpół zwierzęcym. Atherton mówił
dalej. Hardinge nie mógł go już widzieć, ale słyszał

głos. Słyszał również ciężkie stąpania, jak gdyby wieł

kich miękkich łap. Gdy Atherton wyłonił się z drzwi,
jego blada zazwyczaj twarz była czerwona i ociekła

potem. Zamknął drzwi na zasuwę i założył kłódkę.

— No, nie jest pan ciekaw, co się za tymi drzwia-

wskazał dużym palcem za siebie.

, — Nie, bo zdaje się i tak odgaduję dobrze. Natomiast miałbym ochotę zapytać, jak długo będę tu wię-

ziony? I co właściwie macie zamiar ze mmą zrobić?
Atherton rozłożył ręce.
2
— Nie wiem. Stary powie panu. Przyjdzie tu zaraz porozmawiać z panem.
— Stary — to znaczy: doktór Miller?

Hardinge roześmiat się.
— Masz pan przewagę tym razem, panie Valdez.
Ale przyjdzie chwila...
Nie dokończył groźby, i patrzył, dopóki Atherton
nie zniknął w górze. Wkrótce zjawił się doktór Miller.

Niósł pod pachą małego kociaka, który zamiauczał
przestraszony, gdy postawił go u stóp drabiny.
— Bardzo się cieszę, że pam tak prędko odzyskał
—

przytomność!

. Bałem

powiedział

swym

słodkim

głosem.

się, że moi ludzie trochę za szorstko pana

—

po

traktowali,
— Trochę za szorstko, a to dobrze! — roześmiał
się w odpowiedzi Hardinge. — Ciekawa rzecz, co też
traktowaniem?
pan nazwalby prawdziwie szorstkim
Ale nie o to chodzi... Teraz może zechce mi pan wyjaśmić, dlaczego, zostałem tu wtrącony?

— Z przyjemmością
doktór Miller.
— Pan

wybaczy,

to uczynię
RE

—

odpowiedział

że usiądę, Miałem bardzo

praco-

wity dzień. — Nachylił się i wyciągnął spod stołu stołek o trzech nogach. — O, tak, teraz lepiej mi! Żałuję
bardzo, że nie
palił, ale jest
pyta, dlaczego
W
rozsądnie.

mogę panu zaproponować, by pan zanaszą zasadą tutaj nie palić. Więc pan
pan się tu znajduje? Niech pan pomyśli
ostatnich dniach bardzo mi pan prze-

szkadzał, pamie Hardinge.
na nadmiar ciekawości.
—

To

znaczy,

Nie łubię ludzi cierpiących

że zdaniem

pana

za

wiele

wiem?

—

w

EJUfeJ
5031
'euuj
efsjpod

"8 0! I9$040SKA M 033M0)

apvįdo

odprawiona

o godz.

intencji

10 w

uprosze

nia zwycięstwa dla Polski,
W środę dnia 13 bm. w tym samym kościele o godz. 10 zostanie od
prawione nabożeństwo żałobne za du
sze poległych na Westerplatte.

W imieniu własnym
i żołnierzy
Firmie zegarm. jubilerskiej
_„Matkie«
wicz” przy ul. Zamkowej 12 — za złożoną ofiarę dla wojska w postaci 25 szt. zegarków i tyleż łańcuszków wartości oko»
ło 600 złotych — składam serdeczne podziękowanie w imieniu własnym oraz obdarowanych żołnierzy.
Komendant miasta: Wilno
Tadeusz Podwysocki
podpułkownik.

Sekcja

opieki społecz.

powstała

w Moł

decznie

Po odbytym w dniu 8 bm. zebraniu organizacyjnym rozpoczęłs swc=
ją działalność sekcja opirki spole nej, która za główne swe zaianie po
stawiła opiekę nad rodzinami rezerwistów oraz żołnierzani. Poszczeż”lne organizacie społeczne rozpoczzły

już

pracę

w

powie zonych

Kantyna

działech.

żołnierska

utworzuna przez Rod.
w Mołodecznie

listowy

Nie mogę

Jana

zupę, kawę,
Pozatym
za
otrzymują

Pierwszorzędny
—
Ceny przystępne
Telefony w pokojach. Winda osobowa

PUTOS

Tak. Nie warto zadawać

zostanie

(wtorek)

Urzęd.

Z inicjatywy pań z Rodziny Urzęd
niczej został zorganizowany na dwor
cu w Mołodecznie bufet czynny bez
przerwy całą dobę, w których jadący
rezerwiści dostają bezpłatuie gorącą

Porowska

na nie odpowiedzieć, gdybym nawet chciał. — Atherton kierawał się do drabiny, nie odrywając od więźnia
oczu. Zaczął wchodzić. Było to bardzo trudne i niebez-

wiedział,

winna

wzraslač.
Składając
serdeczne . podziękowanie
wszystkim
ofiarodawcom,
Polski
Biały
Krzyż zwraca się do najszerszych warstw
społeczeństwa o nie ustawanie w ofiarności swej na potrzeby gospód żołnier-

nierskie“ złożono dotychczas przeszło
3.500, w tym większe ofiary złożyły 1.000
zł

społeczeństwa

która

12 bm

Złóż ofiarę na FON

mniejszych datków,
złożonych na listy
ofiar.
Bezinteresowną pracę w Polskim Białym Krzyżu
zaofiarowalo
przeszło 150
osób.
Dzięki tej ofia"ności
społeczeństwa,
Polski Biały Krzyż uruchomił już 2 gospody żołnierskie przy st. Wilno — towarowa
i osobowa. Lecz połrzeby PBK na gospody żołnierskie są wielkie i coraz wzrasta-

społeczeńst-

Św.,

w dniu

Białego Krzyża

walczącym za Ojczyznę.
Dowodem tego — ofiarność mieszkań.
ców m. Wilna na „gospody żołnierskie”
Polskiego Białego Krzyża tak w pieniądzach, jak i w produktach. — WzruszaJące są dary w naturze składane przez
drobnych sprzedawców na rynkach m. Wil
na, którzy proszą, by nie ogłaszano ich
nazwisk. Również szereg firm i sklepów
ofiarowało te lub inne artykuły, lub w poszczególnych
wypadkach
calodzienny
utarg.
Ofiar pieniežnych na „gospody žol-

— Fatima! — krzyknął. — Choć, Fatima|... Dobra
stara, chodź! — Wychylał się coraz więcej, a głos jego

mi kryje? —

lokalu

w

mieści się

Biuro Oddziału

Zakładu Fizjologii i Nauki Żywienia USB,
Zakrełowa 1, telefon 22-89.
pragnące współpracoSiły fachowe,
wać z Oddziałem, proszone są o zarejestrowanie się w siedzibie Sekcji Zdrowia
Wojewódzkiego Komitetu Obywałelskiego Pomocy Wojsku, ul. Dąbrowskiego 10,
Wilno.

Polski Biały Krzyż stwierdza, iż z dniem
każdym

W. M.

Atherton obrócił się nagle, zdjął szybko
i otworzył drzwi.
:

nym.

Prace Polskiego

czystym szaleństwem nie posłuchać Athertona. Tamten był uzbrojony, on zaś zbyt słaby, że rozpoczynać
—

leków

kich i odżywczych oraz gotowość do pra-

wiedział, że w tych warunkach byłoby

nierówną walkę. Wzruszył

dotyczące

ay analitycznej-rozpoznawczej,
chemicznej i biologicznej, związanej z potrzebami wojska. Prof. J. Muszyński zreferował
projekt możliwości
przygotowywania z

MIŁOŚC I PODEJRZENIE
Streszczenie

potrzeby

I środków opatrunkowych. Poszczególne
zakłady uniwersytetu i placówki społeczne zgłosiły możliwości produkowania nie
których środków opatrunkowych,
lekars-

”

trzekład autoryzowany z angielskiego

Mszy

8 bm. odbyło się zebranie organiza
cyjne Oddziału Zaopatrywania
w
leki
i środki odżywcze powstałego przy Sekcji

i 238,70 zł p. kurator Okręgu Szkolnego
M. B. Godecki od siebie oraz nauczycieli
i urzędników Okręgu Szkolnego, 100 zł
Biuro Ogłoszeń p. Grabowskiego, 64,90
zł Związek Okr. Spółdzielni .Rolniczych
|! Zarobkowo-Gospodarczych. Reszta ofiar
pieniężnych składa. się z większych lub

Nie dawaj posłuchu
plieśkarzeoem i pamikarzornmny
MARY

Akademicki Komitet Pomocy Woj
sku przy Br. pom. stud. USB wzywa
wszystkich do wzięcia
udziału
we

Mech torfowiec środkiem opatrunkowym

wa- wileńskiego o-*kónieczności rozłoczenia bezpośredniej opieki nad żołnierzem

Obywatelskie Komitety Obrony

Narodowej

zwycięstwa

„Wszystko ala was kochani żołnierze”

godz. 11—13 i 17—19 do Akademic
kiego Komitetu Pomocy Wojsku, któ
ry się mieści w lokal „Ligi* Zarako

micy „którzy dotychczas nie zostali
powołani do czynnej służby wojsko
wej niech się zgłoszą niezwłocznie w

Nabożeństwo na intencję

dla wojska

Ochotniczy batalion akadem cki w Vilnie
W Wilnie tworzy się ochotniczy
batalion akademicki. Wszyscy akade

gajzQq

_ Sprawa leków i środków odżywczych

tożsa-

mości, wydane przez prowadzącego meldunki i drugi egzemplarz fotografii, taki
sam jak umieszczony w poświadczeniu.

3. Wypełnianie tymczasowych poświad

wadzących

srnełsopeu

AWR

wiązkowi służby wojskowej),
d) tymczasowe poświadczenie

powinny

-

:

. €) dokumenty wojskowe (o ile są osobami podlegającymi powszechnemu obo

wypełnienie

zaświadczeń

pieczęci

je posiadają),

-zd0d

' łożsamości, które będą wydawać prowa- | wy, separowane — również metryki ślubu) I odpis metryki, o ile nie reflektują
dzący meldunki można nabywać w kios

zio Kiejdm mimiki qokotzokiop 'gamozezia qokUwssjA op 2osfajw

rejestrze

'rsoupo 519 ejyywa «801974 OD NSEZJ NSGIĄO

w

-ajmez 'efonapuodsaioy

zapis

osobistych

zozrid

szkańców) którzy udokumentują należycie

ojusfajqen

sprawie dowodów

qtesjdm

vyzJpuz

W związku z Rozporzędzeniem Wojewody Wileńskiego ż dnia 4 września
r. w

Hzpmejds

|wody osobiste jedynie mieszkańcom (oso.
bom meldowanym
na
białych kartach
meld. wz. 1 i figurującym w rejestrze mie-

Zaopatrzenie w druki tymczasowych
zaświadczeń tożsamości.
1939

sa1430

2. Zarząd Miejski w Wilnie wydaje do

:

[0])4),

ae

meldunkowych

#Ш$]90$872

i

przepisów

tożsamości,

„IKSN3TIM

osobistei przestrzegania

Kiejawnuajd

m. Wilia w t.mczasowe zaświadczenia

dowody

ш51403822 (221019ро saipy

ności

|

U3FUNYW"

| OBWIESZCZENIE

„KURJER” (4928)

herbatę oraz pieczy 40.
maią
oplatą rezerwišci
papierosy, tyton, papier

itp.

rzekł Hardinge.

Doktór podniósł lekko brwi.
—

Jeżeli

pan

woli

takie

postawienie

kwestii..

niech tak będzie.
Zaczynał pan być niebezpiecznym
przeciwnikiem dla mnie j dla człowieka, którego dopuściłem do współpracy.
Oto dlaczego ...unieszkodliwiłem pana!
— l nie przypuszcza pan, że jest to krok błędny?
Nie jestem takim głupcem, żebym się zjawił na takie
spotkanie, nie zabezpieczywszy się dostatecznie przed
niespodziankami!
Jeżeli nie powrócę do hotełu na
umówioną godzinę, policja zacznie mnie szukać!
— Niech pan się nie cieszy, niech pan się nie cieszy, panie Hardinge! My już sobie damy z nimi radę,
nie ma obawy! Nie chcę mówić panu komplementów,
ale muszę przyznać, że bez pana, który nimi kieruje,
nigdy nie dadzą sobie z nami rady! Na przykład —
roześmiał się cicho — przenieśliśmy pana przed SAmym nosem tych strażników.
Czy pan wie, gdzie

pan jest?
— Nie,

nie wiem.

— Pod moim laboratorium,
cha, nie zauważył pan tej klapy

daniu tak interesującego lokalu.

drogi panie! Cha, cha,
w podłodze przy oglą=

Jest to mój

pomysł,

z którego jestem bardzo dumny.
Tyłko przy bardzo
skrupulatnych oględzinach można zauważyć:
trochę
szersze szpary w podłodze między deskami. Klapa ot
wiera się przy pomocy dźwigni, również mojego wy

nalazku, która jest w ścianie. Ale tego dnia, kiedy pan
odwiedził moje laboratorium, był pan zanadto pochło
nięty oglądaniem zwierząt w klatkach. Ciekawa rzecz,
czy pan rzeczywiście uwierzył, że moje doświadczenia
polegają na wiwisekcji?

—

Nie — odrzekł Hardinge

łem, że to nie zwierzę wydawało

—

od razu wiedzia-

głos, który słyszałem.

I dotychczas jestem tego samego zdania.
*
(% e n).

„KURIER“

Właściciel rozrachunku (nazwa wydawnictwa)
adresu.
podanie

1

Właściciel

I czytelne

(nazwisko)
(mię)

rozrachunku

Wilno,

dokładne
o

Poczta:

mnmer

dochodowego

(nazwa

wydawnictwa):

Biskupa Bandurskiego

Wilno

POCZTA:

wym

od

1

„mmm

WADY

Nr

Podpis
przyjmującego

Dzień wpłaty

Prosimy

MIESZKANIA

okręgowy

nowego

„|

Dziś:

Heronida

Jutro:

Eugenii
g. 4 m. 46

Wschód słońca—

JĘ

1

— g. 5 m. 49
Н Wtorekai 4 zachód słońca
spos.rzeżenia Zakładu Meteorologii
w Wilnie z dn. 1LIX. 1919 +

USR

Ciśnienie 758
Temp. średnia -- 15
Temp. najw. -|- 21
Temp. najn. -- 9
Opad — ślad
Wiatr — zachodni
n
Tend. bar. — ciśnięnie bez zmia
deszcz.
dnie
połu
w
rno
chmu
—
Uwagi
WILEŃSKA
DYŻURY
Dziś

nocy

w

Gimnazjum
— Prywatne Koeduk?cyjne
muje za
przyj
e
Wilni
w
ików
Związku Osadn
Gimnazjum ul.
pisy przyjmuje sekretariat
udziela i zapisy do kl. 1 i II. Informacyj
9—14 00godz.
Zawalna 21, tel. 11-08, w
świąt.
i
dziemnte prócz niedziel

Zawodowe

Koedukacyjne

Edukacji

Komisji

im.

Narodo-

w Wilnie, Wielka 47 (lokal Gimnaz
„Edukacja“) przyjmuje wpisy na rok

wej
jum

1939/40. Kurs trwa 10 miesięcy szkolnych.
ze zniżek

korzystają

Słuchacze(czki)

kole

czynna

codziennie od

10—13 I 16—19.
— Kursy Koedukacyjne

Dokształcające

Kancelaria

jowych.

„Edukacja”,

dawniej

Narodowej,

Wilno,

im.

wpisy na rok szkolny
kich

Klas

Komisji

Wielka

Gimnazjum

47

Edukacji

przyjmuje

1939/40 do wszyst

nowego

Kancelaria czynna od 10—13
tel. 28-76.

ustroju.

—

i od 17—19,

— Dyrekcja Konserwatorlum Muzycznego im. M. Karłowicza w Wilnie zawia-

damia że lokal Konserwatorium chwilowo
mieści się Gimnazjalna 6—19 i przyjmuje
zapisy na nowy rok szkolny od godz. 5—7
codziennie. Początek lekcji 15 września rb.

róż"

—

dnia

12 i jutno

Teatr

w

WILNIG

Pierwszorzędny

Ceny przystępne

—

Telefony

— Kurs PCK. Staraniem Nowogródzkiego Oddziału PCK zorganizowany zostanie
w Nowogródku kurs Rezerwy Sióstr PCK.
kurs

ten

będą

Zarząd Tow.

Su-

o

go-

WTOREK, dnia 12 września 193 r.
6,56 Pieśń poranna. 7,00 Dziennik pov.
i komunikaty. 7,15 uzyka. 7,50 Wiadomości lokalne. 8,00 Początek roku szkol
nego — reportaż. „10 uzyka. 830—11,57
Sygnał

11,57

czasu

Zebranie
Zarząd

nalemną

pracę,

publicznych

wynagrodzeń z funduszów

prze

(Dz. URP

art. 13

oraz

Nr. 82, poz. 503)

Ustawy Skarbowej z dn. 29 marca 1939 r.
(Dz. URP Nr. 27, poz. 177).

Dekretem tym również podwyższone
zostały stawki podatku, który
dotychczas opłacali pracownicy państwowi.

kowski. 12,00 Audycja południowa. 3,00
—15.00 Przerwa. 15,00 Audycja dla mło
dzieży. 15,15 Koncert Ork. Rozgł. Wil.
pod dyr. W. Szczepańskiego. 15,50 Pogadanka gozpodarcza. 16,00 Dziennik poPogadanka.

16,10

południowy.

przyjmowani . również

DZIAŁÓW,

Koła

Z. O.

Wilnie

będzie

O LICYTACJI
Komornik

wiadomości,
godz.

gm.

Zdzięcioł,

cja

ruchomości,

kpc

że

12

w

dnia
maj.

odbędzie

PRZYJMĘ
pracę
Jerski Nr 3 m. 4

kanNr

do

26

się.

wyjazdowych,

sumę

zł

10

września

można

w miejsou

Stra-

na

łączną

oglądać w dniu

i czasie wyżej

Dnia 31 sierpnia 1039 r.

Zaułek

Ś-to

wydaną
książkę wojskową
ZGUBIONĄ
przez P. K. U. Postawy „kat. „A”, rocznik
1903 na imię Delikator Władysław — unieważnia się.
į

licyta-

Jana

oszacowanych

biurową.

PFTYYYYYYTYYYTYYTYYYTYYYYYYVYTYTYTYYYWYYY

BEZPŁATNE PORADY O.P.L. — GAZ
z ramienia Zarządu Miejskiego od godz. 14
do 17 — inž. E. Nowicki, ul. Krėlewska Nr 5
BUDOWA SCHRONOW, oględziny i kierowniotwo.

2400.

Ruchomości
tacji

Sądu.

pub-

się pierwsza
do

obok

PRACA

Minowszczyzna,

należących

Maja

AAAAAAAAMAAAAAAAA
AAA AA

wińskiego, składjących się z 6 krów i 8 koi mi

Laknerowa

Nowogród

podaje

licy-

ognaczonym.

©

'

Komornik
ANTONi

Chrześcijańskie

Popierajeie Przemysł Krajowył

BIRULA

kino „SWIATOWID”
Wstrząsający

swym

reaiizmem

Mickiewicza

dramał

wojenny

9

p. t

„Ostatni pociąg obleżoneco miasta”
W roli gł: Dorothy Lamour, Lew Kayres | inni. —
Krwawe walki na ulicach miasta
Niszczycielskie naloty bombowców nieprzyjacielskich, — Nadprogram: Kapitalna groteska
kolorowa p. t: Ali Baba I 40 rozbójników

Roślin

KINO
Rodziny Kolejowej

zapasów

żyw

Dziś. Najpiękniejsza aktorka świata

ZNICZ

z toto-

nościowych, to też Stacja Ochrony Roślin
prosi wszystkich obywateli o okazanie pomocy lustratorom w ich ciężkiej pracy.

Wiwulskiego

UN
prak
La
MIESZKANIA | SŁUZBY
ATARI
ET
TTT TTD

Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości

„apecjainego wysłannika”; Witołd Kiszkia — wiad, gospodarcze
Me! Maśliński = recencje teatralne; Anatol Mikułke — felieton

3-go

RUCHOMOŚCI

art. 602

r. o

Mama

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

Sądu Grodzkiego w

1030

.

AKUSZERKA

ku, I rewiru, Aptoni Birula,
celarię w Nowogródku, ul. 3-go Maja

Stacji

przy gromadzeniu

Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 277.

AKUSZERKI

mający

Od 12 bm. Stacja Ochrony Roślin Wileńskiej Izby Rolniczej będzie przeprowadzała na terenie m. Wilna lustrację zdrowotności upraw ziemniaczanych. Lustrato-

znaczenie

35, tel. 605

Obwieszczenie

licznej

Recyłacje. 21,45 Muzyka. 22,00 Wiadomo
ści dziennika radiowego. 22,10 Muzyka.
23,00 Ostatnie wiadomości dziennika. —
23,05 Muzyka i zakończenie programu.

zaświadczenia

Zeldowiczowa
Choroby kobiece, skėrne, weneryczne, na
rządów moczowych od g. 8—9 i 12—6, ul.

Sygnatura 346 i 627/89.

prosi

Towarzystwo Lniarskte w Wfilnie podaje

w

DOKTOR

‹

ZOR-u
P. w

do wiadomości osób zainteresowanych, że
zapowiadany przez Towarzystwo kurs brakarski dla kobiet z przyczyn od Towarzystwa Lniarskiego niezależnych — nie od-

zaopatrzeni

Niemiecka

na podstawie

19,30 Przemówienie płk.
ka i muzyka.
Umiastowskieqo. 19,45 Muzyka. 20,30 Po
gadanka. 20,40 Dziennik wieczorny. 20,50
21,30
Rezerwa. 21,00 Koncert solistów.

Ochrony

LEKARZE

OGŁOSZENIA
DO WSZYSTKICH PISM
DOGODNE WARUNKI

Polsko-

zyka. 17,00 Audycja. 18,00 Audycja lokal
na. 18,20 Muzyka. 19,00 Audycja literac

Lustracja

Wilno,

Kurs brakarski
nie odbędzie się

Mu

16,20

na Wileńszczyznę

J.KARLIN

przy

Kolegów płozostających w Wilnie o przybycie do lokalu Koła o godz. 17 we środę
18 bm. w celu omówienia bardzo pilnych
bieżących spraw organizacyjnych. W razie
alarmu lotniczego zebranie odbędzie się zaraz po alarmie.

kra

i hejnał

Krzyża

biuro
że
zawiadamia swych członków,
piątki
I
wło*ki
we
czynne
są
i biblioteka
od godziny 16 do 17 i pół. Uprasza się
o zwrot książek wziętych na wakacje.
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REDAKTORZY

za

BIURO OGŁOSZEŃ|

6

przy ul. Uniwersyteckiej 3

RADIO

Przerwa.

6 do

Francuskiego

giafiami, będą przychodzić do każdego,
nawet najmniejszego ogródka,
w którym
uprawiane
są
ziemniaki.
Zdrowotność
upraw w dzisiejszych czasach ma wielkie

NOWOGRODZKA

Na

z dniem

wych.

ostat-

i W.

Początek

rzyńskiego. Ceny popularne.
dzimie 18 (6 wiecz.).

rzy,

w pokojach

Jaśkiewicza

St.

11 i od

Prezydium Rady Giełdy Zbożowo - Towanowej i Lniarskiej w Wilnie uchwaliło
ufundować 50 łóżek dla szpitali wojsko-

nie przedstawienia świenej komedii Benedettiego „Szikarłatne róże” z udziałem pp.:
Alexandrowicz,

10 do

50 łóżek dla szpitali
wojskowych

września

dwa

daje

na Pohulance

Miejski

13

środę

w

szkojinego

po poł. do lokalu Czerwonego
ul. Mickiewicza Nr 7.

we

o godzinie 18-ej. Dziś,

łatnych

HOTEL

„ST. GEORGES"

codziejynie od godz.

POHULANCE.
przedstawienia „Szkar-

wtorek,

roku

Okręg Polskiego Czerwonego Krzyża w
Wilnie uprasza osoby mogące bezinteresownie szyć woreczki opatrunkowe z własnego
materiału — o zgłaszanie się po informacje

NA

TEATR MIEJSK!
— pwa ostatnie

W.

SZKOLNE

SPRAWY

Stenografii
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Izba Skarbowa w Wilnie podaje ! na przez Izbę Skarbową po przedsta
wieniu przez zainteresowanych odpo
do wiadomości, że stosownie do za
wiednich dokumentów lub
zaświadrządzenia Ministerstwa Skarbu z dnia
czeń
7 września rb. osobom pobierającym
Emeryci
(renciści)
zamieszkali
zaopatrzenie ze Skarbu Państwa (eczasowo w Wilnie mają składać wnio
merytury, dary z łaski, renty) oraz
ski o przyznanie im zaliczek na zao
wdowom i sierotom, tudzież inwalipatrzenie oraz wyżej wyszczególnio
dom i pozostałym po nich, ewakuone
dokumenty w Izbie
Skarbowej
wanym do
miejscowości
znajdują(W. Pohulanka 10), zamieszkali zaś
cych się w Okręgu Izby Skarbowej
w innych miejscowościach WojewóWileńskiej może być dokonana
wydztwa
Wileńskiego — w
Urzędzie
płata zaliczek na poczet należnych za
Skarbowym tego powiatu, w którym
opatrzeń i rent.
czasowo zamieszkują
В
Wypłata zaliczek będzie dokona-

Szyjcie woreczki
opatrunkowe

TEATR 1 MUZYKA

ap-

następujące

teki: Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1);
25);
Pohulanxa
(W.
Chomiczewskiego
(NieTurgiela
Miejska (Wileńska 23);
miecka 15); Wiwulskiego (Wielka 3).
Paka
Ponadło słale dyżurują apteki
10)
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów
22).
i Zajączkowskiego (Wiłoldowa

— Kursy

poz.

ewakuowanym

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Wy
znań Religijnych i Ośw. Publicznego wczo
raj rozpoczął się zasadniczo nowy rok
szkolny 1939/40.
W kościele odbyły się nabożeństwa na
pomylność rozpoczynającej się w szkołach nauki.

Zapisy przyjmuje Oddział
i mężczyźni.
PCK przy ul. Beczkowicza.
Staraniem
zebrania.
— Codziennie
NaroObrony
u
Komitet
lskiego
Obywate
dowej w Nowogródku odbywają się pra
wie codziennie liczne zebrania ludności
Nowogródka, na których prelegenci info
rmują ludność o sprawach aktualnych.
W sobotę, dnia 9 bm. na zebraniu w
Teatrze Miejskim przemawiał prezes Okr.
O. Z. N. Prołasewicz, w niedzielę, dnia
10 bm. preezs Oddz. Nowogr. ON mec.
Szarejko i kpt. Majcher.
Na każdym zebraniu było obecnych
ponad 800 osób.
Poza tym Obywałelski Komitet Obrony
megafony, przez
Narodowej uruchomił
wana jest publi
informo
nie
codzien
które
czność o sprawach publicznych.

APTEK:

dyżurują

wynagrodzeń

z racji

rozpoczęcia

2.

Nr 89,

Wypłata emerytur i rent
Nabożeństwo

WRZESIEŃ

URP

widziana w art. 43 Ustawy o państw. po
datku dochodowym (Dz. URP Nr 2 z r
1936, poz. 6).
2) Dekretem Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 3 września 1939 r. o podatku
od niektórych wynagrodzeń z funduszów
państwowych wprowadzono podatek od

Stempel

nadawczy

Dzień wpłaty

NUMET

|.............

(Dz.

1 października rb. została podwyższona
skala podatkowa podatku dochodowego

4.

ulica
domu

1 paź:
od
wynagrodzeń wypłacanych
dziernika 1939 r. przez Skarb Państwa ©przedsiębiorstwa,
raz przez państwowe
zakłady i monopole, jednocześnie z tym
dniem traci moc obowiązującą dekret Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dn. 14 lista
odpada 1935 r. o specjalnym podatku

Izba Skarbowa komunikuje, že:
1) Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o zmianie
ustawy o państwowym podatku dochodo

WILEŃSKI"

„KURJER

„mam.

miejscowość

1

grEB

W płacający:

podatku

Podwyżka

Nr rozrachun <v

Przekaz rozrachuskowy

Nr rozrachunku
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z m. Lidy; й Zbigniew Cieślik ——

„Sama

2

Nadprojram:

OGNISKO
Dramat

ludzi

morza

|
p. t.

seaus.

o g. 6, a

w

Początek o godz.

życie"

6,

w niedziele o 4-e

Kapitan Mollenard

W rolach głównych:
Pocz.

przez

DODATKI.

v aryfimie

Francis

Kay

niedz.

i święta

kronika zamie, jscowa; Włodzimierz

Harry Baur i Aiberż Prejean
o 4.

Nadprogram

Hołubowicz

| polityczne (depeszowe | telel.y Eugenia Masięjewska-Kobytińska — dział p. t. „Ze świata kobiecego";
literacki, Бетог, sprawy kaltarsine; Jarosław Nieciecki — sport; Helena Romer — recenzje książek: Eugeniuoz

—

UROZMAICONE

DODATKI.

jdani

er Leczychi
Swianiewicz —

kronika

a.
wilefeka

Józe! Święcieki =» artykuły polityczne, społeczne | gospodarc
REDAKCJA

i ADMINISTRACJA

ikomto P.K.O. 700.312. Konto rozrach, 1, Wilno 1
Centrala.
Wilno, si. Bizkapa Bandurskiego 4
Badakcja: tel. 79, Godziny przyjęć 1—3 po południa
Administracja: tel. 99—czynna od godz, 9.30—15,30
Drakarnia:

tel. 3-40,

Oddziały: Nowogródek, Bazyłiańska 30, tel, 168;
Lida, ul, Zamkowa 4/7, tel. 74; Baranowicze,
Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka B.
Przedstawicielstwa;

Redakcja rękopisów
nie zwraca,

Wydawałctwe „IKuzjer Wileński" Sp. z a a

Nieśwież,

Kleck,

Sionim,

Stołpce, Szcznczyn, Wołożyn, Wiiejka, Głębo=
kie, Grodno, Pińsk, Wołkowysk, Brześć n/B.

2

CENA PRENUMERATY
miesięcznie: z odnoszeniem
do
domu w kraju —3 zł. za granicą
6 zł., z odbiorem
w administracji zł. 2.50, na wsi,
w miejscowościach,
gdzie nie ma urzędu

pocztowego
ani agency zł, 2,50

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60
30 gr, drobne 10 gr za —
tłustym drukiem liczymy

gr., za tekstem
Najmniesze ogłoszenie drobne liczymy za 10 słów. Wyrazy
iwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie przyjmujemy

Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika
redakc, i komunikaty 60gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze»
mila cyfrowe tabelaryczne 50%/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-iamowy, za tekstem 10-łamowy
Za treść ogłoszeń I rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega
sobłe prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszee
mia są przyjmowane w godz, 9.30
— 16.30 i 17 — 20.

Dok. „Žakes“, "Wine, wi, Nak, Bandusokiego 4, iai, 3-40 tea 12. Kotarosie

Pine

