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Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński

Radio londyńskie donosi, że armia polska stawia wszędzie opór, od-

Słowa uznania,
które cała prasa
polska pod adresem
społeczeństwa

nosząc sukcesy
ciągu walki

fakty:

niemieckie

żyje w ocze

Komunikat Dowódcy
z dnia
Na calym

zachodzie.

Niemcy

mogą

Sumując
pytanie:

możliwe

jest

Niemiec

r.

spokój.

że

wypa-

*
Dowódca
Obrony
Warszawy
(—) CZUMA gen. bryg.
A
A i]

Biskup

Gawlina

ranny

Zabiio żonę dyplomaty brytyjsk ege
Z Warszawy donoszą, że wczoraj | bita żona attache handlowego Ambasady Brytyjskiej
w Warszawie
p.
podezas
bombardowania
miasta
Shelley.
przez samoloty niemieckio została za

w

Protest przeciwko barbarzyństwom aiemców

obecnej wojnie?
Odpowiedź twierdząca wydaje nic
możliwa. Co ciekawe, że propaganda

niemiecka nigdy nie usiłowała wpajać

ciwko

WILNO, (Pat). Rząd Polski protestuje przed całym
barbarzyńskiemu bombardowaniu otwartych miast

światem przei ludności cy-

przeświadcze- „ wilnej.
swemu społeczeństwu
nia, jakoby Niemcy byli w stanie po g
konać koalicję
w
otwartej wojnie
Twierdzono tylko, że Anglia nie wystąpi, albo, że zaraz przyjmie
pokój
kosztem Polski. Jeśli więc wojna bę:$
dzie trwać, społeczeństwo
niemieckie
będzie ją oceniać jako walkę beznadziejną. Kapitulacja Niemiec będzie
kwestią czasu
NOWY JORK, (Pat). Prezydent Roosevelt zwołał specjalne posiedzeA dlatego sytuacja Polski nie jesię nie kongresu celem poddania rewizji ustawę o neutralności.
zła. Jesteśmy po stronie, która musi
Jest to odpowiedź na zatopienie Athenii i prawdopodobnie pierwszy
ciosy jeszcze Ą krok do wojny z Niemcami.
wygrać. Jakiekolwiek
ostateczny jestĘ
nas czekają, wynik
WASZYNGTON, (Pat).
Przystąpienie Kanady do wojny wywołało
pewny. Ten pewnik musi się dostate
wielkie
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w
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Mimo zbójeckich nalotów życie stolicy powraca do normalnego stanu. Dowodzi tego żywy ruch uliczny. Sklepy pootwierano, uruchomiono nawet antykwarnie. Autobusy i tramwaje wznowiły ruch. Straż Obywatelska I Obywatelski Związek
Kobiet uruchomiły akcję pomocy dla uchodźców, którzy napływają do Warszawy.
Mieszkańcy Warszawy zgłaszają liczne noclegi i przyczyniają się do zaopatrywania uchodźców w żywność | gorącą strawę. Uruchomiono piekarnie, gdyż
Komitet Obywatelski ma w swoim posiadaniu duże zapasy mąki.
Zorganizowano ochotnicze bataliony ochrony Warszawy.
Do batalionów
pracy powołani zosiali wszyscy mężczyźni w wieku od lat 17 do 55. Bataliony te
zatrudnione są przy pracach obronnych.

W czasie wezorajszych walk został ranny Ks. Biskup polowy wojsk
, polskich Gawlina

powyższe fakty, postaw
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3) Niezależnie od rozwoju wydarzeń w Polsce, nadzieje Niemców na
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Obrony Warszawy
życie Warszawy wraca do normalnego stanu

dów wspartych bronią pancerną. Zdobyto 3 ciężkie czołgi nieprzyjacielskie
W czasie ataku zginął płk. Witalis Chmura..
Po wczorajszych dotkliwych stratach lotniczych
nieprzyjaciel za-
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na

o opano-

fałszywa.

W ciągu ubiegłej nocy oddziały nasze dokonały kilku

naróa
podtrzymuje
co
Jedyne,
niemiecki to nadzieja na prędki pokój,
pokój

informują, jest z gruntu

Polega

kiwaniu jak czegoś, co się musi spełnić z jakąś fatalistyczną koniecznošNa wszystkich ustach pytanie,
cią.
pełne troski: „Co z nami bedzie"?

2) Jakkolwiek
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RYGA, (Pat).
W prasie francuskiej i angielskiej daje się zauważyć
stan bardziej optymistyczny, jeśli chodzi o ocenę sytuacji wojskowej w
Polsce.
„Daily Mail* podkreśla, że w Polsce zbliża się pora deszczów, która
stanie się niezwykle cennym sprzymierzeńcem wojsk polskich i unieszkodliwi w:
tkie pancerne dywizje niemieckie.
LONDYN, (Pat). Prasa donosi, że należy oczekiwać silnego kontrataku, który jest projektowany przez polskie dowództwo.
Kontratak ten rozpocznie się jednocześnie
z ofenzywą francuskoangielską na zachodzie. Walki toczą się na północnym odcinku 400 km na
linii Narew—Bug i Wisła na odcinku Wisła—San.
Odcięte wojska póznańskie szykują się do wypadu na tyly wojsk
niemieckich.

4-ty dzień bohaterskiej obrony Warszawy

Nic z owego uniesienia patrio

i odrębny
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Daje się odczuć znaczne zwolnienie
naporu
południewego zachodu Niemcy wdarli się pod
klinem. Stworzyło to dla nich poważną i trudną
stwierdzić, że napór wojsk niemieckich został
opanowana.

waniu tej ziemi, o czym Niemey

tycznego, które przeżąwane w Niem
czech w 1914 roku. Wiadomość o woj
nie przyjęto spuxojnie ale posępnie.

Społeczeństwo niemieckie

polska odnosi poważne

Na Pomorzu znajdują się znaczne siły polskie. Wiadomość

nie

chciało i nie chce wojny.
Naoczni
najvupełniej autorytatywni świadkowie powiadają, że w dniu wybuchu
wojny nie było w Berlinie ani cienia

zapału.
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Ale nie da się zaprzeczyć, że Polacy
mają skłonności do zatracania zmysłu

Zestawmy

w okolicach Poznania i Częstochowy.

ekie o zakończeniu walk na Pomorzu są fałszywe. Na Pomorzu w dalszyin

polskiego wypowiada, nie są w naj„mniejszej mierze przesadzone. Społeofiarne
patriotyczne,
czeństwo jest
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Radio londyńskie podaje, że w walkach pod Warszawą czołgi nie mają fak
wielkiego znaczenia, gdyż natychmiast zostają likwidowane przez wojsko, © nawet
przez ludność cywilną.

Taką jest młodzież Warszawy
Prezyd. Starzyński opowiadał wczoraj | młodzieży, która się formalnie
biła o
przez radio z Warszawy o słormowaniu
pierwszeństwo.
pierwszego ochotniczego oddziału obro
Nie łatwe prez. Starzyński miał zada
ny stolicy.
nie. Musiał sformować oddział tylko z
Rano prez. Starzyński ogłosił przez ra 600 osób, chętnych zaś było kilka tysięcy.
dio apel, by za pół godziny stawiła się I pomimo najusilniejszych perswazyj —
na placu Mostowskim młodzież zdolna I „TYCH 600 WYNIOSŁO 800“.
Pierwszy zespół ochotniczy, składają
chętna do boju. Formowany oddział miał
się składać z 600 osób. Gdy w kilkanaście
cy się z 800 młodzieży
warszawskiej,
minut po apelu prez. Starzyński przybył | Jest w chwili obecnej uzbrojony I umun
na mielos BE
al
A Mina
| wełkódna
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angielsko - francuski

Prez. Roosevelt zwołał posiedzenie kongresu

niszczy linię Zygfryda
Stoki Wogezów w rękach francuskich. Anglicy
już są w pierwszej linii. Francja ma pod bronią 5 milionów

Da

„przez nas walkę. Pozwoli ze spokojem ®
patrzeć w przyszłość, pomimo prze:
ściowych niepowodzeń.

Sojusznicza Rada Wojenna

Pesymiści, którzy swymi narzekcp
niami i biadaniem zakłócają spokojną
B
ufność społeczeństwa, legitymują sic
zazwyczaj swoją troskliwością o losy
Polski. Mówią, że nie chodzi im o los HM
własny, ale przewidują straszną przį B
szłość Polski. Tłumaczenie takie jes k| j
świadomie
lub
nieświadomie
nie
szczere. Geneza pesymizmu jest inna $4
Mając pewność zwycięstwa Polski Ę
musimy być przygotowani na ciężkie ji
przeżycia osobiste. Wojna, zapewne,
nie prędko się skończy. Trzeba będzie &
nie jedno znieść i przecierpieć. PrzedĘ
każdym z nas staje widmo cierpienia
i nieunikniona konieczność ofiary dlo
Polski, I należy szczerze sprawę sta-B

wiać.

To właśnie

widmo

tej ciężkie,

ofiary osobistej
budzi u niektórych
osób niepokój i rozgoryczenie.
Tu
z
pewnością
leży
główne źródło pojawiających się czasem
— chociaż rzadkich, wypadków zdenerwowania i biadolenia,
Odchodzące na wojnę szeregi žo:
nierskie są spokojne, ufne, nawet rc.

PARYŻ,

(Pat).

Havas

donosi, że

na francuskim terytorium odbyło się
pierwsze posiedzenie głównej naczelnej rady wojennej, w której ze strony angielskiej wzięli udział premier
Chamberlain i minister obrony Chur
chil,, zaś ze strony francuskiej Daladier i gen. Gamelin.
Komunikat oficjalny wydany po

tym posiedzeniu stwierdza, że w wymianie zdań między mężami stanu

angielskimi i francuskimi podkreślono jednomyślni:
zdecydowaną wolę
prowadzenia wojny, aż do ostateczne
go zwycięstwa oraz uchwalono natychmiast przyjście z pomocą swojemu
sojusznikowi Polsce, która tak bohatersko walczy z nawałą niemiecką.

LONDYN, (Pat). Na posiedzeniu wojennym, w którym wzięli udział
premier Chamherlain i gen. Gamelin POWZIĘTO NIEZŁOMNĄ DECYZJĘ
DO PROWADZENIA WOJNY AŻ DO OSTATECZNEGO ZWYCIĘSTWA
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Szczególnie zacięte walki stoczone zostały na Stokach Wogezów. Maksy:
nasilenie osiągnęły działania wojenne u Góry S-nt Latenaire.
Po zaciętej walce góra znalazła się w posiadaniu wojsk francuskich, zaś po
upływie krótkiego czasu zagrały na nowych słanowiskach potężne działa francuskiej zmotoryzowanej artylerii najcięższej, zasypując fortyfikacje Zygiryda gradem kruszących pocisków. W ciągu dnia wczorajszego nasilenie ognia francuskiego osiągnęło punkt kulminacyjny.
Nawet niemiecki sztab generalny nie mógł pominąć milczeniem zażartych
walk na froncie zachodnim. W komunikacie dowództwa niemieckiego stwierdza
się, że zacięte walki rozgorzały na linil Zigeminde — Forkach. O przebiegu tych
walk, które wypadły bardzo pomyślnie dla armii sprzymierzonej I rozwinęły się
z

planem

Cała

i schronów

kopie się na przedmieściach.

według

malne
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dowództwa,

prasa

zagraniczna,

w

kl na tym odcinku linii Zygfryda

KOWNO, (Pat). Niektórzy miesz
kańcy Kowna zaczęli już kopać rowy
nów.

zaznaczają,

komunikat

niemiecki

:

słowa.

w Kownie
i schrony

zgodnie

zaciętych walk, toczących się na odcinku frontu szerokośc! 50 kim., wojska francuskie zastosowały manewr okrążający I w ciągu ub. doby, mimo rozpaczliweł
kontrofenzywy niemieckiej posunęły się o 20 klm. wgłąb doliny Saary, na рё!по‹
od Saarbriicken.

zgodnie

dosne.
Spokojem raz powziętej decyzji i radością przyjętej dobrowolnie
ofiary dla dobra ojczyzny. Mamy i
wszyscy jak ci żołnierze. Trzeba wy
równać krok. Patrząc z ufnością w
przyszłość, stłumić niepokój o siebie
Jak szare kolumny żołnierskie idące
na front. Bezimienne, bohaterskie, uf-

osób

PARYŻ, [Obsł. sp.).
Stolica Francji znajduje się pod znakiem sukcesów
armii francuskiej. Prasa paryska donosi obszernie o walkach, które stoczyły w ciągu
ub. nocy wojska francuskie, posuwając się głęboko w dolinę Saary. Korespondenci
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PARYŻ, (PAT). Prasa francuska przewiduje w najbliższych dniach reorgani-zację gabinetu francuskiego, przypuszczając, że tekę ministra spraw
wojskowych
obejmie marszałek Pelain, tekę ministra spraw zagtniezepch premier
Daładier,

żą do zawarcia pokoju

w pierwszym

rzędzie z Francją.
(Wszystkie bez wyjątku
paryskie
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'próby pokojowe Niemiee nie doprowadzą do niczego, gdyż Francja bę-

jest | dzie prowadzić

wojnę

do ostateczne-

iż Niemcy dą- ' go zwycięstwa.

MOSKWA,

„Niki nas teraz nie zatrzyma. Mie ma
my sporu z narodem niemieckim, lecz na
świecie dopóty nie będzie stałego poka
Ju,
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się
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zła. To go zmusiło powołać ogromną armię I zająć Austrię. Czy dla tych samych
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cji słowo I przyrzeczenia zawładnąć Cze
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z
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przed 5 lafy zawarł pakt o nieagresji na
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się w wa:

historia. Hitler

rzucił na Polskę nieporównanie większe
siły wojsk I lotnictwa, podczas, kiedy na
zachodzie zajmuje stanowisko
obronne
Ta metoda stwarza w przywódcach narc
dowo-socjalistycznych
złudzenia,
które
niezwłocznie należy rozproszyć. Rząd ne
rodowo-socjalistyczny
próbuje
ukryć
przed swoim narodem, że Francja I W
Brytania

zdecydowane

są

walczyć

dr

końca | chcą przekonać swój. naród, że
szybkie pokonanie Polski nie
wzbudzi
większego żalu zachodnich demokracji
lub feż zmusi je do kapitulacji. Tak nic
będzie. W. Brytania | Francja będą wa'
czyły, aż zniknie ze świata hitleryzm.

BOMBAJ, (Pat). Indie przekazały
swój hołd Lohaterskiej Polsce.

POTOCKIEGO

amd.

LONDYN. Jak donoszą z Nowego
Jorku, prez. Roosevcit przy jął na „pecjalnej audiencji ambasadora Rzeczy
pospolitej Poiskiej Potockiego. Ambasador Potocki referował prez. RoEuropie
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Niemczech nie wolno podnosić ulotek,
rzucanych przez obce samoloty. Za pod
niesienie takiej ułotki grózi kara śmierci
Hitler nie tylko wysyła żołnierzy na
śmierć na frontach, ale I spokojnych oby
wafeli kraju.

waństwa,
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stepujący'ht

roz£70/V

tej chwili to wszystko,
zrobiła.

orędzi:

Ktohv

nie

©) dla

pam'e!sł

nas

wszyst-

kich jej dobro lziejszw, byłby człowie
kiem bez czci i w*arv. Od dnia dzisiej
szego aż do dnia gdy okryja się ona
chwałą wina:śmv Lieść jej wszelką

pomoc

i nie szczedzić żadavch ofiar,|

uni ofiar mienia, ani ofiar życia w ob
ronie jej i naszej'zarazem
sprawy.
Ofiary te poniesiemy z radoś 'ią, pew
ni jej ostatecznego i
triumfalnego
zwycięstwa”.
ч

Noeg' "ła

brytyjskich

Zarządzeniem

zostały

władz

Kitler musiał umykać

przed polską Kawalerią

STOKHOLM, (Pat). Korespondent szwedzkiego dziennika „Stokholm
Tidlingen“ donosi z Berlina, że podezas ostainiej bytnošei Hitlera na froncie pomorskim samochód, którym on jechał ostrzelany został przez polską
artylerię,

Jednocześnie polska kawaleria usiłowała opanować ten rejon. Hitler
wraz z otoczeniem w pośpiechu musiał się wycofać z pierwszych linii.

Teraz Goering ?

zorganizowane

|

(Obsł. sp.).
że

donosi,

marsz.

Goering

ciwko Połsce.

nie jest SKieroGwene przeciw Polsce

dzić że cele obu państw

Prezydent

(PAT).

Król Jerzy VI

rował na rzecz Czerwonego
RZ szterlingów,

B

ofia5 tys.

Kienura w Lesionie Pal.

tychmiast po przyjeździe wstąpił
Legionu Polskiego,
który został

do
—

jak wiadomo — sformowany we Fran

jego, Marta
w

Eggerth, zosta
ze szpitali

Asnqglii

mie

formuje

armię

100-tysięczną

w

Palestynie, Pionierzy żydówscy z Pol
ski będą więc służyć sprawie złamania

Wysoki Komisarz Palestyny wydał
odezwę do Żydów i Arabów, aby zaprzestali sporów
w obecnej chwili.
Wielu przywódców arabskich zgłosiło
gotowość i wolę wałki z Niemcami u
boku Anglii. („Chwila'”).

na

większość

tych

ostatnie 2 dni.

Przymusowy post

w Niemczech

ZURYCH,

(Pat).

Prasa

donosi,

że

w Niemczech co druga szkoła jest zamieniona na szpital. Prawie wszystkie uniwersytety są zamknięte. lYvdano zarządzenia w sprawach aprowizacji
Ograniczono spożycie niektórych artykułow Dwa diu w lygodniu nie wolno jeść tłuszczy i ięsa:kolnikom zakazano wyrałiać masło
rawet 21 xłasnv użytek.
W Austrii
ograniczenia
te są
mniejsze, gdyż władze obawiają się

je tam stoscwać.

Uwaga piekarza!

u Chammberiaina
osobiste premierowi Chamberlainowi.

przy czym

strat przypada

rajszym przybył do Paryża Jan Kie
pura z małżonką Martą Eggerth i na

Agencja Żydowska wydała komuni

do szeregów we wszystkich gatunkach
broni. Agencja żydowska w Jerożoli-

LONDYN, (Pat). Straty niemieckie obliczane są od 12 do 15 tysięcy

Jara žona — sanitar uszką
PARYŻ, (PAT). — W dniu wczo

kat, w którym oświadcza, że nieporo
zumienia w sprawach Palestyny mię
dzy W. Brytanią uważa w tej chwili
za niebyłe, zapewniając, że z wszyst
kich sił współpracować chce od tej
chwili z państwahi demokracji zacho

gorący poryw.

Niemców
zabitych,

Mło-

dzież uchodźcza

"Olbrzymia straty

Krzyż

LONDYN,

zgłasza się ochotniczo

jów anglosaskich

Z Gibraltaru donoszą, že w porach
Hiszpenil znajduje się Internowanych 85
handlowych
słafków.
niemieckich, a z
Ris de Janelro donoszą, Iź w portach bra
zył skich znajduje się 14 siaików niemie

Jak się okazało rozgłośnia luksem
burska jest ed paru tygodni nieczynna z powodu remorfu. Niemcy zaczę
li się posługiwać falą Luksembursa
podebnie, jak stacją Warszawa I, na: *
| dając własne wiadomości i nastroje.

Król Jerzy na Czerwony

swego rodzinnego

wentnie.

w płaszczyźnie pokoju.

DAS

dniej dla osiągnięcia zwycięstwa w
słusznej sprawie.
Dr Weizman złożył oświadczenie

wobec

u--

pogios-

fałszerze

gandową antyfrancuską, szczególnie
chwaląc operacje wojenne Niemiec
na froncie „polskim.

Paryżu.

glii i Francji w wojnę z Niemcami wy | obowiązek
wółało wśród ludności żydowskiej kra
kraju.

byłohy

(Pat. „Paris Midi“ dono- |

wojskowych

TEL AVIV, 12. 9. Wkroczenie An* | barbarzyństwa i spełhią równocześnie

i trudno

fantastycznym

Fałszują również falę iuksemburską

w jednym

Weizman

tym

by jeszcze zawrzeć iakiś tajny utład
na niekorzyść Polski.
Dopóki nie będzie jasnych dowodów przeciwnych, obecne przygolowania wojenne Moskwy należ yoce„niać nie w płaszczyźnie wojny. lecz

otrzymały

100.000-na armia żydowska W Palestynie

handlowej

neutralna

kóm, według których Sowiety miały-

Nałogowi

cji. Żona

u bolu

Rosja
wierzyć

nowy kierunek, o którego stałości i
trwałości nie można oczywiście jeszZawierając pakt z
cze wyrokować.

ła sanitariuszką

staje

Niemcami
Rosja Sowiecka posiada
równocześnie podobny pakt rówaież
z Polską.
Wobec obu tych wsiczących ze sobą państw pozostaje więc

KOWNO, (Pat). „Lietuvos Aidas“
w artykule wstępnym p. t. „Pozycje
Sowietów'* omawia obecne stanowisko Rosji Sowieckiej.
Zdaniem pisma Sowiety pozostały
.
miedzynarodonadał zwolennikiem
wego pokoju. Ze względów ideowych
i narodowych Sowiety musiały żacho
wać neutrainość. Po zawareiu paktu
niemiecko - sowiecko. należy stwier-

Wielkiej. Brytanii.

obozy koncentracyjne w b. koloniach
niemieckich w Afryce, do których in-

Ageneja

wyjechał na front wschodni, by ©sobiście dowodzić lotnictwem niemiec-kim w działaniach wojennych prze-

Ostrze mobilizacji w Sowietach

ternowano większość Niemców, którzy
uprawiali wrogą akcję w stosunku do

LONDYN, (PAT). — Likwidacja han
dlowej niemieckiej marynarki na morzach
cułego świata prowadzona jest konsek

SKC

przez Polaków

PĄPYŻ,

sai:

coraz częściej podszywa =

polskiej armii.

si, že radiostacja Luksemburga nada
naa WacUŻ WyscaŹnĄ audycję propa-

„Dziś Francja chwyta za broń by
bronić honoru* przyszłości swej wła
snej i naszej. Musiiny wspomnieć w

we

ja'i zawdzięcza Marokko
*1ancrskiej i konczy na-

Likwidacja niemieckiej
marynarki

wydał

zostiło

wspomnienia

wspomina

LONDYN.

że

Marokka

odczytane

arokka do ludności

cstatniej wojny
i opisuja
wysiłki
francji i Aagui cciem za sobreżenia
u wej bur.y "za i wej.
„Nasi wsn%ui wrogowe nie pam ętają istyik a'ęski, jarą ponieś!
— głosi to oredzie w daiszym ciągn
- iskorzystoli 'rwap'iwie ż ohecnej
spcrobnośŚ
i, by tc:rniecić nową pożo

Smaśesch

niemieckie

lotniczy.

Qżozy koncentracyjne dia Niemców w Afryce

Niemczech

kara

alarm

zę”

KOWNO, (Pat). Wezoraj rozpoznano nad terytorium litewskim kilka
wojskowych szmolotów niemieckich.

w

ogłoszono

PARYŻ.

niemiec-

Za podniesienie

Francji

Niemcom, jak i podczas trzech po

Urędzie sustana M

(Pat). Z frontu zachod -

zdezertowało

przednich usiłowań, nie udało się dosięgnąć Paryża.
Przepędziły ich samoloty myśliwskie francuskie.
Na placu boju pozostały trzy niemieckie bombowce.

ły dokonać nalotu na Paryż. W stoli-

prasę sowiec- |

Au' 0 Hitlera ostrzelane

pasaże-

część

Dezercja oficerów
niemieckich
niego

zbombardowany

LWÓW, (Pat). Według informajaką jest Jasna (uóra, wojska niemiecyj otrzymanych z Warszawy. wczockie naruszyły
drugie sanctu.rium
ruj został zbumbardowany Belweder. | Polski,
Po narusztnia Świętości narodowej,

„Athenii“,

rów

barwy

Reutera

4-ty nieudany nalot na Paryž

na dnie morza

WASZYNGTON. (Obsł. sp.). Agen
cja „United Press“ oblicza, iż w cią-

w

Jak z tego wynika lotnictwo AS

pod

LONDYN,

RYGA, (Pat). W dniu jutrzejszym
noviący dar Amerykaństiego Czerprzybywa samolotem do Rygi pierw- | wonego Krzyża dla wojskowych szpi
szy transport
Środków opatrunkotali wileńskich.
wych, jak bandaż, wata, jodyna, sta-

Prez. Roosevelt przyjął

przez

niemieckie, eo stwierdzono niezbicie. Komunikując © powyższym fakcie
prasa sowieeka przypomina, że w pierwszych nalotach na miasta polskie
niemieckie bombowce również posiadały znaki rozpoznawcze polskie

wschodni.

Dar Ameryki dla szzitań wileńskich

Indyj — Polsc

Hołd

podanych

w polskie znaki rozpoznawcze.

Również Goering przybył na front

оаЛа

gu

wiadomości

Bembowce te bombardowały tamtejsze tereny.
|
Po zestrzeleniu tych samolotów okazało się, że były w nich załogi -

złamał on dane Anglii I Fran-

lat 10 1

(Pat). Według

ką na Białorusi sowieckiej oraz na Litwie strącono kilka bombowców za-

dopóki hitleryzm nie zostanie usunięty ze Świata
miał podstaw do zarzucenia W. Brytanii
że polityka jej była dwuznaczna. Stanowisko W. Brytanii w obliczu całego świa
ta zostało wyjaśnione o wieie wcześniej,
zanim rząd niemiecki postanowił chwycić
się środków wojennych.
Wszystko zrob
tśmy, żeby skłonić Hitłera do rozp:
cia rokowań pokojowych. Rząd polski za
sadniczo wyraził zgodę na
rokowania
Hitler jednak te rokowania uniemożliwił
Uważał on, że pożyteczniej jest napaść
na Polskę. Spełniając zobowiązania dane
Polsce w obliczu świata Anglia I Francja
przyszły Polsce z pomocą.
Na drodze
przez siebie obranej Niemcy będą musia
ły doczekać się odpowednich następstw
leżeli chodzi o W. Brytanię nie cofnie się
ona ani o krok. Hifler jakoby twierdzi, że
jedynym jego celem jest naprawić krzyw

Samoloty niemieckie
zaopatrzone w znaki polskie
Bposaburdowaśy ludność
w Litwie i Biażorusi Sow.

Nie bedzie trwałego pokoju
PARYŻ, (PAT). Havas donosi, że min.
Eden wygłosił przez radio przemówienie,
w którym m. in. oświadczył:

kióryby nadal pozostał również premierem,

Załasz:ć się no mąkę:
du

Wydział
Aprowizacyjny
ZarząMiejskiego w Wilnie prosi pieka-

| rzy wileńskich zgłaszać się

w

dniu

dzisiejszym po odbiór mąki żytniej
na wypiek chleba do „Zbóżmłyn* uł.
Ponarska Nr 36. Mąka będzie wyda-.

wana w iłościach ustalonych
szczególnych grup piekarń.

dła po-

Ą

„KURIER“ [4929]

Z Gdańska do Wilna
- Życie Polaków w Gdańsku w ostat| się wytworzyć

ska. Nocami świeeono latarkami do
okien mieszkań polskieh, wykradano

pionków —

wykonawców

i

Wkrótce

#

na

rozpoczęły - się

dojeżdżających.

dokonywano

Z

aresztowań

łowy

reguły

podczas

po

W

no. Zatrzymanych spędzano de Dyre

dniu

nych bywało czasami setki całe i oczekiwanie
na
- wylegitymowanie
trwało pe kilka godzin. Podczas sta
nia nie wolno było poruszyć się, spoj
rzeč na sąsiada, bo pilnujący agenei

bezceremonialnie bili po głowach.
Harcerza Ożdżyńskiego, który omdle

głowy. Szofera z Dyrekcji Ceł, który
chwiał się na nogach, zbyt długo sto:
jąe pod ścianą, uderzono tak silnie z
tyłu w głowę, że Ainiai kos Mik JLS

o ścianę.

.

Zatrzymanych
PPS
šeisłej rewizji, legitymowano i albo zatrzymywano, albo odsyłano
jeszcze
ma 2—3% godzinv pod ścianę „albo wre

szcie zwalniano.

|

Jeżeli
podczas . legitymowania
"ktoś
się nie podobał, wprowadzano
go do piwniey
i bito niemiłosiermie.
Bity
nie
wiedział
skąd
otrzymuje razy i kto go bije. Nieje
den wychodził z tej ciemnicy srodze

okaleczony. W

ciągu kilku dni pra-

wie wszyscy Polacy przeszli przez Dv
rekcję Policji, Wkrótce agentowi, któ
ry zatrzymywał „przechodni mówiło
się: wczoraj mię pan zatrzymał, zwoł
niono mię. To pomagało. Tłumacze
nia tego zaczęli używać i ci. ' którzy.
nie przeszli przez osławioną Dyrekcję

30, 31 sierpnia kołejarze polscy pou
„ciekali z Gdańska i nie ośmielali się
wracać. Kolejarze hitłerowscy: starali

Li

a

Poniżej

podajemy

w

w znakomitym

kładzie Boya Żeleńskiego urywek z „Gar

gantui i Pantagrnela" Rabelnis. Jest to

"na. sąsiednią stację węzłową,. Leciały
nisko, bezczelnie, sypały ' bombami
obficie. Artyleria nasza: pokazała, co
umie.
Z zestrzelónego
jednego
samolotu, wyłowiono: trzech mładzienia
szków. Oświadczyli, że im powiedzia
no w Niemczech, że w Polsce niema

|smak- sybołu.

nie

Kurtz,

krótki.

jest istotnym elementem

бете,
myšii

umieśco ten trywek, mając na
Wilhetma. Czy w Żółciku można

również

widzieć

Hitlera

—

osądzi

kawy >

łas=

(red.j

Zagarnąwszy kołacze, kniaź Ścier

_welło. hrabia Rebafłoi hetman Łaien

ko stanęli przed
Żółcikiem i rzekli:
„Najjaśniejszy panie, dziś witamy w
tobie najbardziej wspaniałego,
najwaleczniejszego monarchę, jaki
żył
kiedvkolwiek. od śmierci Aleksandra

Macedona.

—

Natrvjcie

głowy,

na-

krvjcie głowy, rzekł Żółcik. — Dzięki. nsiłaśniejszv panie. rzekli. czyni

mv

swoja

powinność.

Sposób

jest ta

/ ki Zostawisz tutaj. jako załogę, któ
foeaś rotmistrza z niedużą varstką lu
fzi aby strzegli tego grodu, który zda

fałszywie

informują

po

niej

swych

wyko

т

się zasupie i może

tłuszezi idzie zanik tkanki mózgowej.
Nasz olbrzym inteligencją nis grze-

„Kłamst

Szy..
Prasa angielska bardzo żywo zare
"agowała na ostatnią mowę Goeringa.
Reakeja ta pozwala na
przeprowadzenie pewnej analogii z Wielką Woj
ną.
Analogiczny
mianowicie
jest
błąd Niemiec. Wilhelm II decydając
się ma wojnę liczył, że Anglia nie wy
stąpi zbrojnie. Zachowanie się Greya
rzeczywiście

chowme

polityki nie

cięstwa, to całe zwyciestwo.
* Niemcy — fa olbrzymi,

go trafić apoplek

sja. Pb drugie, jak zwykle, w parze
z rozwojem mięśni i gromadzeniem

mogłoby

upoważnić

osobv

do

mósłby

liczyć, że

Anglia

€hambertain

pięści mogą uśmiercić byka. Nieprzy
jemnie fest człowiekowi walczyć z ta

Tiezyt, že jego niedawny

poci

się łatwo

może

(a takich

zwykle

ol-

lwzym na przeciwnika obiera)
obaKe.
Ale, po pierwsze, jeśli się od ciosu

a

a

je się nam

go do uderzenia

EA

dość silny,

wąlmtiwości,

że nie

na

siednie.
moją stacyjkę.
Zbombardowano
około
przyłeciało
razu
Pewnego
16 samolotów i zrzueiło na nią ze 20
bomb olbrzymich. Bomby powyrywa
ły leje 10 metrowej średnicy. Zgrub
sza obliczyłem przypuszczalny koszt

| bombardowania i wyrządzone straty.

Przypuszczam, że taka tonnowa bom
ba kosztuje około 100 tysięcy złotych,
zatem bombardowanie stacyjki kosz

złotych, —

około 2 milionów

towało

zniszczono: ustęp, starą szopę, służą
cą za magazyn, uszkodzona tor kole
jowy. Miejscowa ludność, kilku har
cerzy i żołnierzy w przeciągu kilku
godzin naprawiń tor, zasypano prze

szkadzające leje i tegoż dnia jeszcze
(bombardowanie miało miejsce w po
łudnie) przepuszczono
pociągi.
W
ciągu trzech następnych dni historia
się powtarzała; Niemey rzucali coraz
więcej bomb, teraz mniejszych,
od
czasu do czasu uszkodzając tor. Pola
cy w ciągu kilku godzin. naprawiali

uszkodzenia. Ciekaw jestem komu. ta
zabawa. wcześniej się uprzyk.rzy, ko
go to drożej
kosztuje?
Oczywiście
do szkód należy zaliczyć
chwilową
przerwę w kom”tikacji, co ma, swe

wielkie: plusy

dla planów

strategiez

nych strony atakującej. Mimo wszyst
ko takie bombardowanie długo trwać

| nie może,

— "Stanowczo

2za drogo

ko

|

monachijs%i

„ST. GEORGES"

mięci swego imienia. I ten przesinyk

będzie nazwany
we.

odtąd morze Żółtko

*

„Skoroście przebyli morze Żółtko

we, oto Rudobrody

oddaje się wam

w

— Tak, odparli, ale pod warunkiem,
że się da ochrzcić. Zaczem zdobywa:
cie królestwo Tunisu, Hippów, Algie
ru, Bony, Korony, ba całą Barbarją
Po drodze bierzcie Majorkę, Minorkę,
Sardynię, Korsykę i inne wyspy Ligu
styjskiego
i
Balnearskiego morza.
Wyłkrecając na lewo, zagarniecie са
łą Galię Narbońską, Prowaneję, Allo
brogie, Genuę, Florencję, Lukę i. na

rozumiesz lepiej niż ktormszy

na

i jego ludzi, których, za

pierwszym natarciem, rozbije z łatwo
ścią. Tam znajdziesz pieniędzy poddo
statkiem, bo ten cham sypia na zło-

cie. Cham
powiadamy,
ponieważ|
szlachetny książe nie ma nigdy szelą|

ga przy duszy. Ciułać grosze, to jest
sprawa chamtska.
„Druga część pociagnie
tymczasem ku. Onizie, Santonii, Angomie i
Gaskonii: zaleją Perigot, Medok i Ela

ny.

Bez

onoru

zaimą miasta,

zamki

i fortece. W Bajonie, w Świętojańsku
i w Fonfarabii -zagarniecie wszystkie

okręty i żeglując ku Galycyi i Portu-'

galii, złupiecie wszystkie portowe mia
sła aż do Lizbony, gdzie znajdziecie
obfitość wszelkich
zasobów,
należnych wam
prawem
zwycięzcy. Do

kroćset

bomb!

Hiszpania

zapewnieniem

wojny

kozwijające się działania wojen=
ne zmieniły moją trasę i środek loko
mocji, dążyłem do Wilna, do obecne
go mego „taty i mamy'* — do pułku.
Znalazłem się na jednym ze szlaków,
wiodących na wschód od Warszawy.
Bywałem już na takich szlakach. W
1914 r. Moskale bezmyślnie gnali do
Rosji ludność cywilną zapychająe nią
niepotrzebne d.ogi, ścieżki i wszelkie
przejścia. Nasze władze niczego poda
bmego

z

opuszcza

gandowvch

nijnie

—

w

wy

kie

się

mie

zbrojne
propa-

huk

ob

Je nie ma

pomagają,

ale

obecna

się podda,

boć to same wyskrobki. Przebywasz, |

miły

Bóg!

umiera

już

Rzym.
ze

Biedne
strachu.

cześć, rzekł Żółcik, niech

panieżyska
—

Na

mą

niech

rzekł Żółcik.

— Nie, nie, rzekli: to będzie za powro
tem. Stamtąd
zagarniemy
Kandię,
Cypr, Rodus, wyspy Cyklady i wylą

w

Morei.

Bóg ma

na

i 2

końskie,

Mamy

ją.

dział

zaczekaj trochę Wasza

Jero

Miłość — №е

bądź, najjaśniejszy panie; tak nagły
w
swoich
przedsięwzięciach.
Czy
wiesz, co powiadał Oktawian Augustus? Festina lenńte. Należy ci wprzó
dy podbić Azję Mniejszą, Karię, Lycję, Pamfilję. Cvlicję, Lydię, Frvysię,
Myzję, Befrm, Characię, Satalię, Sa
magarie, Kastamenę, Lugę, Sawastę,
"aż do
Fufratu. — Czy
zobaczymy.

spytał Żółcik, Babilon i górę Svnai?
— Niema potrzeby na teraz, odnarli.
Czyż

nie

dosvć

kłopotu

--przepłvnać

morze Hirkańskie i przejechać
no dwie Armenie i trzy Arabie?
—

Jaki

mi

Bóg

miły,

kon

rzekł.

goni

my coś w piątkę! Cóż wy sobie myśli
cie, dobrzy ludzie? — Co? rzekli. —
A cóż mv będziem pić w tych pustv
niach? Toć przecie Julian Augustus
feałe jego
wojsko
wyginęli tam z
pragnienia,

Śleliśmy
Na

morzu

jako powiadaią.

już o

wszystkiem,

Syrjackiem.

masz

—

Pomv

odparli.
W.

lotniczych,

aa aha

Hurra!

opiece

M.

wszystko

na

przed-

pozbywa

od szlaku głównego na 6—7
rów i to narazie wystarczy.

Bielawski.

w swojej

utrzyma-

się

po

grem i przyjacielem, ale nie zabrałem ich ze sobą, odsunąłem jedynie

kršiką

zolimę, sułtanowi bowiem nie równać
się z twoją potęgą. — Zatem, rzekł
król, każę odbudować świątynię Salo
mona? — Nie, odparli, jeszcze nie,

się nie spo

dziewa, że go będę cmokał po pantof
ra.
„Mając Ttafię, oto macie w kieszeni Neapol, Kalabryą, Apulią i Svevlia
i Maltę w dodatku. Chciałbym to wi
dzieć, czy te fircyki, kawalerowie Ro
dyjscy, odważa się wam czoło stawić:
posikają się ze strachu!
— Wstapił-

bym chętnie do Loreto,

| dujemy

swego

Wracam jeszcze da wychodžcėw.
Rzeczywiście niema sensu siedzieć w
kamieiacy i czekać, aż
bomba
ua
dach spadnie, aie również niema sen
su pchać się na jakiś główny Sziak
i przeć naprzód. Mam zniedołężniałych staruszków rodziców i nie mniej
ich kocham, niż ów pan, który podą
żał na wschód ż ojcem, bratem, szwa

my swoich kurtzów. Potskę w wojnie
na odcinku radiowym
reprezerluje
pułkownik Umiastowski. A pułkownik
Umiastowski — to właśnie
to
wszystko, czego Lrakujs Goeringowi
i Kurzowi.
Bo patos, krzykliwość i
A wojna

źródła

opuszcza

porzucając nie

śpiesznie ładunku i umyka.
Szkody
od bomb lotniczych w tych miastach
są minimalne.

naskórko-

cieszyć,

zagrożone,

°

mieściach. Miasta, które
posiadają
artylerię przeciwlotniczą nie są tak
bezczelnie napastowane. Dopada ich
czasem bandyta niemiecki, lecz
na

dril, kłamstwo.

Jakże

zja

dów. W ciągu sześciu godzin nie mo
głem: umieść głowy: z: nad zagłębienia
w grodzie. Samoloty
nieprzy jaciełskie naxłatywały co kilkanaście minut, ale jakie znowu nikłe miały rezulłaty, Gdzieś w ok. dworca dymił
jakiś mały budynek, w jednym transporcie rozbito wagon, pozatem bom
by spadały zdała od dworca, burząc
domki murowane i spadając na pod
wórka podmiejskich
domków? 2 i
pół godziny czasu zajęło mi przejechanie miasta i wydostanie się rowe
rem kilka kilometrów za miasto. Na
trasie swej spotkałem 4 trupy ludz-

Niem

imaginacyjnym

zewnętrzny,

fo,

nia, warsztaty
wytwórcze, a ratuje
drobiazgi. Widziałem np. wózki dziecięce,
wyładowane
nienżytecznymi
rzeczami. Nie mam uprzedzeń rasowych lecz muszę, niestety, stwierdzić,
że wśród uchodźców przeważają żydzi. W podróży swej zatrzymałem się
w pewnej stodole i tu przedstawił mi
przygodny towarzysz swoje
otoczenie: — „To jest mój przyjaciel, rzekł,
wskazując na. swego sąsiada, — to
jest mój brat, to jest mój szwacier,
to jest mój ojciec. a to jestem ja*
zakończył. Rzeczywiście, byli w kom
plecie, nikogo nie brakowało, tylko
dlaczego tu się znaleźli i dokąd dążą?
Miasta: hezbrvnne, szezególnie le
żące przy węzłach
kolejowych,
są
bezlitośnie bombardowane.
Widziatem takie: miasto, wydane: w swej bez

razie pana Knrtza. Tak właśnie powi
nien wyglądać reprezentacyjny, hitlerowski totalista: brak
perspektywy

ideołorieznej,

mimo

niepotrzebnie,

jednokrotnie

wszystko to się harmo

wkłada

nakazyway,

tereny

całkiem

cami, aż do zwycięskiego końca.
Powierzchowność oceny politycznej, krófkotrwałość wysiłku
go, niewvbredność
kłamstw

nie

wisko to do pewnego stopnia się pow
tórzyło. Ludność nie chce styczności
z Niemcami i dlaiego dosyć licznie

:

ręce. — Daruję go łaską, rzekł Żółcik

część

Anglię

Jan

uczyaio

inny. Jedna

jak Wilhelm

I z Greyem. Mowa Goeringa będą *u
pierwszą jaskółką usiłowań: Niemiec
pogodzeria się z Anglią i Francją ko
sztem Polski przyjęta została
przez

krótką metę.
nie będzie.

nych wedle twojego zleceniai planu.
Calą armię podzielisz na dwie części,
kolwiek

Hitler z Chamberlainem

dru

z natury,

jak z przyczyny obwarowań,

na z Polską.

łgarstwo czasem

w
wWiŁNIG
Pierwszorzędny
— Ceny przystępne
Telefony
w pokojach

najjaśniejszy panie, cieśninę Svbilską
1 tam wbijasz dwa słupy, wspanialsze
niż słupy Herkulesa, ku wiecznej pa

tak

ności, by na takich mirażach
bazować posunięcia tak doniosłe, jak. woj

| przeliczył się tak samo,

sztuje.

brouności ma pastwę zbójeckieh napa

rozmówea będzie skłonrw do pertrak
tacyj „jeśli kolos niemiecki w czasie
, jaknajkrótszyr: łamie, opór zbrojry
i; Polski. ! zmowu trudno
zaprzeczyć,
I że przeszłość yolityczna Chamberlni
na pozwalała mieć niejakie na to wi
doki. Ale znowu trzeba niełada naw

w wojnie. Ałe Hitler

WOTEL

rzeczy

jego włochatej bięści

uchylić i zmusić

cienia

i cu

wiście rozmach
słabszego

ani

weźmie ndziału

starcia no

trafi drapaći gryźć, pozatem

ze złożone

nie pozostawił Title

rowi

olbrzymem:

wnio

mi rękami będzie się przypatrywała
datszemu rozrostowi potęgi niemieekiej.

opasły

'kiej, zarosłej tłuszczem szyi. O fakich
ludziach mówię, że jednym
ciosem

chnie, w furii. pierwszego

takiego

czy inne manierv
dyplomatów,
ale
twarde konieczności państwowe. Tyl
ko bardzo ograniczony
mąż stanu

yłlondvn o czerwonych uszach i krót

kim

powierz

sku. Aleo historii decydują nie takie

mieckiej. "Zahamowanie rozpędu nie
mieckiego.
wytrwanie,
zmuszenie
Miemiec do długiego,
unorczywgo
wysiłku — to więcej niż połowa źwy

Tęgospusta

hiimorysty-

że mogą

| nawców nie szczędząc życia ludzkiego, realizują swe barbarzyńskie za-

Ale kłamstwa wrocławskie to-tyl
ko jedna, najbardziej powierzchowna
strona zjawiska.
Blitzkrieg,
wojna
błyskawiczna, a więc wojna najkrót
sza — fo przecież jedyna niemiecka
szansa na zwycięstwo. I tu krófkość

ska. W cżasie wojny światowej „Simpli
pismo

wojska,

grasować: hezkarnie, a tymczasem to
ea
ba. Polacy: strzelają.
ale
jakże:
I znowu
drobiazg,
że charakterystyczny. Niemey uimyśl

Kurtz (Feofil7). To pospolite niemieekie nazwisko ma dla mnie jakiś po-

„jak to sam

niemieckie

by zatrzymać się
dalej. W oczeki-

Podobnoć speaker wrocławski urywa | giego, trzeciego, dziesiątego, olbrzym

opis narady wojennej buńczucznego 261
cika; wystarczy dodać, że rezultatem jego
zaborczych planów była ostateczna klę
cissimus”

też w

To

waniu, aż potok ludzki wejdzie w nar

nym, szczekliwym głosem przemawia
jący w języku polskim nazywa
się

ostateczne ni: :bez sieczeństwo

prze

wielu

w drodze
do Warszawy.

(Wkrótce zaprzestano nalotów

bronioną stację węzłową a upatrzono
sobie male niebronione stacyjki są-

a rozmaitych Kurtzach

Jako niektórzy woszowie króla ŻóŁi.a wpędzili go, Swemi
radami,

Wieść o

nowoczesnych

malne łożysko, oczekiwałem na ma
łej stacyjce pod. Warszawą na swoją
kolejkę.
W pierwszym dniu wojny
samoloty nieprzyjacielskie
naleciały

pow-

Hitler i Ž6žcik
zbyt gorącemi

Niemey.

Krzyżaków na Polskę zastała

w niej, lub spłynąć

|wo ma krótkie nogi —
to polskie
przysłowie jest niezamierzoną dewizą
wał już stojąc 7 godzin pod ścianą, lego wszystkiego,
eo ma do powiedze
przyprowadzono
do _— przytomności
nia pan Krótki.
w ścianę koło:

pękła.

napadzie

poszedł› mierzenia.

opuściłem: Gdynię. Pociąg nie

pod ścianą w
až go wezwa

no do wylegitymowania się. Zatrzyma

mobilizacji

Strzelali

| nie do Warszawy,

to już wcześniej.

ogłoszenia

szechnej frekwencja nagle podskoczy
ła. Jedrrym z tych właśnie. pociągów

keji Polieji, ustawiano w szeregach
twarzami do ścian i każdy zatrzyma

z pistoletu

gdzie

Warszawie w pierwszych dniach woj
my stłoczyła się nadmierna ilość ludzi. Całe potoki ludzkie dążyły właś-

sza, każdy bowiem, kto miał opuścić

ten teren, ugzynił

most.

Wreszcie bomba

Frekwen-

Miasta.

W.

obszar

mijały

genci i śpieszących się ludzi zatrzypošpiemywali. Usprawiedłiwianie
chu terminem odejścia pociągu było
dostatecznym powodem do zatrzyma

strzelaniem

tamtędy,

bombardowane
miasteczkai
wioski polskie.

bieżne, wdające się w głąb: Polski, o- | zupełnie
cja w nieh- stawała się coraz mniej-

nia. Na uliey nikogo nie legitymowa

na

bandyčkim

eoraż bardziej skape wieści. aż wre
szcie ustały zupełnie. Pociągi: daleko-

wrotu z Gdańska. W bramach
ulic,
wiodących do dworca oczekiwali a-

ny czekał kilka godzin
pozycji „na bacznošė“

Przez

w swoje za

`
wreszcie rozpoczęto aresztowania. Po mierzenia i plany.
łicja odwiedzała mieszkania Polaków |
opustosžala Z letnikėw,
Gdynia
podczas nieobecności mieszkańców,u
wyjechało też z niej sporo rodzin u
- myślnie zaczęto stwarzać pozory. po
nzędniczych, pozostali przeważnie lu
szukiwania przez policję za tym io
dzie, których warsztaty pracy zatrzy
wym. Ktokolwiek dowiedział się, że
mywaly na miejscu. Ustalił się specy
= poszukiwany. przez policję opusz
ficzny tryb życia. Normalnie w Gdy
przeważała
cžal Śpiesznie Gdańsk, jeśli zaś był
ni wśród mieszkańców
stała się
Gdynia
teraz
| zanadto odważny, policja odwiedzała
,
ilość mężczyzn
go powtórnie i tym razem niechybnie
wybilnie, „męskim“ miastem. Odwie
aresztowała. Aresztowania rzeczywidzały ją coraz częściej i; bezczelniej
ste i stwarzane pozory niby to poszu samoloty niemięckie, lecz wobec cel
kiwamia podejrzanych, a każdy Ponych strzałów naszej artylerii zmyka
- łak w Gdańsku był podejrzany, spra ty natychmiast. Gdańsk, dotychczas|
wiły, że wieła Polaków
opuś.iło
bliski Gdyni i związany z nią rytmem
Gdańsk i zamieszkało w Gdyni lub w życia. gospodarczego, stawał się coraz
Orłowie, udając się jedynie: do pracy
dalszy, odleglejszy.- Dochodziły zeń
do Gdańska.

szynowej

pociąg podmiejski. Cudem uniknięto
katastrofy. Maszynista, Niemiee, pro
| wadzący pociąg podmiejski, nie wie-

| dział nawet, że ma najechać na poł
ski pociąg. Niemey nie wtajemniezałń

poczta
ulotki,

korespondencję ze skrzynek
wych, podrzucano rozmaite

ale

np. _ 29 sierpnia na pociąg pośpieszny |

Gdań-.

do opuszczenia

poprostu

trasą,

były wolne tory. W Tezewie padły
Hel — Lwów puszczono w Sopotach | pierwsze strzały z broni ręcznej i ma

nich dniach przed wybuchem wojny
stało się wręcz niemożliwe, szykano
wano ich na każdym kroku, zmusza
jąc

nieład na kolei. Tak | normalną

Gdarisicu

w

dni

Ostatnie

do nich.

kilomet
Wrócę

A. K.

2

dd

sięcy wielbłądów i szesnaście set sło
ni, które pojmałeś na łowach w okolicach Sigilmisu, kiedy wkraczałeś do
Libii, przyczem także wpadła ci w rę
ce cała karawana, ciągnaca da Mek
ki. Czyż nie starczy wam tego wina?

— Tak, rzekł Żółcik, ale widzi m: się
trochę ciepłe. — Tam do kroćset, rze
kli,

bohater.

aspirant
ta nie

może

wygody.
żeście

zdobywca,

do zawojowania
zawsze

Bogu

przybyli,

całego

opływać

niech
ty

pretendent

będzie

i twoi

w

świa
same

chwała.

ludzie,

zdro

wi i cali aż nad brzeg Tvyorvsn
—Ale, rzekł, eo robi tymczasem
owa
część naszej armii, która rozbiła teso
chama Tęgospusta? — Hoho! też nie
próżnuje,

odparli;

zaraz

się

z

nimi

spotkamy.
Podbiłi ci Rretnie.
Normandję. F!andrję. Heno. Brabancie.
przeszli
Artvs, Halnndie. Zełandie:
ji
Srwaicnrėw
brznchach
no
Ren
Landsknechtów i część ich zajsła Lu
xemburg. Lotaryngię, Szamnanię, Sa
to
w którem
baudję aż da Łvonu:
miejscu spotkali się z twoją
armią,
| wracaiaca z podbojów morskich ma

rzem
kupę

Śródziemnem. I zebrali sę w
w Bohemii, złupiwszy wprzódv

Austrię,

Morawię

i

Stvrię.

Potem

dziewięć tysięcy czternaście wielkich
ciągną sobie wesoło razem na Lubekę
okrętów „naładowanych najbrzedniej
bocję
Dację,
secie
Norwegię,
szym winem; zawijają do Jaffv. Tam ! Grenłandję i
landję aż do morza
czeka na nie dwadzieścia dwa set ty
Lodowatego. "
dokonawszy, pod

i

2
„RUKIER“

[4929]

żak jeździmy Kkolejami
w

czasie

Wobec konieczności maksymalnego wykorzystania urządzeń
i taboru
kolejowego dla potrzeb wojska, władze kolejowe
zdecydowały
znaczne
ograniczenie ruchu osobowego i towa-

rowego.

W bardzo znacznym stopniu ruch
towarowy, gdyż tylko specjalnie pil-

ne i konieczne przesytki kolejowe mo-

gą być nadawane; w mniejszym stopniu ruch osobowy,
gdyż zasadniczo
każdy kto naprawdę wyjechać musi

—

ma

kiem

możność

wyjazdu

jest

lenia od władz
Wilnie

przejazdu.

Warun-

uzyskanie

zezwo-

administracyjnych

Starostwo

Grodzkie).

(w

Ograni-

* czenie to dotyczy tylko pociągów w ru
chu dalekobieżnym. Na przejazdy pociągami podmiejskimi
zezwoleń wy-

bierać nie trzeba.

Ilość i skład pociągów ograniczono
w małym stosunkowo jak na wojenne

"warunki

stopniu.

Kursują

dwa pociagi

dziennie do Warszawy
(dawniej 5),
po jednym do: Królewszczyzny, Mołodeczna, Baranowicz, Łunińca.
Z po-

kiągami

podmiejskimi

jest jeszcze le-

piej: 7 do Landwarowa; 5 do Rudziszek; 4 do Zawias; 9 do Nowo-Wilejki.
Skład pociągów duży,
np. osiem

ku nie grożą dezorganizacją życia. Po | to za swój znikomy udział w ofierze
zostali możności jeżdżenia| jaką składa każdy obywatel. Dla potylko ci, co jeździli dla przyjemności
cieszenia zaś niech sobie pomyślą, że
lub w celach małoważnych dla życia uniknęli trudów podróży. Ci, którzy
gospodarczego kraju. Oczywiście, nie
jednak jeżdżą, a przypadkiem pociąg

zbawieni

czas

dziś

Należy

na turystykę|...

bez

sarkania

pogodzić

się spóźnił niech się cieszą myślą, że
się| itak przybędą do celu prędzej, niż pie

:

z tymi trochę niewygodnymi zarządze | chotą i wygodniej niż ich przodkowie
niami.

Ci, co zostali zmuszeni

zygnowana

z podróży

niech

do zre-

Jak

do

Warszawy,

pisaliśmy

już,

z

kolejowych

o

zdrowie

i mienie

po-

dróżujących. Zdażyły się bowiem wy
padki, znane naszym czytelnikom, że
nasłani przez wroga dywersanci wraz
ze zwykłym bagażem zostawiali walizki z materiałami wybuchowymi.
Jak widać, ograniczenia na kolejach nie są wielkie i w żadnym wypad

będzie

Niemieckiej
mentalności
lek-je
wieków nic nauczyć nie mogą. Czyż
by zapomnieli

Głogowie,

Niemcy

którego

stańczych w Wielkopolsce z Niemca
mi w okresie rozbiorowym i epoce

OTWARTA

Normalne

szkolne
Po

nabożeństwach

odprawionych

w świątyniach wszystkich wyznań i
po złożeniu przez młodzież i personel
nauczycielski hołdu Sercu Wodza Na
rodu — rozpoczęły się w wczoraj nor
malne zajęcia w szkołach .

Artyści
na

„Lutni'

Czerwony

Krzyż

W

niedzielę o godz. 12.30 w teat
rze „Lutnia* odbędzie się poranek
muzyczny z udziałem p. p. Kulczyc

kiej,
Dochód
Krzyż.

Halmirskiej

i Dembowskiego.

przeznaczony

na

Czerwony

EEEKIATS MTS

bili wyspy
cję, Anglię

Orkady i ujarzmili
i Irlandję. Stamtąd,

Niemcom

ze

względu na ich krótką pamięć, odpo
wiadając na skargi niemieckiej audy
cji z dn. 10 września 5,30 rano, które znów przyniosły wiadomość o tę
pieniu pruskich najeźdzców w Bydgo
szczy i okolicy przez ludność polską.
Dnia 10 września podało również nie
mieckie radio odezwę dowództwa nie
mieckiej armii wschodniej do ludno
Ści polskiej z ostrzeżeniem jej o gro

Sam fakt, iż niemieckie rozgłośnie
dzień po dniu powtarzają stale swoje
ostrzeżenia i pogróżki dowodzi, jak
niepewnie czuje się grabieżca na pol
skiej ziemi i jak mnożą się wypadki
partyzanckich wailik na terenach przez
Niemców zajętych i jak będą wyglą
dać tyły armii niemieckiej w czasie
ich odwrotu, co wcześniej, czy później, ale nastąpi. Łatwo było przy po
mocy przewagi lotniczej i broni pan
cernej wejść na polskie ziemie,
ale

wyjść będzie

znacznie

trudniej,

:

O ile chodzi o walki ludności cy
wilnej z niemieckimi oddziałami —
to również logika niemieckich ostrze
żeń jest strasznie naiwna. Niemcom
wolno mordować polską tudność cywiiną.
Niemcom wolno zabijać bombami starców, niewiasty i dzieci, nato-

miast

Polakom

nie

wolno

podnieść

zbrojnej ręki na łupieżcę — morder
cę, który wbrew prawom boskim i lu
dzkim — naszedł bez wypowiedzenia
wiojny nasze terytoria, rabując mienie i życie naszej ludności. Najprymi

i o mężczyznach
wiem

nawet,

czy

istnieje,

czy

gorszych,
nie

istnieje w Polsce zakaz słuchania obcego
Radia. Nie słucham obcego radia. Uważam to za nie przyzwoiłość w stosunku do
własnego Radia. Coś w rodzaju odmowy
vofum zaufania.
Jeżeli posyłamy komuś list przez osoby trzecie, osoby te zwykle zalepiają list
przy nadawcy. Oznacza to, że nie mamy
zamiaru czytać listu nie do nas adresowa
nego i że mamy zaufanie do piszącego,
iż nie zamieścił w liście tego co by nam
zaszkodzić mogło. Ci sami jednak ludzie,
którzy nigdy w życiu nie przeczytali by li
słu nie do siebie zaadresowanego, słucha
ja wrogich

audycyj,

nie wierząc

im zresz-

tą! Ale w takim razie poco słuchają?
Powiedzmy otwarcie
przez
glupotę,
Przez głupotę
połączoną z ciekawością.
Człowiek jest przede wszystkim istołą cie
kawą. Ta ciekawość wojna, jako zjawisko
niezwykłe podnieca w stopniu ogromnym

Szko |i włóczęgi? — Taki, rzekł Zółcik, że,
żeglu
wróciwszy do domu, wypoczniemy so.
jąc przez morze piaszczyste i ziemie
bie do syta”, Zaczem rzekł Echefron:
Sarmatów „pobili i zagarnęli Polskę,
„A jeśli przypadkiem mielibyście nigLitwę, Rosję, Wołoszę, Transylwaaię,
dy nie wrócić? Podróż to bowiem dłuWęgry, Turcję i są w Konstantynopo
ga i niebezpieczna. Nie lepiejż, byśmy
lu. — Chodźmyż tedy „rzekł Żółeik, już teraz sobie
'wypoczęli,
zamiast
połączyć się z nimi conajprędzej, bopuszczać się na azardy?
Hoho,
wiem chciałbym być także cesarzem
rzekł Rębajło, oto mi śliczna rada;
Trebizondy. A czy nie
wytłuczemy
toż ułóżmy się odrazu na przypiecku
także tych psów tureckich i Mahome
i tam spędzajmy czas z babami, nabyśmy innego mie'i do
włócząc paciorki albo przędząc, jako
roboty? odparli. I rozdasz, miłościwy
ów
Sardanapalus. Kto nie waży szyje,
panie, ziemie ich i dziedziny tym, któ
zysków nie zażyje, powiada Salamo
rzy ci wiernie służyli. — Słusznie mó
n.
— A kto, rzekł Echefron, nadto
wicie, rzekł; co się należy ,to się nale
waży
szyje, długo nie pożyje, odrzekł Saloży. Daję wam Kormanię, Syrję i całą
monowi Marchołt. — Basta, rzekł ŻółPalestynę. Och, „rzekli, najjaśniejszy
cik, dość tego, Ja się boję jeno owych
panie, nie godniśmy tvłe łaski, dzięku
djabelskich legionów Tęgospusta: pod
jemy pokornie. Niechaj Bóg zsyła na
W. K. Miłość same pomyšlnošei“,
czas.gdy my będziemy w Mezopotamii, gdyby im przyszła ochota napaść
Był przy tem obecity pewien sta
ry szlachcie, doświadczony we wszela
nas z tyłu, co wówczas? — To frasz
kich potrzebach i szczery wyjadacz
ka, odparł Łajenko, wysyłasz W. K.
obozowy, imieniem Echefron, który,
Mość poselstwo do Moskali į wysławią
słyszac te narady rzekł:
ci w jednej chwili czterysta pięćdzie„Bardzo się lękam, iż to całe przed
siąt tysięcy przedniego żołnierza, i
sięwzięcie podobne będzie
do gadki
gdybyś mnie, miłościiwy panie, zrobił
o garnku z mlekiem, z którego niejaki
swoim hetmanem,
zadałbym ja im
szewc czerpał wszelakie bogactwa w | bobu
z cebulą! Pędzę, lecę, rąbię, kłuswoich rojeniach;
owo
garnek się
ję, zabijam, nie daję pardonu. — Na
stlukł i nie stało mu na obiad Gdzie
koń, na koń, krzyknął Žėleik, żwawo,
wy zmierzącie z tyloma zdobyczami?
skrzyknijcie chorągwie
i, kto mnie
Jaki
ma być koniec
tylu
trudów
kocha, za mną!“,

niż baby

Stąd płyną zazwyczaj
największe
straty
wśród ludności cywilnej.
Człowiek, który wysadza łeb z bramy
pod bombę lotniczą, szkodzi sam sobie.
Człowiek który nadstawia ucha na niepotrzebne fale nie utrzyma przy sobie posły
szanych wiadomości. Mężczyzna plotkarz
szepnie słówko żonie, czy przyjaciółce, ba
ba szepnie drugiej, ta trzeciej I zastępstwo
dywersji niemieckiej gotowe.
Instytucje,
stowarzyszenia, redakcje,
związki, młodzież w stosunku do osób star
szych powinni szerzyć myśl, że słuchanie
obcego radia Jest nieprzyswoitością, któ
tej człowiek honoru popełnić nie może.
Jest to bowiem votum nieufności w stosun
ku do naszych komunikatów. Czyż te ko
munikaty przypominają w czymkolwiek ko

munikały z Wojny

Światowej?

trudniej

znajdującym się obok mnie policjantem,
2 harcerzami I jakimś robotnikiem. Z góry
sypał się grad jakby złotych kul. Były to
bomby zapalające. Domy na Grochowie

stanęły w ogniu.

Bombardowanie

trwała

długo. Rzuciliśmy się później pierwsi na
ratunek. Ranni i zabici leżeli pokotem.

Rafunek szedł w kilku kierunkach: jedni |
gaszą pożar, inni wynoszą rannych I tru
py do przybyłych niezwłocznie karetek

P. €. K.
Podobny obraz przedstawiały skutki
nalofu na ul. Szczęśliwickiej .
1
Na jeden z placów w śródmieściu zrzu
cono balonik z gazem
parzącym.
Na
miejsce przybyła drużyna przeciwiperytowa.

J

Został uszkodzony
ze szpital.

budynek

jednego

tywniejszy pierwszy edruch indywiOnegdajszy nalot wykazał, do jakle
dualny każdego napadniętego
człogo
stopnia ludność winna wykonywać ści
wieka — to uderzenie po złodziejskiej
śle polecenia władz. Poza mieszkańcami
łapie. Tych nieodmiennych praw na
domów zburzonych | zapalonych, ofiara
tury nie zmienią żadne niemieckie o
mi
padli cl, którzy gromadzili się na pod
strzeżenia i groźby, przeciwnie samo
wórzach | wychodzili przed bramy. Na
rzutne tworzenie coraz
to
liczniejulicy Prostej bomba uderzyła w podwószych komórek polskich partyzantów
rze.
Gdzie indziej zabiła stróżkę, która
na zajętych przez niemiecką okupastanęła przed bramą. Prócz
odłamków
cję terenach przyśpieszy zbiorową ob
ronę całości Rzeczypospolitej i prze , bomb rani szkło, syplące się z wylatują
| cych szyb okiennych.
pędzenie agresora precz.
[i

Rada Miejska wybiera jutro nowych ławników
Jutro ma odbyć się drugie z ko
lei posiedzenie nowowybranej Rady
Miejskiej, na którym dokonany zo-

stanie wybóx nowych ławników.
Po

dokonaniu

wyborów

nowych

ławników przystąpią oni do pełnienia

swych obowiązków.
W tym samym dniu

odbędzie

:
się

drugie posiedzenie Rady
Miejskiej,
które zawierać będzie normalny po
rządek dzienny z zakresu najbardziej
aktualnych spraw gospodarki miejskiej.

Enzamina na Wydziale Rolniczym
U. 5. В.
W myśl uchwały Rady Wydziału Rol- | czych na I, Il i IH latach studiów oraz egza
niczego z dnia 11 września br. rozpoczyna
mina dyplomowe. Zgłaszać się należy do
ją się na Wydziale Rolniczym od dnia 12 Dziekanatu Wydziału Rolniczego w celu
września aż do odwołania kollokwia za- uzyskania
skierowań do poszczególnych
miast egzaminów promocyjnych i popraw
egzaminatorów.

Nie wystawajmy niepotrzebnie

O babach plotkarkach
Nie

zajęcia

to

żącej karze śmierci za napady na żoł
nierzy niemieckich.

polscy

ków na Ołtarzu Ojczyzny dła skrusze
nia przemocy wroga? Czy zapomnie
li Niemcy o polskich walkach pow-

Przypominamy

znacznie

o bohaterskim

obrońcy

złożyli życie swoich dzieci, zakładni-

KLINIKA
Położnicze-Ginekologiczna
U. S. B.

B. W.

Ofiarami onegidajszego popołudniowego ataku bombowców niemieckich pad
ła bezbronna cywilna ludność, kobiety |
dzieci. Lotnictwo niemieckie bierze za cel
domy prywatne, mieszkalne. Rzucone by
ły bomby kruszące I zapalające.
Jeden z mieszkańców Grochowa opo
wlada:
i
— Naliczyłem 20 bombowców rzu<ciwszy się na ziemię na polu razem ze

GIKO było przy pomocy bodi panternej wejść do Polki
ale wyjść

zlikwi-

dowane przechowalnie bagażu ręczne
'go na dworcach. To ostatnie zarządze
nie zostało podyktowane troską władz

:

uważają

wagonami

zostały

dyliżansami,

z Warszawy

Bandyckie bombardowanie |
Lotnicy — mordercy

wojmy

napoleońskiej, kiedy to ludność cystawiając
I, IT i III klasy. Oczywiście bez wago- : wilna chwytała za broń,
czoło oddziałom niemieckim? Czy za
nów sypialnych, gdyż oba 'pociągi są
pomnieli
Niemcy, że polskie walki
dzienne. Na liniach podmiejskich jak
niepodległościowe
notują
starców,
przedtem: albo kilkowagonowe pocią
młodzież
nieletnią,
dziewczęta
i kobie
gi z lokomotywą, albo piękne i szybty (Emilia Plater, Pustowojtówna —
kie pociągi motorowe
tzw. torpedy.
orlęta lwowskie itd), które z bronią
Bagaż ręczny można z sobą zabierać
wroku wolezyły mężnie o wolność. .
bez specjalnych ograniczeń tzn. tyle,
ile zwykle można było brać.
wagonów

Tiszą

Czy

"w

ogonkach

Jak wielokrotnie pisaliśmy o tym,
że Wilno jest dobrze zaopatrzone we
wszystkie niezbędne artykuły pierwszej potrzeby i niema
najmniejszej
racji masowe uganiania się za który
mi z artykułów, którego spowodu nad
miernego zapotrzebowania — chwilo
wo zabraknie. Ogół
ludności
zdaje
sobie z tego sprawę. Mimo to przed
sklepami zaczęły wczoraj tworzyć się
ogonki. Z pośród stojących w kolejce
konsumentów większość stanowi ele-

ment ludności ubogiej, która zaopat
ruje się w artykuły spożywcze z dnia
na dzień. W ogonkach znajduje się
jednak również pewien nieliczny zre
sztą procent obywatelski, ogarniętych
jakąś dziwną, towarzyszącej każdej
wojnie gorączką czynienia jaknajwięk
szej ilości zapasów.
Powtarzamy raz
jeszcze — jest
to najzupełniej zbędne. Nie trzeba się
śpieszyć. Niczego nie zabraknie.

Zwiększenie rezerw rynkowych
Prace

w

zakresie zaopatrzenia miasta
gulowania sprawy zakupów

i ure-

coś

11 bm. ukazało się na murach miasta ców Wilna, powsłałe na tle wzmiankowa
obwieszczenie p. wojewody
w sprawie nego obwieszczenia
wojewody
musimy
wykonania ustawy o powszechnym
obo- stwierdzić, iż niektóre jednostki mniej ner
wowo opanowane stwarzały ostatnio jawiązku świadczeń rzeczowych.
Obwieszczenie to zawiera listę przed- I kis specjalny pęd do najczęšciej zupelnie
nieuzasadnionych zakupėw.
miotów i świadczeń rzeczowych, podlega
Przy tej okazji trzeba wyjašniė, že za
jących zajęciu. Wśród przedmiotów wymienionych w tej liście znajdują się za- równo sama ewindencja przedmiotów obwem.
równo surowce, jak półfabrykaty oraz go- jętych listą obwieszczenia nosi cechy zja
Kłoś powie, a w takim razie, czy to nie towe wyroby, jak też przybory i narzędzia
wiska o charakterze przejściowym.
wszystko jedno co ktoś słucha, a czego
Jest bowiem rzeczą jasną, iż po ukońdo ich produkcji.
nie słucha?
czeniu prac ewindencyjnych zosłaną przed
Rejest"owane w Starostwie
Grodzkim
Nie, nie wszystko jedno! Bo zwycięstsięwzięte przez miarodajne władze dalsze
przedmioty świadczeń
rzeczowych mają
wo może być dłuższe i krótsze. Połączone
kroki, idące po linii jedynie uprawnienia
dać obraz naszego potencjału gospodar| z większymi
i z mniejszymi ofiarami.
kroki, idące po linii jedynie usprawnienia
czego na wymienionych odcinkach celer
Ten, który nie chcący puści plotkę dytych artykułów, które w zrozumieniu pozracjonalizowania
| usprawnienia planu
wersyjną, ten szkodzi sprawie i przedłuża
trzeb
chwili są najbardziej pożądane dla
zaopałrzenia wojska i ludności cywilnej.
ofiarę swoich bliskich, którzy zosłali Już
zaspokojenia
potrzeb armii i ludności.
Jest rzeczą
zrozumiałą, iż opierając
powołani do szeregów.
Rzecz naturalna, że zarówno produk«
się na tej ewidencji zostaną odpowiednio
Obcych, wrogich radiofonii słuchają ci,
cja, jak i obrół będą się odtąd odbywały
zwiększone rezerwy rynkowe na odcindo których obowiązków obecnych należy
w sposób bardziej zreglamentowany.
kach, gdzie zaidzie tego potrzeba.
Poza
paraliżowanie wroga
i jego zamierzeń.
Unikniemy wreszcie chaosu, który wy
fm zosłanie planowo ustalona dvs!Do nas należy wierzyć I nie osłablać swo.
cja w dziale przedmiotów objętych ewi- twarzali ostatnio konsumenci, robiąc bez
Jej wiary.
dencją z oczywistym uwzględnieniem w powodu zapasy, przekraczające ich norBo wiara głęboka,
ufa I żarliwa, bez
pierwszym rzędzie potrzeb związanych z malne potrzeby i konsumcję, uszczuplając
okresów zwąfpień I depresyj, to połowa
łym samym zasoby rynku.
zagadnieniem obrony państwa.
zwycięstwa.
Opublikowana przez prezydenta miaObserwując nastroje wśród mieszkańsła odezwa do
ludności m. Wilna szła
właśnie w kierunku, by przywrócić pełny
spokój i równowagę gospodarczą w mieście w dziedzinie zaopatrywania się ludnoś
ci w artykuły pierwszej potrzeby,
Wzywam wszystkie studentki I studen
Niech w szeregach walczących z bartów Wydziału Sztuk Pięknych
USB
do barzyństwem niemieckim nie zabraknie rąk
zgłaszania się w dniach od 13 — 18 bm.
tych, łórym najbliższe są pomniki kuliury
w godzinach od 12 — 14 do lokalu Koła
polskiej.
Studentów Wydziału Sztuk Pięknych USB
WILNIE
(ul, Św. Anny 4) celem wzięcia udziału
Prezes Koła Słud. Wydz. Sztuk Pięki Pierwszarzędsy
Ceny przystępne
w pracach nad zabezpieczeniem zabyłkonych U. 5. В.
Telefonv w pokoiach. Winda osobowa
wyich kościołów wileńskich.
(-] Maria Sadowska.
ukrywają przed nami?
Komunikaty
te otwarcie po męsku
przyznały się do chwilowej ufraty Bydgo
szczy i Grudziądza? Dlaczego?
Bo I my
wszyscy i ci, którzy te komunikaty układalą, mamy niezłomną nadzeją, że walka mu
si się zakończyć naszym wielkim zwycięst-

Chrońmy kościoły wileńskie

Hotel EUROPEJSKI

ae

Plotkom

p.

ofiarowała
у

rony Kościołów i Pomnikėw History
cznych jest Województwo, Urząd Kon
serwatora. Wszelkie ofiady keirować
należy bądź w dalszym ciągu na ręce
— do

| kupić

czasu powołania skarbnika —
Konserwatorskiego.

do Urzędu

kilka

Zaciag ochotniczy

w Wilnie

przeszli

ogonkach mimo zapewnień, że artykułów
spożywczych pierwszej potrzeby nie zbra<

się w lo

do zarejestrowania

kalu Komendy przy ul. Żeligowskiego
:

|

tło znaczy że i nadal — można się spodzie
wać nowych transportów — taki zdawa-

łoby

Oficerów

wszystkich

Kolegów nie powo-

ciągu
kieay

łanych do wojska o przybycie do lokalu
bardzo pilnych spraw. W razie alarmu lot
zebranie odbędzie

sią zaraz pc

dzić,

4 goazin 5 workow
w „przedwojennym

1939

r. (czwartek)

mendzie

o godz.

P. W. przy

na

16

w Ko-

ul. Dąbrowskiego

1.

sułatz

nin

pośrednio

od

ral-żności

Państwa za
krescencje.

rolników -asygnaty

pobrany

ВНа

od

nich

sól,

cukier

sezonu

zajęie

będą

|

my

patrząc

na

nią

Streszczenie

porwaaia

9е
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jej

=grozy

córki,
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narze
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z nież
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wspólnikach.
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informacje

Elżbiety

zbro-
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Hardinge'owi

wer i próbować
——

ucieczk:

|į

z mu-

nie sprawdzają.

4 bm.

mieszkaniec

się rozstaniemy

Ather-

NASK

że podrabianie banknotów

Pan wiez doświadczenia,

lepiej się

że gdy

ktoś

wydaje panu resztę, ledwie pan spojrzy, czy zgadza się
rachunek, ale nie przyjdzie panu do głowy sprawdzić,

czy monety nie są fałszywe.
— Tak. to racia! — przyznał Hardinge.

dycja

sprytnie,

my

zaś staramy

ofiardziałań wojennych
ność ludności powiatu dziśnieńskiego
na rzecz Obrony Narodowej z każdym dniem przybiera na sile. Napływają wciąż mniejsze i większe ofiary

na rzecz Armii. Świadczy to dobitnie

o niezłomnej woli i postawie ludności
w tak decydującej chwili wałki z najeźdźcą.

tak,

na.

że

nie

ryzykujemy

się wprowadzać

ich na

ma

coś wspólnego

z

tą aferą. Znalazłem u niego całą paczkę monet...
Ku zdziwieniu Hardinge'a Miller parsknął śmie-

chem.
—

To

pyszne,

ktoś znajdzie!

to wspaniałe!

Podczas

Miałem

nadzieję,

gdy policja będzie

że

zajęta

na-

szym przyjacielem Hallamem, my z łatwością przymv.
cimy ostatni transport monet, prawie bez ryzyka. To
ja włożyłem pieniądze do biurka Halama, panie Harr

-dinge! Ale na prawdę to Hallam nie ma nic wspólnego z całą tą historią!
— Gdzie on jest?

—

Skąd ja mogę

policyjny przez radio.

:

go już od poniedziałku.

Nie wątpię, że miał swoje powody,

nagle!
—

Aja

jestem

przekonany,

nim jakieś porachunki, łotry!

by

że wy

zniknąć

WSUJĄG

*13 0! [D$OĄOSKM m OZ3MOJ
s3ejpod *Enu; 29331 wobfwi
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+435943

©jzpów

ŚJS

-rsoupo

arovjdo

19539 roku.

młodzieży

z

Wilna.

15.15

Muzyka

22.00

Wiadomości

dziennika

radiowego

TEATR i MUZYKA
MIEJSK:

TEATR
—

powodu

z

(13

środę

we

Dasś,

POHULANCE.

NA

września)
generainej

próby

Teatr
do

skonadej komedii (. A, Pugei'a „ZIELONE
odbędzie się w
LATA", której
premiera
czwartek 14 września o godz. 18 z udziałem
nowozaangażowanych sił w osobach p. pi:
J. Jasnowzewskiej (Teatr Muejski Grodno),
D. Szaflarska (PIST), J. Duszyńskiego P. L
S. T.), А. Nowosielskiego
(Teatr
Miejski
Łódź),

oraz

W.

Nawrockiej

i

Z.

Blichewt-

cza, Reżyseruje pozyskany na stałe do W.
na z Teatrów Miejskich w Łodzi reżyser p.
Brońisław Dąbrowski, Dekerącje Wiesława
Jednocześn ©
Makojnika. Ceny normalne.
pod kierunkiem reżyserskim Leopotda Pobóg - Kielanowskiego
odbywają
się pełne
próby arcydzieła Stanisława Wyspiańsk ego
„„ Warszawianka”,
ЕНИЛТЫСИОЫСНИЙ \ОБИРЩИХССИАРОИОНОТЕНИНЯЦЕОНЕЕОТЧуЧТУ

W LITWIE zgloszenia na prenumeratę
„Kurj. Wilefskiego“
przyjmują: F-ma „SPAUDA* —
Kaunas,
nia

Maironio

„STELLA“

numerata

—

5-a;

Ksiegar-

Kaunas

miesięczna

5

Pre-

litów

Doktór uczynił gest uspokajający.
— Słowem okazało się, że fabrykowanie monet
srebrnych jest bardzo popłatnym zajęciem. Ja nie jestem bogatym człowiekiem. panie Hardinge, a potrzebuję pieniędzy na doświadczenia. Bardzo są kosztowne,
— Jednego takiego doświadczenia dokonał pan na
osobie Fleurette Crane, prawda?
Miller uśmiechnął się.
— Ach, wie pan o tym? Stanowczo nie tracił pan

czasu!

Czy odgadł

pan,

kim

ona jest, kiedy

czył wtedy na letnisku, czy też dowiedział

ją zoba-

się tego do-

piero później?
:
— Zgadłem od.razu, była to nzecz intuicji. W každym razie wydało mi się to bardzo podejrzane i nie
wiem, jak mógł pan przypuszczać, że się panu uda wy-

kręcić? Co prawda tak starannie zabandażowaną

mia-

ła twarz...

—

Wiedzialėm,

že pan

jest zdolny

domyślić

się

wszystkiego! — odpowiedział doktór. — Przyznaję, że
przeprowadziłem z tą dziewczyną pewne doświadcze'nie i wcale się tego nie wstydzę. Nie zrobiłem jej nic
złego. Na razie przeszła mniejszy zabieg, przygotowaw-

czy, teraz dokonam głównej operacji.
— (o pan chce z nią zrobić?
Oczy doktora błysnęły fanatycznie.
—
doktór

Ważyłem się na coś, czego nie uczynił żaden
w całej Europie: dokonać odkrycia tajemnicy

Wiecznego życia. Wierzę, że to mi się uda! Jestem tego

wiedzieć? Słyszałem komunikat
Nie ma

września

z Baranowicz. 22.10 Słnchamy Warszawy II.
23.00 W przerwie: Ostatnie wiadomości z
Wilna. 23,30 Zakończenie programu.

powiatowych

fałszywe ślady. Tak, to bardzo zabawna gra! Dotąd nie
byliśmy nigdy podejrzewani, ale wysiłki pana doprowadziły do tego, że będziemy musieli w końcu zniknąć .
Mamy duży zapas monet, z kótrym możemy opuścić
ten kraj.
— Mam nadzieję, że inspektor Sullivan nakryje

was! On już wie, że Joe Hallam

dla

nieczynny

m. ' poczęcia

13

z Baranowicz. 15.50 Waidomości gospodarcze z Wilna. 16.00 Dziennik popołudniowy
z Wilna. 16.10 Pogadanka aktualna.
16.20
Koncert Orkiestry
Rozgłośni
Wileńskiej.
17.00 Audycja
muzyczną
z
Baranowicz.
18.00 Audycja lokalna. 18.20 Stuchamy War
szawy II. 1900 Audycja htenacka z Wilna
i muzyka. 19.30 Rezerwa. 19.45 Warszawa II
przez Baranowicze. 20.50 Dziennik z Bara
nowicz. 21.00 Konceri Chopinowski w wyk.
St. Szpinalskiego z Wilna. 21.30 Pieśni reli
gijne W. Łuczaja. 21.50. Pogadanka aktual

an.

do agronomów

bardzo

w Australii,

7a

rewol-

najele-

nie przychodzi im nawet na myśl, że są one przywożone z Nowej Zelandii, sądzą, że fabryka mieści się gdzieś

tona... on spotkał pewnego człowieka w Oulonie, który
— Sądziłem,

z

prawie wcale. Oczywiście policja australijska wie o
tym, że zjawiają się w obiegu fałszywe pieniądze, ale

opłaca?
'
straszyć * zmusić do zeznań Je
Ś 0 Być może, ale to jesi mniej niebezpieczne. Ludnakże w drodze do Auclandu dzie są bardzo ostrożni, gdy chodzi o banknoty, a gdy
mają do czynienia z bilonem srebrnym, nigdy nawet
Eiżbiecze udało się wyk. asc pud
kazu

dniu

ganizujemy

|

z tego lokalu. Była to myśl

był ekspertem w tych rzeczach.

fen

Biedne małe kobietki... wy, które się
łudzicie, że w ogniu wałki uda się przechować nietknięty swój mały światek. płaże
elegancji,
beztroski i pstrej
szęcej
pan
życiu
w
wszyłsko będzie, jak było
Irki czy Lali, lękam się, że gorzkiego do
znacie zawodu, ale spodziewam się też
że zobaczymy was inaczej bez szminki i
różu, bez najmodniejszego kapelusza na
główce — w fartuchu białym, w mundurze zielonym, przy pracy.

— Otóż to zapewnia nam większe bezpieczeństwo.
Drugim warunkiem naszego bezpieczeństwa jest fakt,
że fabrykujemy monety australijskie. Część wydajemy
tutaj, ale „gros* wysyłamy do Australii. Transport or-

Pomogę panu uzupełnić brakujące wiadomości,
Ale
nie będzie pan miał okazji podzielić się zdobytą wiedzą z policją! — wstał od stołu. — Przypuszczam, że
pan odgadł już z tego — rzekł, dotykając form do
odlewania — że ktoś fabrykuje tu fałszywe monety?
0, ja tego nie robię. — Ale pozwalam niektórym pryzjaciołom

„przepełnienie”,

pozbywacie ostatnich oszczędności...

dnia

7.00 Dziennik poranny z Wiłna. 7.15 Mu
zyka z Wilna. 7.50 Audycja lokalna. 800 Au
dycja dla szkół z Baranowicz. 8.10 Muzyka
z Wilna. 11.57 Sygnał czasu i hejnał z Wa
na. 12.00 Audycja południowa z Wiina. 12.15
Gazetka z Baranowicz: 12.28 Muzyka z Wił
na — pogadanka. 1300 Przerwa. 15.00 Au

ściciele
zainteresowanych
gospoda”stw
W związku ze zwracaniem się poszcze
gólnych właścicieli gospodarstw do Izby winni skierowywać natychmiast swe zapo
trzebowanie na maieriały pędne i smary
Rolniczej o materiały pędne oraz smary
do lraktorėw i lokomobili, Izba Rolnicza | do agronomów powiatowych, którzy win
ni je przesyłać bezzwłocznie do Izby Rol
uprzejmie komunikuje, że celem zapew
nienia sobie powyższych materiałów wła i niczej.

dałszy)

prawdy,

da

10 par tych

skierowywać

, — A jednak są ludzie, którzy mogliby naawać je
zwierzęciem! — rzekł doktór w zamyśleniu. — Pan
sam osądzi później. Bo, widzi pan, postanowiłem zaspokoić pańską ciekawość. Wstyd by mi było, gdyby
pan

elegancka

- Zapotrzebowanie na materiały pędne

91

W, M.

musi

Szarkowszczyzny . Włodzimierz Miecielica przekazał na FON zł 1000 w
gotówce
.Nadto
inwalidzi wojenni
zrzeszeni w powiatowym kole inwalidów wojennych
powiatu dziśnieńskiego w Głehokiem przekazali na F.
O. N. zł 1.840.
Nadmienić należy, że od czasu roz

I PODEJRZENIE

śledztwo

zamordowaa»

dniarzy

czy

pracować zechce...

początku.

Przeprowadzając

Hardiaze

się,

cieszyć

udało się kupić

Ludność najbiedniejszych ziem

|.

W

wojskową

zasłanawiamy

się

Przed sklepami modyste
nie widziałam ogonków. [u niestety nie można ani
rusz przechytrzyć mody i. kupić pięciu ka
peluszy na zapas. Chociaż radzę się namyśleć — może i warto kupić kilka kape
luszy. Zawsze przecie można przerobić.
Biedne małe kobiełki... jakież piexiełko musicie robić w domach — aby wydo
słać od pp. mężów środki na zabezpiecze
nie waszej wojennej elegancji... jak się

na rzecz Obrony Narodowej

cować będzie na pożytecznej placówce. A

trzekład auioryzowany z angielskiego

sprawie

roboią

w grubych półbucikach.
Czyż nie lepiej
zaopafrzyć się zawczasu w kilka par czó
łenek z jaszczurek i krokodyla.

gantsżym obuwiem. Tam się zbiegły panie
«upować może już na długo ostatnie pięk
ne panłofelki, Bo jakże przypuścić, że na |

będą

BRECZAREQNI

MIŁOŚC
Crane

dostępne

| kilka miesięcy w skromnym mundurze pra

Skarbu

inwentarz
:

że mąka,

— pomyślały nasze panie i pobiegiy dc
sklepow wykupywać to co jest. Widziałam ogonki przed sklepami — kobiefy
odkładające na ladach przed sobą po
pięć, sześć kuponów weiny — kobiety
kupujące całe sziuki materiałów. Takiej
wystarczy na sukienki w ciągu kiku lat nie
prawdażł nie spodziewa się: ona, że za

Państwowy Bank Rolny * Oddział w
Wilnie komunikuje, że na spłaty wszelkiego rodzaju należności, przypadających
. ла rzecz Banku, przyjmować będzie bez

ru

napisem

Angiia szykuje się do 3-ietniej wojny
— pizeczytaiy wileńskie eleganiki i zairo
skay się, jak zacnować €iegancję w ciągu
tych trzech lat, Fabryki, kiore aostarczaiy nam najmodniejszych modeiowych tka-

Bank Rolny przyjmuje
asygnaty

łych

So, poaczaś
czasie” skiep

dla każdej *odziny w potrzebnych jej iloś
ciach. Chodzi tu jednak o inne zjawisko

Dowódca Oddziału Wyszkoleniowego
rozkazuje członkom łego Oddziału którzy
zgłosili się w Komendzie Podokręgu Zw.
Strzeleckiego Wilno stawić się 14 wrześ-

dobyć

my-

inteligencji, którzy wykupywanie sklepów
uwazają za posiępek nieobywałelski. Jak
słychać zreszią magistrat ma na to zara

Wyszkoleniowego

схопа,

wyciągnąć

i tym licznym jednakże: przedsiawicieion,

Członkowie Oddziału

nia

można

spizedawai 1 worek
w ciągu miesiąca.
Dzieje się przez to wielka krzywda ludnoś_
ti uuugiej, kiora nie posiada oszczę..
| na zrobienie zapasow za więx>zą sumę, a

Koła ul. Orzeszkowej 11-a m. 1, dziś (w
$-odę) o godzinie
17 celem omówienia
niczego
alarmie.

się wniosek

śląc logicznie i spokojnie. Ale kłóż my151 spokojnie mając w kieszeni kilka złotych.
To ież nic dziwnego, że np. w jednym
ze skiepow na Mickiewicza wykupiońo w

Rezerwy

wzywa

RADIO

na Zapas...

najcieńszych pończoszek. Może po wielu
miesiącach znajdzie się w tym szczęśliwym
położeniu, kiedy inne wilnianki będą cho
dzić w grubych wełnianych pończochach,
a ona jedna będzie mogła
prezentować
piękne nóżki w tych przedwojennych super i uliracienkich. Nasze piękne wilnian
ki są zapobiegliwe. Pończochy, sukienki,
płaszcze, (bo i tych brak) to nie wszystko.
Widziałam ogonki przed sklepami z obu
wiem. Ale jeden tylko wywiesił kartkę z

‚

Śpieszcie wszyscy!
Ba,
Twórzmy bataliony ochotnicze.

Jakże

ma, której

„| już je kilkanaście -azy w większych ilośobywa- ciach. Jeżeli dostarczono już parokrotnie,

i

Spełnijcie swój obowiązek

Związek

bu.

knie, mimo tego, że do sklepów w których
zabrakło niektórych towarów dostarczono

w godz. od 8 rano
1 m. 22 codziennie
do 20.

kapeluszy

Fabryki naszych wyrobów trykotowych
będą pracować dla wojska. Stąd oczywiś
cie wniosek, że znikną z rynku piękne ga
zowe pończoszki tak lubiane przez nasze
panie. Słysząc, że w Wilnie wykupiono
już damskie pończochy, poszłam spawdzić to do sklepów — okazało się, że nie
ma i to nietylko tych zwykłych pończoch,
noszonych do pracy ale cieniuchnych pa
jęczynek, najbardziej luksusowego wyro-

Niepotrzebne wykupywanie artykułów
| spożywczych... ogonki
przed „sklepami z
cukrem i mąką...
robienie
zapasów
w
szafach I skrzyniach
na długie miesiące
Komenda
. Okręgu , Wileńskiego wojny to wszystko chociaż najzupełniej
Związku Młodej Polski «wzywa wszyst zbędne i deżo”ganizujące normalny obrót
kich mężczyzn od lat 18 zdołnych do towarowy da się wytłumaczyć prymitywnoszenia broni, bez względu na to, czy nym odruchem lęku przed wielkim wrojakiekolwiek wyszkolenie woj giem człowieka — głodem. Tłumy stoją w

skowe —

zazid

wyoełsopEu pojzQq

ŚRODA,

bądź

wiłeńskich,

parafii

proboszczów

nie wierz
i ich nie szerz.

Nie można przechytrzyć mody

Och

Komitetu

Siedzibą Wileūskiego

1

'u[ouapuodsaioy

kaplicy św. Kazimierza. Wśród dat
ków pieniężnych znajduje się dolarów

|.

-ajmez

i pieniężne,
wają datki w naturze
przede wszystkim na ochronę kościo
łów św. Anmy, św. Piotra i Pawła oraz

Ajsji 2N

твло Kieidm mimiki noAobzokiop 'qamęzvąsm uokimasjd op sosfojyj

Po ogłoszeniu odezwy Komitetu w
prasie i kościołach wileńskich napły

ka z kuponami, którą
:
|
Maria Reutt.

famoyunqseJzoa

nie rozwiązana.
Przeprowadzana
rejestracja ' nieki6rych przedmiołów i świadczeń rzeczowych
ma na celu zorieniowanie się w posiada
nych zasobach.

oluafafyru

18510

został konserwator Witold Kieszkow wa racjonalnego zaopatrzenia Wilna jesł
ski, sekretarzem prof. Marian More | obecnie troską miarodajnych władz i zo
słanie ona w najbliższym. czasie pozytyw
lowski:
5

-zd0d wyzsvuz

i

trzpmejds

[n;AL

z powodu
przeprowadzanej
rejesłracji
przedmiotów podlegających chwilowemu
zajęciu, sklep jesł nieczynny.
Jak to piszemy na innym miejscu, spra

„IHSN3TIM

wi

sa140

W całym szeregu sklepów w Wilnie
ukazały się wczoraj kartki z napisem, że

Kiejawnusid

Wileński Komitet Ochrony Kościo
Historycznych na
łów i Pomników
w
' drugim organizacyjnym zebraniu
dniu 11 bm. uprosił na przewodniczą
cego Komitetu ks. biskupa Kazimie

eusidosez» £Z31014p0 s31PV

iświadczeń rzeczowych

Michalkiewicza,

—

Rejestracja przedm.

Kościołów i Pomników
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UALUNYA"

- Komitet Ochrony

(4929)
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„KURIER“

tak

pewien!
— Mój

dziwnego,

5
Boże, to wariat! — pomyślał Hardinge, co.

nic. dziwnego!

Jaką

fając się instyktownie.
załatwiliście
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(Die. E).

potęgę
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ten,

„KURIER“ (4929) |
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Dziś:

Eugenii

13

Jutro:

Podwyższ.

|

Krzyża

Środa |

Wschód słońca —
Zachód

W dalszym ciągu napływają do Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego Pounocy Wojsku w Wilnie bardzo liczne ofiary

Św.

g. 4 m. 48

gotówce,

słońca
— g. 5 m. 45

wzruszającej

nocy

APTEK:

dyżurują

następujące

ap-

przyjmuje

pisy do

kl. 1 i II.

Zawalna

21,

dziennie

prócz

Gimnazjum

Informacyj

tel.

11-08,

niedziel

w

godz.

100

co-

i świąt.

— Dyrekcja Kursów Mafuralnych Sekcji
Szkolnictwa Średniego Z. N. P. w Wilnie
komunikuje, że wykłady na kursach rozpo
czynają się dnia 14 o godz. 17. Zapisy co
dziennie w lokalu Gimn. Związku Osadników. Zawalna 21 w godz. 17—18.

zonu

wyświetlanego

poraz

„PA

N”

filmu

se

pierwszy

w

nie

rozpoczyna

się

zaś seans > godz.

o

godz.

2,

—

8.000

że

hr.

ZŁOTYCH.

Z

Kom.

Obrony

150

Wołożyna

Narodowej

z sy-

kwotę

8000

zł.

na rzecz opieki
pomocy żołnie-

rzom,

Na

ewakuowanym.

wiatu wołożyńskiego wszystkie
podobny sposób dobrowolnie
się

na

rzecz

wymieninego

terenie

po-

ziemianie w
opodatkwałi

komitetu.

DOKTOR

Zeidowiczowa
tządėw moczowych

Wileńska

weneryczne,

od g. 8—9

i 12—6,

na

igły,

1

Wła-

Rulko

100

zł,

p

Anna

Kla-

wchodzą:

Cech

Chrześcijan,
i

Nr

15,

gotowość

każdomies.

po 25

3

Maria
ręczniki,

1

kop.,

pół

kg

RzeźniCech

pół

FPTYTYYTYW""EEYYYNTT | TPYWYTYYWWYYTYYYYYYY

kg

herbaty,

1 łyżkę

2 koszule,

OKAZYJNIE płaszcz karakułowy do sprze
dania
całkiem
nowy.
Mickiewicza 11-a

1 ubranie

W. — 3 kawałki
Ulmerowa H. —
pieru.

owocowy.

szt.

REDAKTORZY

„specjalnego

SZIAŁÓW:;

wysłannika”;

Jėzef Maśliński

=

REDAKCJA

Konto

P.K.O. 700.312.
Wilno,

Centrala.

recencje

Witold Kiszkia
teatralne;

=

Anatol

Drukarnia:

Biskupa

tel. 99—czynna

tel, 3-40,

=

nych,

Bandurskiego

Peterson
radło,

2

literacki,

Nowogródek,

Ułańska 11;

Łuck,

ka

Redakcja rękopisów mie zwraca,

„iCuzjez Wileński" Sg. z a ©

5

1

szt.

„Junak*,

8

kaw.

i

sznuro
nici,

6 Istėw,

1 olėwek,

1

1

Romejko

—

2 szpilki,

—

10

Maja

szalik,

1

sweter

12
1

oraz
cery,
gów,

1

3

ręczniki,

gotówkowych

zaś

Gabinet

kg.

i inne

1

do

s rawy

O PORTO ZRCOORECCA
125/39.

=.

UL

RUUCHOMOSCI

o godz. 10 w Kami.npolu, gm. miorskiej
odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości,
należących do Elviry Szalkiewiczowej i Wie
sława Swiatopełk - Mirskiego, składających
stę z 6-0iu krów, oszacowanych na łączną

Grodz-

sumnę

zł

900.

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
Dnia 6 września 1939 r.
Komornik

odmładzanie

zmarszczek,
wągrów, piełupieżu, usuwanie tłuszczu

KAZIMIERZ

ZAWADZKI

Wuylko

u mas?

Najnowszy

film sezonu,

po raz pierwszy w Wilnie

WSZYSTKICH.

I zła

Robert TAYLOR
w filmie najnowszej

produkcji

1959—40

WSTANi WA
režyserii VAN
„Tchėrz

umiera

każdej

Prawo

DYKE,

chwili,

bohater

tylko

raz*

pięści złamane

przez hart, odwagę
i wielką

NADPROGRAM:

miłość.

Przepiękny dodatek

p. t.

„Polska w Gdańsku”

ba

38 pary
1 wełnia

para

Chrześcijańskie

nausz

można

na

DLA

ostatni seans o 8'ej
Dziś premiera.

kino „ŚWIATOWIO”"
Wstrząsający

swym

realizmem

Mickiewicza

dramat

wojenny

p. t.

Krwawe

walki

9

„Ostatni pociąg oblężonego miasta”
w roli gł:

Dorothy

Lamour,

Lew

Niszczycielskie naloty bombowców

4

kolorowa

KINO
Rodziny Kolejowej

Dziś.

Kayres

i inni.

—

nieorzyjacielskich, — Nadprogram:

p. t. Ali Baba

I 40 rozbójników

Borys

Mistrz

maski

na ulicach

miasta

Kapitalna groteska

Karloff

w arcye
1

ZNICZ „Powrot Frankenszieina“
Wiwulskiego 2 | Nadprogram: DODATKI,

bez-

OGNISKO

Dziś.

S

opatrunki

w łokału przy ul.

Pocz.

Początek o godz. 6-ej, w niedziele o 4-ej

Najpiękniejsza

Sama

SeauS. O g. 6, a w niedz. I święta o 44

aktorka Ameryki

Kay Francis w filmie

e

przez życie

Nadprogram

UROZMAICONE

DODATKI.

TTT ASTA ASTTKS TSS

z m. Lidy;

Zbigniew

1 telei.y Eugenia
kałterałne;

: E
000

oraz

Nr 10 od godz. 10 do 14.

SA TSR

1.20

140180
100 144;

LICYTACJI

„ako awanturnik, brutal, człowiek przemocy

listów,

starzyzny,

dokonywać

materiały

100

150 170

Wallace BEERY

cukru,

6 ołówków,

kawałek

Sekcja Zdrowia

Sądu.

Kosmetyczny,

usuwanie
brodawek,

FILM

na rachunek
bieżący Komitetu
Banku Gospodarstwa Krajowego,

bieliznę

obok

Początek o g. 2-ej,

bandaże, 2 p. waty opatrunk., ligninę, watę
żółtą, 2 małe serwetki.
Olszamowska — 12 kawałków Inianych.
Tewelowicz Aron — 4 ręczniki, 3 pary
kalesop, 2 koszule.
Biuro Sekcji czynne w godz. 9—18.
Wszystkim ofiarodawcom Komitet składa podziękowanie i*przypomima zanazem, że
wpłat

0.90

lyž

ników, 1 piżamę, 2 koszule ciepłe, a koszu
le płócienne, 1 para spodni, 1 ręcznik, I prze
ścieradło.
X. — 1 prześcieradło,
Kunicka Aniela — 1 prześcieradło, 1 po
szewka,

0.80

Brasławiu, uł. 3-go Maja Nr 34 na podstawie art. 602 kpc. podaje do publicznej
wiadomości, że dnia 12 października 1939 r.

ż bioder i brzucha,
kremy odrmł Tzające.
wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny przv-

łyżeczek

1 blok

wełniany,

1.20

100

„

Weprzowe

O

śrzezina

ołówków,

wełny czarn. 24 i białej 21.
FPiedorowiczowa
Katarzyna —
wełn. skarpetek, 2 pary skarpetek,
ny

—
—

Niepoka

widelec,

—

12 bloczków,

0.23
0.70
050
0.48

060

Komomik Sądu Grodzkiego w Brasławiu
Kazumierz Zawadzki, mający kancelarię w

Smiaiowska

2 tuz. zatrzasek, 4 paczki igieł, spinki, kawa
łek mydła, szpilki, 2 igły do worków.
Ferdman

Paranie

„»

AKUSZERKA

6

czekolada,

Maria

0.35

0.29

1 przeście-

„Rycerz

mydła,

*

masaż leczniczy i elektryzacje
ka Nr. 27 (Zwierzyniec).

24

3 widelce.

100 papierosów,

1

winni nzyskać od |

AKUSZERKA
M

papieru

3 łyżki,

rocznik

<lelęce

Laknerowa

3-go

ob-

10 kopert,

szpulki

2- widelce.
Helena —

*

przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz.
— ul. Jakuba Jasińskiego l a—8 róg ul.

20 dkg. czekolady i 1 tabl. czekolady.
Dąbrowska Zofja — 6: widelców, Słyżeszek, 6 noży.
Opolska Jadwiga — 6 talerzyków.
Matykalski Fank — 3 książki: A. Mills
„Apaszka”, Szyłles
„Księżniczka,
Molski
„Willa“.
Łopaszyńska Maria — Lornetka.
Steckiewiczowie — 2 imbrykj, 2 popiel
niczki, 2 mydelniczki, 17 łyżek, 5 łyżeczek,
1 wdelec.
Niewidomi — 2 kosze

(depeszowe

kumoc,

za

i łyżeczika-

Jarosław

Cieślik

—

kronika zamiejscowa;

Masiejewska-Kcbyiióska
Nieciecki

—

sporty;

—

Wlodzimierz

dział p. t. „Ze

Helona Roemer

—

świata

recenzje

Hotubowicz

kobiecego";
książek;

—

sprawozdania

Kazimierz

Eugeninsz

sądowe

Leczycki

Swianiewiez

—
=»

i

reportaż

przegiąd
kronika

prasyą

wileńskst

Święcicki — artykuły polityczne, społeczne I gospodsrcze.

Bazyłiańska 35, tei. 168;
Wojewódzks 5,

Nieśwież, Kleck, Slonim,
Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Giebos
kie, Grodno, P. ińsk, Wołkowysk, Brześć n/B,

Przedstawicielstwa:

od godz. 9.80—15,30

—

w dn

65%

wie tego zaświadczenia, zezwolenie na
UNS
ua
nabycie biletu kolejowego zostanie wy Płotki
dane przez Starostwo
Grodzkie bez
UPES T SIS
przeszkód.
Sygnatura: Km,

Maria

8 paczek
2

wileńskich

nie zaświadczenie, stwierdzające ko- | ple żywe
nieczność takiego wyjazdu. Na podsta | „7 dnięte

pocztówek,

30

drelichowa,

ręczniki,

litewski le i wiadomości

i polityczne

igieł,

ołówków,

rynkach

«

ь

»

Izby Przemysłowo-Handlowej w Wil |

100 szt. papierosów,

guziczków,

lanej”, 2 noże,
Bednarkowa

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

4

бытосрелат

Wycdawułciwe

tuz.

Dąbrowskiego

felieton

Oddziały:

pacz.

1 bluza

przyjmuje

Józet

Konte rozrach, 1, Wilno 1
al.

w żywność i opał),

1 pud

ołówki,

6

na

(zwłaszcza |

tykuły pierwszej potrzeby

pap.

„Schicht”,

no'owanych

AKUSZERKA

2 kubki,

—

m. Wilna

artykułów

rzają odbyć podróż w sprawach han- | » żytnia razowa
pytlowana
„
dlowych i przemysłowych, związa- | *
nych z zaopatrzeniem m. Wilna w ar Mięso wołowe: gat,

kłębków czarn. nitek, 6 szarych, 19 grzebie
na.
Tarnowska Maria — 2 pasy wojskowe, 1
para butów wojsk., 1 para spodni sukien-

płótna, 1 kalesony.
100 kopert, 200 ark. pa

gospodarcze

Mikułko

i ADMINISTRACJA

Redakcja: tel. 79. Godziny przyjęć 1-3 po południa
Administracja:

wiad,

3

Iniane.

kulturalne

Leja

2 tuziny

pośrednio
Nr 850 w

— sprawy

Abramowicz

agrawek,

wadeł.

stalówek,

i kilką kaw.

mydła

kopert,

EBC
Władysław

17

Statystyczne

ODwieszczenie

widelce,

atramentu,

Juchniewiczówna

A. Dudo — 50 ołówków, 50 paczek plu
skiewek. pół kg kawy, 2 książki, pocztówki,

i sprzedaż

—

Biuro

razowy 55%
„
”
kupcom i przemysłowcom, podróżująpirzenny przem. 650%
„
cym w sprawach handłowych. Stara
nia te zostały pozytywnie załatwione. | Mąka przenna pizem. 50%
ргет, 65%
„
»
Ci więc przedsiębiorcy, którzy zamie

|210]D$EFĄ

Urbanowiczówna Marja —
herbatnich, 2 noże, 3 widelce.

2 koszułe.

nici, agrafki i 10 kubków.
Gierszater Hirsz — 1 menażka,

kawałek

łek,

dostarcza-

prześcieradło,

kawy,

N.

1 but.

Centralne

VWYiinie

sporządziło wykaz cen niekiórych

przejazdów |

ły starania o ułatwienie

10 pudełek zapałek, 2 paczki kopert.
Mejer Grejnsztejn — 1500 pap. „Junak,
40 pud. zapałek, 10 pud. konserw, 2 krążki
kiełbasy.
Biezimienni — 2 kubki,
Minczewska Aurelia — 2 dzbanki i cukierni zkę.
Pieczała Tomasz — 2 p. tytoniu, 1 czeko
lada, 2 pacz. bibułki -do palenia; pół kg jab
lek
Tomaszewczówna Helena — 1 kg jab-

4. za wrzesień i

—

N.

2 pocztówki

pier.

Wojewódzki

Wędliniarzy,

zgłosił

L.
sadika,

w

8. IX. rb. w złotych za 1 kg.
nych ograniczeń w ruchu pasażerskim
na kolejach, sfery gospodarcze wszczę | Chleb żytni przem. 55%

Relnowska Genowefa — 2 paczki herbaty, 4 paczki kawy, 3 pud. szpilek.
Fiedorowiczowa Katarzyna — 100 pa-

emalj.

AAAŁAAAAADAAŁAŁŁAAAAAAABAAAŁ.

sklep

płk.

złotych.

łówki

ul,

Nr 28 m. 3, tel. 277.

Kupno

bielizny,

Pomaraniec Berta — 10 ołówków, papier
i koperty.
Sokołowska Helena — 300 szt. papiero
sów. 10 pudełek zapałek.
Hochl — 6 paczek machorki, 6 pud. za
pałek. 6 ks. bibułki.
Prof. Srebrny — papier fist., koperty, 0-

LEKARZE
skėrne,

zło-

brylancikiem,

z

paczkę

Rzeźników

poszewka,

kobiece,

poda-

1 obrączkę

kop.,

25

której

Godlewska

DAAAAAŁADAADAAADAAAADZAANNAG

Choroby

oprócz

październik 50 zł.
Domański
Br. — w gotówce 20 zł.
Karolewicz Stanisława w gotówce 6 zł.
Zell Julian — w gotówce 5 zł.
Hajdukiewicz Jadwiga — gotówką 20 zł.
Mirski Rubin — 100 szt. papierosów „Ju
nak" 1 paczka pap. list, 50 kopert i 3 her
batnie łyżeczki.
Bochańska Janina — 3 tabl. czekolady.
Tomaszewski Wiktor — 25 widelców, 5
kubków. 5 łyżeczek, 4 kg. cukru.
O. N. N. — 80 ołówków.
Tryński Nauman — 200 papierosów.

dono-

wnaz

NĄUNĄDYJZOA

( Pogorzelska Eugenia —
pałek, 10 papierosów.

społeczeństwa.

Pożaryska Felicja w gotówce 10 zł.
Wołodkowicz
Jan — Zamkowa 18 —

osłałni

Piemiądze te zostaną zużyte
nad rodzinami rezerwistów,
oraz

skład

składka

Tyszkiewicz

UACUNMA"

EMZEU)

Rackierówna

nia codzień po 50 ltrów maślanki lub mleka, wreszcie pracownicy
czasopisma
„Aidas“ wplacili 50 zł i p. Bromisław Domański

nem, właściciel maj. Pierszaje, pow. wołożyńskiego,
złożyli na rzecz Powiatowego
Ob.

w

dowskiej

8 wiecz.

Benedykt

prawdziwie

Rzeźników i Wędłniarzy Żydów i Związek
Kupców Trzody Chlewnej, uchwaliła jednogłośnie opodatkowanie się na rzecz Komitetu Pomocy Wojsku z prośbą o uwzg!ędnienie w szczególności utrzymania Gospody
Żołnierskiej przy Rzeźni Miejskiej; p. Abnam Pipiel właściciel mleczarni przy ul. Ży-

NOWOGRODZKA
szą,

i

zł, p. Tekla

Komitet

Wilnie pt. „Wsłań i walcz”. W rol. gł. asy
ekranu Wallace Beery
i Robert Taylor.
Nadzwyczajny nadprogram pł. „Polska w
Gdańsku”. Nadmienia się, że pierwszy
seans

o

włącznie,

pierścionek

złotą

ków i Wędlniarzy

RÓŻNE
— DZIŚ TYLKO W KINIE
NAJNOWSZY FILM.
Dziś premiera najnowszego

przedmiotach

sowa 10 zł, p. Maria z Honestich Hoppenowa ku uczczeniu bohaterów z Westerplatte
100 zł, B-cia Jabłkowscy 500 zł, p. Ludwik
Makowiecki 360 zł w obligacjach Pożyczki
Narodowej z kuponam Nr 12, robotnicy Be
tonowni Miejskiej 12 zł 53 gr, p. Bielawski
Kazimierz 50 zł, pp. Obiezierscy 20 zł.
Nadto Komisja Branży Mięsnej w Wil-

i za-

9—14

w

dysław Drozdowski 2 ruble srebrne (w tym
jeden z 1800 r.), bezimiennie 105 zł, p. Izrael Szolubski dla rannych żołnierzy 100 zł,
Blok OPL 40/597 za pośrednictwem p. Skrze
czkowskiej 45 zł 10 gr, p. Jan Miłaszewski

ul.

udziela

bm.

srebrnych,

broszkę

SZKOLNE

sekretariat

12

złoty

1

tą,

— Prywatne Koedukicyjne
Gimnazjum
Związku Osadmików w Wilnie przyjmuje za
pisy

i

ofiarności

dnia

rubli

12

teki: Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1);
Chomiczewskiego
(W.
Pohulanka
25);
Miejska (Wileńska 23);
Turgiela
(Niemiecka 15); Wiwulskiego (Wielka 3).
Ponadto stale dyżurują apteki
Paka
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10)
i Zajączkowskiego (Witoldowa 22).
SPRAWY

naturze

nego już wyniku zbiórki ulicznej i ofiary p.
Gorzuchowskiego, wpłynęły następujące dary: w redakcji „Słowa” zebrano 225 zł, p.
Maria Mohlówna 125 zł, p. Marcin Roczyński

WILEŃSKA
w

w

wartościowych, ' świadczące
Do

DYŻURY

(rmjojumepim

NĄUNYJEJZO1 IN

4

W związku z wprowadzeniem pew

Ofiary dla wojska
w

Dziś

„łYSNATIM

L

RĄUNYDEJZOJ

Ceny

na kolej<ch
kupcam i przemysłowcom

4

8
Kmo331q0

Ułatwienie przejazdów

®

CENA
miesięcznie:

PRENUMERATY
z odnoszeniem
do

domu w kraju —3 zł., za granicą 6 zł., z odbiorem
w sdmiałstracji
zł. 2.50, ma wsi,
w miej-

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

tłustym drukiem liczymy
podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych” nie przyjmujeszy
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika
redakc, i komunikaty 60gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłoszgs
mia cyfrowe tabelaryczne 50%, Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za testem 10-Ł

Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane” redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłosze»
mia są przyjmowane w godz, 9,30
— 16.30 i 17 — 20.

„Adu“, Ming, 6, Mid. Baodamkityji 4, tal. 1-00-006:04; noire, viki

