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JedmośĆ 
Men OGEŽO0 WV €5 Iwo 

W lokalu akademickiego stowarzy 
» szenia „Liga Zbliżenia Międzynarodo- 

wego* panuje gwar i ruch. Urzęduje 
tam akademicki komitet współpracy 
z wojskiem. Ciasne pokoiki niewiel- 

kiego lokalu szczelnie wypełnione mło 
dzieżą. Studenci różnych wydziałów 
i rozmaitych ugrupowań ideowych. 
Mieczyki chrobrego obok znaczków 
ugrupowań lewicowych. Dziś .nikt na 
to nie zważa, nikt się nie pyta o po 
glądy, o przynależność grupową. 

Studenci mało gadali, nie organizo 
wali mądrych kursów instruktorskich 
it. p. Wystarali się o auto i masowo 
jeżdżą na wieś z dobrą nowiną dla na 
szego wieśniaka. Za szofera ofiaro- 
wał się jeden z wybitnych profesorów 
USB. Być może odczyty są słabo przy 

gotowane. Ale to pewne, że akademi 
cy wiozą ha wieś swój zapał, swoją 
gorącą wiarę w zwycięstwo Polski. 

Piszący te słowa był w pewnym 
prywatnym towarzystwie, gdzie się 
spotkalt _ znajomi reprezentujący 
różne orientacje polityczne. Mówionc 
zgodnie o potrzebie jedności. Ale scep 
„tycyzm ogarnial słuchacza. Slyszalc 
sie zbyt wiele subtelnych, dyplomaty 
cznuch zastrzeżeń. 

Nie czynię żadnych zarzutów lea- 
derom naszego społeczeństwa, Wszak 
zapał patriotyczny jest powszechny 
Stwierdzam tylko, że ludzie reprezer 
tujący kierunki ideowe naszego społe 
czeństwa nie zdobyli się na żaden gest 
rewolucyjny. Na jakiś gest mówiąct 
o przekreśleniu dawnych różnic. W. 
docznie nie przeżyli jeszcze dość moc 
nego wslrząsu. 

Są chwile dziejowe, które zdolne 
są przetworzyć społeczeństwo, Ludzie 
wielcy, ważni, dostojni stają się w 
myśl ewangelicznej wskazówki „jakc 
mało dzieci”, Tracą wiele rozwagi po 
litycznej, a stają się rozumni szałem. 

Słuchamy przez radio przemówie 
nia p: Prezydenta Starzyńskiego, Tak 
niedawno p. Starzyński był przez о- 
pozycję atakowany. Nie głosowano na 
jego kandydaturę. Dziś chyba małc 
kto może go słuchać bez wzruszenia. 
P. Starzyński mówi obszernie, mowc 
jego ma styl gawędziarski. Tak nie 
"mówi prezydent miasta do obywateli 

Solidarność rasy 
Jednym z najbardziej pocieszają- 

cych wydarzeń historycznych 14 dni 
'1—14 września rb. jest niewątpliwie 
neutralność Włoch i Hiszpanii. Przed 
wybuchem II Wojny Światowej rnoż 
no się było obawiać, że zarówno Mus : 
solini, jak i generał Franco, skorzy- 
stają ze zbójeckiego napadu Niem. I 
ców na Polskę, ażeby załatwić swoje 
porachunki z Francją. 

Nie ulega wątpliwości, że gdyby 
wojska niemieckie zdołały wykonać 
rozkaz Hitlera zabrania Polski w prze 
ciągu 10 dni, Francja mogła 
się znaleźć w wielkim niebezpieczeń 
stwie Bohaterski opór Polski pomie ; 
szał wszystkie szyki Hitlera. Francja 
i Anglia miały czas zmobilizować się | 
Mussolini miał czas opamiętać 
Wreszcie Hiszpania, 

się. 
terroryzowana 

przez Niemców odetchnęła swobod- 
niej 

Polska uratowała świat łaciński 
od wojny; niepotrzebnej dla Francu- 
zów, Hiszpanów i Włochów, a zgub- 
nej dla całej cywilizacji zachoduiej. 
Działając tak Polska działała w do. 
prze rozumianym interesie własnym, 
działała w duchu dziejów swoish*.. 
I całej Słowiańszczyzny! 

Gdyby w latach 1914—1913 Wło- 
chy stanęły po stronie Niemiec i An- 
stri: a Hiszpania wypowiedziała woj 

by ; 

ale raczej ojciec rodziny do swycł 
dzieci. Mamy najdrobniejsze detale 
życia Warszawy, że trzeba się wyrzec 
ciastek, że przydałaby się popoluc 

niówka w teatrze, albo jakaś muzycz 
ka. A obok tego krótkie lapidarne za 
pewnienia, że Warszawa się nie pod- 
da, że walczyć będzie do ostatniej 
kropli krwi, albo wzmianka o przy- 

siędze ochotników, którzy gotowi przy 
jąć największą ofiarę bez żadnej ne 

dzieji uratowania życia. 

W mowie p. Starzyńskiego prze- 
plata się proza życia powszechnego . 
legendarne bohaterstwo. To wszystkc 

wypowiadane spokojnie, bez patosu 
tonem stroskanego ojca rodziny, kt 

ry żywo odczuwa kłopoty swych dzie 
ci. 

Ton przemówień Prezydenta Sta- 
rzyńskiego jest naiwymowniejszy 
Tak prosto, tak serdecznie i bezpo- 
średnio mówić może tylko człowiek 
wielki. Wielki, a więc który odczuwa 
swoją małość w służbie idei. Tak nie 
mówi dygnitarz, 

Przemówienia p. Starzyńskiego sc 
znamienne, są charakterystyczne. O 
ne mówią czym jest w tej chwili Wai 
szawa. W oblężonej Warszawie nie 
ma już dygnitarzy. Nie ma też żad. 
nych partii, żadnych kierunków, — 
Wszyscy są równi, wszyscy są bracia 

Warszawa przeżywa wielkie dni. 
| Chwile, które ze zjadaczy chleba czy 
nią bohaterów. Dla skarbnicy kultury 
narodowej dni te nie będą zmarno- 
wane. 

Nas w Wilnie klęska wojny jesz 
cze nie dotknęła. Żyjemy spokojnie 
w dobrobycie. Ale, zdaje się, mami, 
zbyt ubogą wyobraźnię. Przecież każ 
dego dnia leje się krew na polach 
walk. 

W roku 1920, gdy wróg zbliżał się 
do Warszawy utworzono rząd jedno. 
ci narodowej. Weszli do niego repre 
zentanci różiygch kierunków, Tera: 
chwile są nie mniej trudne. 

Ale społeczeństwo czeka znuku, który 
by dał wyraz jedności i skupienia 
Trzeba się nań zdobyć choćby na od 
cinku regivnalnym. Sto.   
nę Francji, staruszek Beseler rządził 
by do dziś dnia Polską, jako swoim 
gubernatorstwem. Rosja byłaby ko- 

,łonią niemiecką, a Czesi by!ihy już 
j doszczętnie zgermanizowani. Serbię 
, wreszcie spotkał by los Polski z cza 
| sów Stanisława Augusta. 

Postawa Włoch i Hiszpanii pod- 
czas Wojny Światowej uratowała od 

| zagłady świat słowiański. W przecią- 
i gu ubiegłego ćwierówiecza Niemcy 
| dokonywały ustawicznych ataków na 
solidarność łacińskiego świata. Umiz- 

jgi do Mussoliniego (,„Mussolini ja ci 
| nigdy tego nie zapomnę”... ale dziś 
; już chyba... „też nie zapomnę?'), po- 
, moc dla gen. Franco, nieudany pucz 

i w Brazylii, zamach stanu w Boliwii, 
zakończony samobójstwem prezyden 

| ta — Niemca, zabiegi o Portugalię, po 
= i słodkie słówka w Rumunii... 

  

cały ten łańcuch wytężonej akcji dy 
plomacji niemieckiej zmierzał do jed 
nego... do skłócenia i wojny pomię- 
dzy państwami łacińskiego światą. 

Na szczęście świat łaciński od- 
znacza się, oprócz wielu innych i tą 

i zaletą, że myśli i widzi jasno I Wło 
chy i Hiszpania widziały jasno, że 
nawet po zwycięskiej wojnie z Fran 
cją, straty ich byłyby większe od 
zysków. Kraje żyjące z morza i tury- 
styki za ochłap zdobytych kolonii, za   

  

W ciężkich walkach 
jska polskie odniosły szereg sukcesów 

Komunikat Sztabu Naczelnego Wodza Nr12 z dn. 12-1X 1939r. 
Nieprzyjaciel bombardował Warszawę, wprowadzając do akcji około 70 samolotów. Strącono piętnaś- 

eie samolotów. 

Nieprzyjaciel bombardował w dalszym ciąsu linie komunikacyjne, miasta i osady, w których nie ma 
żadnych załóg wojskowych, zadając liczne straty ludności cywilnej, 

Nad Bugiem walki trwają. 

W rejonie Wyszkowa i Małkini po zacię 

jaciela odchodzą w kierunku południowym. ! 
Po odparciu natarcia zmotoryzowanych oddzfiłów na Warszawę stwierdzono na przedpolu kilkanaście 

nieprzy jacielskich rozbitych czołgów. 

W rejonie na południe od Kutna oddziały własne toczą ciężkie walki z przeciwnikiem. Przeprowadzo- 
no szereg skutecznych natarć, odrzucając nieprzyjaciela w kierunku południowym. Rozbito dwie dywizji 
niemieckie, biorąc do niewoli przeszło 1000 jeńców, 12 dział i wielką ilość sprzętu wojennego 

Na linii Wisły i Sanu sytuacja bez zmian 
Gdynia broni się ostrzeliwana przez okręty przeciwnika. 

Komunikat Sztabu Naczelnego Wodza Nr 13 z dn. 13-1X 1939r. 

i 

tych wałkach oddziały własne wskutek silnej przewagi nieprzy- 

  

W rejonie Kutno — Łowicz nasze oddziały kontynuują walkę nacierając na nieprzyjaciela i zadając mu 
poważne straty. 

'Lotnietwo i ośrodki OPL sił walczących w tym rejonie straciło około 30 samolotów. Własne oddziały 
odrzuciły natarcia nieprzyjacielskie na Modlin i Zegrze, biorąc jeńców. 

W rejonie na południe od linii Kałuszyn — Siedlce nasze oddziały ustępują w ciężkiej walce z oddzia- 
łami broni pancernej i piechoty nieprzy jacielskiej. 

Walki z nieprzyjacielem, który przekroczył Wisłę pod Annopol"m. 
Lwów obronił się przed wtargnięciem oddziałów pancernych nieprzyjaciela 
Na przedpolu Gdyni i Kępie Oksywskiej walki trwają. 

Od murów Wars 

Bombardowanie Warszawy trwa. 

  

ZaWy 
rozpocznie sie zwyciestwo 

(Przemówienie radiowe korn. cyw. prez. Starzyńskiego) 
Obywatele. Znowu nad Warszawą łu- 

Barbarzyńskie hordy niemieckie nie 
mogąc da nam rady w polu palą jak 
tchórze, domostwa z za płota. Ciężci los 

dla siebie szykują, bo jednak jest w dzie- 
jach ludzkoci sprawiedliwość. Ciężko na 
ród niemiecki zapłaci za tę hańbę, kłórą 
się teraz okrywa. Może spalić, może zni 
szczyć, lecz pokoleniem będzie nam pła 
cić za te mełody, za tę hańbę, którą się 

na. 

płaciły by miliardami strat, z powodu 
bojkotu swoich krajów przez tury- 
stów anglos.skich i wojny podwod- 
nej. 

I Włochy i Hiszpania rozumują 
logicznie, trzeźwo i jasno. Niemcy 
walki w tych warunkach w jakich ją 
zaczęły, nie wygrają. Nie warto się 
po ich stronie angażować. 

Fakt ten ma dla nas olbrzymie 
znaczenie. Szczyt potęgi rasy łaciń- 
skiej to wiek Zygmumtów, to Napo- 
leon, kiedy kopyta polskich koni, ude 
rzały o berlińskie bruki. Zmierzch 
Napoleona rozpoczął się od złej poli 
tyki w Hiszpanii, która doprowadzi- 
ła Francję napoleońską do katastro- 
fy. 

Miejmy nadzieję, że dyplomacja 
francuska utrzyma w swoich rękach 

(Dokończenie na str. 2) 

K. Leczycki. 

  

  
    

teraz okrywa, 

Gdy kiedyś w wojnach rycerskie zwy 
| czaje panowały, to dziś, stwierdzić trzeba, 
że cechą wojny obecnej jest barbarzyńst 
wo niemieckie. Jest też druga cecha, że 
teraz wojna toczy się wszędzie, że roz 
pełzły się po Polsce oddziały i oddziałki 
niemieckie, dostając w skórę tu i tam. 

Trzeba stwierdzić otwarcie i śmiało, że 
stał się u nas 

"J E SC DAC OE OWO BE A KAI EDIT 

acinskiej 
Pływające miny 

na Bałtyku 
RYGA, (Pai). Urząd morski w Li- 

bawie otrzymał dziś wiadomość, że 
na Morzu Bałtyckim w pobliżu brze- 
gów niemieckich natrafiono na pły- 
wające miny podwodne. Radiostacja 
szwedzka w Kalkaronie i radiostacja 
łotewska zawiadomiły o tym znajdu- 
jące: się na morzu statki. 

4 dywizje czeskie 
i słowackie we Francji 

PARYŻ, (Pat). Komitet organiza- 
cyjny legionów czeskich i słowackich 
we Francji komunikuje, że wobee li- 
cznego napływu ochuiników postano 
wiono już w najbliższych dniach 
stworzyć 4 dywizje, kadry których 
stanowić będzie 1500 oficerów i po- 
dofieerów byłej armii czechosłowac- 
kiej, którzy po aneksji Czech znaleźli 
się w państwach zaehodnich. 

ad: OOBE CEKOBNE 

    

  

Odbito Łódź 
LONDYN, (Pat). Reuter donosi, że polskim wojskom udało się odbić 

od Niemców Łódź, że dwie armie polskie, którym groziło niebezpie- 
czeństwo otoczenia ich w Poznaniu i na Pomorzu, po zażartych walkach, 
nawiązały kontakt z polskimi siłami głównymi w rejonie Kutno--Łowicz 

BŁĄD W POCZĄTKACH WOJNY, 

a mianowicie ewakuacja ludności cywilnej. 

Jakiż cel jest w tej ewakuacji, gdy szwen 

dają się oddziały zmotoryzowane niemie 

ckie po całej Polsce. Nonsensem jest prze 

rzucać się z miejsca na miejsc, poniewie 

rając się. 

Odkąd mam ten zaszczyt przemawiać 

ciągle 

mówię, ciągle nawołuję: jakiż sens jest 

przez radio, od pierwszego dnia 

tej poniewierki i tej ucieczki bez celu i 

o głodzie. No, ale słało się. Lepiej póź 

niej to naprawić, i mnie się zdaje, że lud- 

ność cywilna musi starać się powracać 

do swoich domów, i że lepiej czuje się 

warszawiak w ogniu walki, niż wszyscy 

ci, którzy rzucili się na poniewierkę. 

Generał dowódca obrony Warszawy 

zakazał wpuszczać uciekinierów w grani 

ce Warszawy, natomiast wychodzić może 

każdy. Nie wolno więc wchodzić, lecz woł 

no wychodzić. 

stołeczny starają się przekarmić i jakoś 

Chociaż gmina i komitet 

ulokować uchodźców, lecz to nie jest roz 
wiązanie właściwe. Lepiej jest siedzieć w 

domu i domu pilnować. 

Dziś na murach Warszawy rozlepicno 

piękną 

ODEZWĘ GEN. RÓMMLA. 

Odezwę do obywałeli miasta, Odezwa ta 

zaszczyt nam przynosi, gdyż stwierdza, że 

wojna zastała nas przygotowanych do czy 

nu. Gen. Rómmel, jako stary żołnierz Jó 

zefa Piłsudskiego, stwierdza, że ludność 

umie słuchać rytmu serc, które zgodnie z 

bije mocno I 

|ofiarnie za całość i wolność naszej Oj- 

«tyflmem serca żołnierza,   czyzny. 
Dumą napawa mnie, pisze gen Róm- 

mel, że obywaiele Warszawy okazują się 
godnymi spadkobiercami dawnej bohater 
skiej chwaty, 

(Dokończenie na str, 2),
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Sprawa Polski — honorem świata 
Uzmamie Chamberlaina 

dia bohaterskiej flaty polskiej 
Premier Chamberlain po powro- 

cie z konferencji paryskiej, jaką od- 
był z premierem Daladier i gen. Ga- 
melin, na posiedzeniu w Izbie Gmin 
oświadczył, że wrócił z Paryża umoc- 
niony w przeświadczeniu o słusznoś- 
ci sprawy, o którą walczą armie 
sprzymierzone. 

Oddając hołd bohaterskiej Polsce 
premier powiedział, że sprawa Pol- 
ski jest honorem świata, 

Premier zakomunikował Izbie, że 
3 kontrtorpedowce polskie dotarły 
szczęśliwie do floty angielskiej. 

Następnie premier Chamberlain 
przyznał, że angielska marynarka 
handlowa poniosła dość duże straty, 
wynikło to stąd, że flota handlowa 

  

Donoszą z frontu zachodniego, że 
od trzech dni trwają tu ataki wojsk 
sprzymierzonych zmuszając wojska 
niemieckie do szybkiego odwrotu. 

Zakłady Kruppa 
zbombardowano po raz drugi 

Z Londynu donoszą, że dziś w no- 
cy lotnietwo państw sj.rzymierzonych 

w iłości 90 samolotóv. dokonało na- 
lotów na szereg obiektów wojskow. 
i przemysłowych Rzeszy. 

Zbombardowano m. in. zakłady 

Tajemniczy zgon adiutanta Hitlera 
LONDYN. (Pat) „Daily Mail“ do- | tów Hitlera, który miał uchodzić za 

nosi z Londyna, że w dniu wczoraj- 
szym w niewyjaśnionych bliżej oko. 
licznościach zmarł jeden z adiutan- 

Niemcy przepraszają Zydów 
Z Brukseli donoszą, że Niemcy 

wzywają do powrotu z za granicy 1e- 
karzy Żydów. którzy swego czasu by- 
li zmuszeni do wyjazdu z Trzeciej | 

Dezercja Słowaków do Węgier 
PARYŻ, (Pat). Z Amsterdamu do- 

noszą, że według informacji prasy ho 
lenderskiej ilość sowackich dezerte- 
rów, którzy przekroczyli granicę wę- 
gierską. wynosi ponad 20 tysięcy żoł- 
nierzy. Słowacy oświadczają władzom 
węgie.skim, że nie chcą ni walczyć 

  

„ munikaty jnych, 

  

angielska w pierwszych dniach woj- 
ny jeszeze była na morzu, podczas 
gdy handlowa flota niemiecka była 
pochowana w portach macierzystych 
bądź neutralnych. Obecnie sytuacja 
radykalnie się zmieni, gdyż statki 
handlowe są konwojowane i rozbo- 
jom podwodnym łodzi niemieckich 
będzie położony kres. 

Z Londynu donoszą, że premier 
Chamberlain w ostatnio wygoszonym 
przemówieniu podkreśli m. in., że 
polskie nieliczne kontrtorpedowce za 
kupione z ofianości spoeczeństwa pol 
skiego potrafiy opanować Batyk i w 
krótkim czasie zatopił szereg mors- 
kich jednostek wojennych niemiec- 
kich. 

Żołnierze niemiecey w popłochu 
rzucają broń i w panieznej ucieczce 
pozostawiają sprzęt wojenny. 

Kruppa po raz drugi, przy czym zni- 
szezono 4 wielkie piece Martensa 0- 
raz fabrykę armat. Poza tym lotnict- 
wo francuskie i angielskie zniszęzyło 
wiele węzłów kolejowych i linii ko- 

osobę najbardziej wtajemniczoną we 
wszelkie posunięcia polityczne kan- 
elerza. 

Rzeszy. 
Obecnie gwarantuje się im nie tyl 

ko osobistą wolność, ale również 
zwrot skonfiskowanych majątków. 

z armią niemiecką przeciwko Polsce, 

Sukcesy wojsk sprzymierzonych 

  Wobec ziawiska masowego prze- 
chodzenia żołnierzy słowackich na 
wszystkich odcinkach granicy Wę-, 
grzy zmuszeni byli potworzyć szereg | 
obozów koncentracyjnych w głębi 
kraju. 

  

Solidarność rasy 
łacińskiej 
(Dalszy ciąg ze str. 1). 

ten bezcenny atut, jakim jest neu- 
tralność Włoch i Hiszpanii. Ale naj 
lepszy atut w rękach każdego dyplo- 
maty, to zwycięstwo jego Narodu na 
połach walki. Zwycięstwo Polski i 
Francji to utrwalenie tego co jest. 
Klęska to możliwość zachwiania się 
tego, czy innego z państw neutral- 

nych. 

Francja we własnym interesie po- 
winna przyjść Polsce z pomocą szyb- 

a i wszechstronna! Morską i lądową, 
f'nansową, lotniczą, zbrojeniową. Po 
w'nna b. szybko stworzyć Armię Pal 

re Francji i pozwolić wedrzeć się 
» serea Niemiec. Powinna umieć 

wykorzystać nasze wpływy w obu 
Amerykach i całv ten bezcenny skarb 

patriotyzmu polskiego. 

   

  

   

  

. Jeżeli w jakikolwiek sposób głos 
ten doleci do naszych przyjaciół we 

Francji niech że przypomni im ich 

obowiązek nie tylko wobec sprzymie 
rzejieów, ale i wobec samej Francji, 
A obowiązek ten, 

na 

to nic innego, jak 

Ina maksyma mądrości łaciń- 

myśleć i widzieć jasno. Myśleć 

o wrogu, który po zwycięstwie na 

Wschodzie złamie wszystkie swoje 
obietnice na Zachodzie. Widzieć jas- 
no Środki, którymi się można przed 
tym faktem zabezpieczyć. 

K. Leczycki. 

    

     

W dalszym ciągu swego przemó- 
wienia premier Chamberlain oświad- 
czył, że armia polska natrafia na 
wielkie trudności, wałczy jednak z 
niebywałym bohaterstwem. 

W Izbie Lordów tego samego 
dnia złożył oświadczenie lord Hali- 
fax, że NIEMCY OŚWIADCZYLI, ŻE 
BĘDĄ BOMBARDOWALI MIASTA 
OTWARTE I LUDNOŚĆ CYWILNĄ, 
PONIEWAŻ LUDNOŚĆ POLSKA NIE 
CHCE SIĘ PODDAĆ. 

"Na zapytanie jednego z członków 
jak zareaguje na to lotnictwo Wiel- 
kiej Brytanii, lord Halifax odnowie- 
dział, iż wobec złamania międzyna- 
rodowej konwencji 
WIELKA BRYTANIA POZOSTAWIA 
W TEJ SPRAWIE WOLNĄ RĘKĘ. 

przez Niemeów, |- 

Obywatele. Wielka to rzecz dla mia 

sta przeczytać taką odezwę, pełną uzna 

nia dla siły ducha i harłu obywateli. — 
Stwierdzam, że kiedy tyle ludzi jest na 

rażonych na takież bomby, jakie w całym 

kraju padają, ludność Warszawy pracuje 

normalnie, nerwy warszawiaków są spo 

kojne. Przyzwyczaili się już do huku armat 

i swoją pracą przyczynią się do zwycięst 
wa, Zdarza się, że ktoś się stracha, że ktoś 

się boi. Lecz to są wyjątki, a regułą jest, 

że ogół warszawiaków niczego się nie lę 

ka I niczego się nie bol.. 

Jest dużo zarządzeń władz 

wych, by spokój przywrócić. 

P. generał zarządził 

LEGITYMOWANIE, 

aby nie było tylu łazików. Ale także za 

rządził, aby tak ciągle wszyscy i wszysł 

kich nie legitymowali. Tylko patrole i 

straże żandarmerii mają to prawo. 

Ten spokój wewnętrzny ducha już tak 

nas opanował, że czas by już jakieś kino 

wojsko- 

  
  

15 kobiet I wiele dzieci 
zamordowali wczoraj 
Wezorsł barbarzyńskie lo'n*etwo 

niemieckie homzbardowało Watseawę | 
Przy ulicy Pawiej bomby zniszczyły 
3 domy. Jedna z bomb spadła na ul. 
Lubelską. Wśród zabitych jest dużo 

Niemcy w Warszawie 
kobiet i dzieci. 

Qgółem wczoraj w Warszawie 
Łarbarzyńcy zamordowali 15 „kobiet 

| i wiele dzieci, 

Westerplaite nie istnieje jako twierd ‹а 
istnieje jednak įako symboi 

KOWNO, (Pat). Dzisiejszy ,,Lietu- 
vos Žinios“ zamieszcza szczegółowy 
opis obrony Westerplatte, który koń 
czy się następującymi słowami: 

„Obrona Westerplatte przejdzie 

do historii wojen, jako czyn naibar- 
dziej bohaterski. Westerplatte nie ist 
nieje już jako. twierdza, lecz jako 
symbol pozostanie ona na wieki', 

Komitet naukowo-doradczy 
Pod przewodnictwem p. wojewody 

Maruszewskiego został utworzony Komitei 
Naukowo-Doradczy, mający na celu nie 
sienie pmocy naukowej dla wytwórczośc 

cazsu wojennego. ` 

Pierwszym zadaniem Komitetu jest sku 
pienie w swoim gronie specjalistėw bran 
žowych dla umożliwienia doradztwa we 

wszelkich wypadkach przestawienia, roz 

szerzenia, bądź podjęcia nowej produk 
cji. To też komiłet pros iwszystkich posie 
dających teorełyczne bądź praktyczne 
przygołowanie do wyżej wymienionej przy. 

cy o zgłaszanie swojej gotowości de 
wsp:łpracy bezpośrednio do następują: 

cych sekcyj komitetu: 
1. Sekcja higieniczno-badawcza 

zgłoszenia przyjmują: dr. Władysław Praż 

mowski, przewodniczący (Zakład Higieny 

USB., tel. 13-09), dr. Monikowski — za 
stępca, prof. Władysław  Karalfa-orbui 

(ul. Wielka 24); 
2. Sekcja  spożywczo-namiastkowo- 

pastewna — prof. E. Lelesz — przewod- 
| niczący (Zakład Fizjologii USB), prof. Rue 

benbauer — zastępca CH Fizjologii 
USB); 

3. Sekcja surowców roślinnych — 
prof. Jan Muszyński — przewodniczący 
— ul. Wielka 24, prof. Strażewicz — zast. 

4. Sekcja Chemiczno-Techniczna 
prof. Aleksander Nowakowski — prze- 

wodniczący, tel. 23-22, Edward Bekier — 
zastępca, tel. 23-24, Marian Hłasko, tel. 

5-67. 
5. Sekcja -fizyczno-techniczna 

prof. Henryk  Niewodniczański — prze- 

wodniczący, tel. 18-96, 

iSzczeniowski — zastępca, tel. 91. 
6. Sekcja włóklennicza — prof. Ja- 

nusz Jagmin — przewodniczący, tel. 7-15, 

inż. Apolinary Bendych — zastępca, tel. 
13-47. 

7. Sekcja mechaniczna — inż, Bort- 

kiewicz — przewodniczący, tel. 7-15, 
8. Sekcja badań biologicznych 

prof. Jan Priiffer przewodniczący — Zak 
ład Zoologii USB, tel. 26-97, prof. Wiś- 
niewski — zastępca — Zakład Botaniki 
USB.   

  

Ludność i pogoda 
sprzymierzyły się przeciwko Niemcom 
PARYŻ, (Pat). Mówiąc o położeniu 

na froncie polskim radio paryskie 
podkreśla, że naczelne dowództwo 
niemieckie nie liczyło się z tak dłu- 
gim i zaciętym oporem armii polskiej 

Szezególnie przykrą niespodzian- 
ką dla Niemców i to niespodzianką, 
która fatalnie dla ich może się skoń 
czyć, była obrona Warszaw, która 
nie zważając na gwałtowne bombar- 
dowanie odparła bohatersko atak 
zmotoryzowanych oddziałów niemie 
ckich. 

Również na zachód od Warczawy 
wojska polskie wstrzymały natarcie 
nienrzviaciela. Na polskim froncie 
można oczekiwać jeszcze wiełe nies- 
podzianek bo-""a n*a'=-=vsinych dła 
Niemeów — kończy radio po" 

RERN, (Pat). Dziennik „Raziler 
Nachrichten“ donosi, że położenie 
Niemiec na froncie połskim staje sie 
coraz trudn'ejsze ze wzeledu na za- 
ciety onór armii polskiej oeraz na 
wzmożona działalność oddziałó:: par 
tyzanckieh, które samorzutnie two- 
rzą się na tyłach armii niemieckiej. 
przecinając linie komunikacyjne i na 
padaiąc na poszczególne oddziały 
woisk niemieckich. 

Straty armii niemieckiej są bar- 
dzo ciężkie, szezesólnie w estatnich 
dniach, o czym Świadczy fakt, że   

szpitale nietylko w Prusach Wsehod- 

nich, ale i w Berlinie, Wiedniu i sze- 
regu innych miast środkowych Nie- 
miee przepełnione są rannymi. 

Charakterystycznym jest również 
— pisze prasa szwajcarska — że woj 
ska niemieckie wzięły dotychczas b. 
mało jeńców polskich, eo dowodzi 
wielkiei odwagi polskiego żołnierza. 

LONDYN, (Pat). Obserwatorzy 
wojenni wszystkich dzienników an- 
gielskich podkreślała zgodnie fakt o- 
słabienia niemieckiego imnetu na 
froncie polskim. Wynowiada się oni- 
nie. że zbyt rozciągnięte przestrzen'e 
transportu armii niemieckiej znaleźć 
się moga wkrótce w noważnym nie- 
beznieczeństwie. Podkreśla sie fakt 
braku materiałów pędnych i trudne 
warunki komuntkacyłne, które nie 
snrzyłaja dowożeniu ich nawet w mi- 

nimalnych ilościach. Przy istnieniu 

takich warunków liczyć się należy z 

tym. że pęd będzie wstrzymany, co w 
rezultacie pozwoli armii nolskiej na 
wzmocnienie swej pozycii obronnej. 
Znawcy przywiązują dużą wagę do 
zbliżaiacej się pory jesiennej, która 
przez deszcze i roztony stanie się na- 
turalnym sprzymierzeńcem wojsk 
polskich 

PARYŻ, (Pat). Prasa franeuska 
ocenia sytuację wojenną w Po!sce z 
dużym optymizmem, podkreślając 
szczególnie fakt powstrzymania impe 
tu nieprzviaciela na przednolu War- 
szawy. „Journal des Debats“ infor- 
muie, že armia polska kontynuuje 
działania, zmierzaiae do utrzymania 
równowasi do czasu, kiedy z sukce- 
sem przyłdzie istotne uderzenie sprzy 
mierzeńców na zachodzie oraz wa- 
runki naturałne, związane z porą de- 
szezów.   

  

Kongres amerykanski 21bm. 
Prezydent Roosevelt wyznaczył 

datę kongresu w sprawie rewizji us- 
tawy o neutralności na gudz 1* dn. 
Э1 września. 

rozpatrywana sprawa zniesienia am- 
kargo na broń, co pozwoli na dostar- 
czenie broni raństwom sorzymierzo- 
nym. 

prof. Szczepan ' 

  Na posiedzeniu kongresu będzie : 

Mowa prez. Starzyńskiego 
(Dokończenie ze str. 1) 

otworzyć, i przedstawienie uruchomić, | 

może jakąś muzyczkę urządzić — natu- 

ralnie nie przy ciastkach, bo na to nas nie 

słać. > : 

Wiemy, že 

WARSZAWY NIE ODDAMY. 

Niech sobie pludry strzelają. Będziemy 

się bronić do ostatka. Musimy pamiętać 

łakże o czystości, musimy śmiecie palić, 

ulice zamiatać, w obronie przeciwlotni- 

czej jak najenergiczniej pracować, straż | 

obywatelską organizować, by zachować 

ład i porządek, aby do żadnej grabieży 

nie dopuścić. 

Dowiaduję się, że podobno jakieś 

ORGANIZACJE 

mają być stworzone. Oświadczam, że žad 

nych organizacyj bez mojej wiedzy i me | 

go pozwolenia tworzyć nie wolno. Nad 

miar organizacyj jest szkodliwy. Można 

pracować w OPL., Straży Obywatelskiej, 

Polskim Czerwonym i Białym Krzyżu, i w. 

innych, jakie już istnieją. Nowe organiza 

cje są zbędne I niepotrzebne. Nasze życie 

znane było z łego, żeśmy mieli kilka ty 

sięcy organizacyj, tyle, ile liczymy p:eze 

sów, ale łeraz nie czas na to. Reguluje 

się nasze życie i musi: ueslaplo ład i po 

rządek. В 

SĄDY DORAŹNE 

obejmują tylko nieliczne przestępstwa, 

wobec tego powierzyłem kierownictwo 

Sądu Okr. prez. sądu Biedrzyckiemu. Ró - 

wnież wkrótce rozpoczną działalność są 

dy grodzkie, które będą karać za prze- 

stępstwa, jakich nie obejmują sądy doraż 

ne. 

Celem uporządkowania t. zw. 

REKWIZYCJI 
owiadczam, że żadne wiadze cywilne, 

ani organizacje nie są uprawnione do re 

kwizycji. Jedynie tylko Urząd - Komisarza 

Cywilnego i każda rekwizycja bez mego 

podpisu będzie traktowana jako grabież. 

Życie nasze się normalizuje, lecz wie 

czorem nie należy wychodzić na ulicę. 

Aby była sprawa jasna wydałem rozpo 

rządzenie, że nie wolno ludności cywilnej 

wychodzić od godz. 19 do 4 rano. 

Wspomniałem już, że jest trochę 

ŁAZIKÓW. 

Kło był na wojnie i w legionach, wie, co 

ło jest łazi«. Jest to zjawisko nieodłącz- 

nie związane z wojną i armią, ale ponie 

waż władze wojskowe bardzo ostro te 

zagadnienie traktują, zwracam się do ©- 

sób, które stworzyły w wielu punktach 

śródmieścia stacje odżywcze dla wojska, 

kiedy to było połrzebne, żeby teraz sta 

cje te likwidowały, gdyż sytuacja jest już 

opanowana i jedynie tylko łaziki w śród 

mieściu z tego korzystają. Co innego na 

peryferiach miasta, tam, gdzie żołnierze 

walczą. W centrum czynić tego nie nale 

ży. Tę żywność i enerzię skierujcie na po 

moc dla uchodźców i ludności własnej. 

Przypominam o wprowadzeniu 

WYJĄTKOWEJ OSZCZĘDNOŚCI. 

Naxazem chwili jest jadać jedną potrawę, 

gołować w jednym kotle. Ciągle dostaje 

my chleb, mięso, ale liczymy się z tym, 

że jest tego nie na wieczne czasy. — 

O ciastkach trzeba zapomnieć. Trzeba pa- 

miętać o chlebie. 

Obywatele, nie mogłem dziś z rana 

przemawiac nie diaiego, ze moja cnrypka 

mnie gnępi, aie diaiego, że odoywała się 

uroczysiosč wielka, jaka się rzaakó spoiy 

ka — przysięga batalionów ocnotniczych. 

TARA nIEZŁOMNA WIARA, 

taka siia w fych ludziach, ktorzy na wez 

wanie zeszli z ulicy, na pierwsze wezwa 

nie pospieszyli do koszar, aby się umun 

durować i kiedy dostali przepustki, aby 

pozegnač się z rodziną, ło zaden z nich 

z powrotem się nie spoznił, a wszyscy wi 

cili przed czasem. la posiawa, ten entuz 

jazm napawa nas wiarą i dumą. Poiowa 

oddziału poszia już do pierwszej linii, 

druga połowa, cafkowicie wyekwipowa- 

na, czeka na swą kolej. Żebyście obywa 

tele wiedzieli z jaką ochołą, z jaką rado- 

ścią i chęcią poszii się bić warszawiacy. 

Na razie nie mam żadnych rozkazów, aby 

mobilizować, w'ęc ci wszyscy ochotnicy, 

którzy się zgłaszają, muszą odczekać, a 

gdy zajdzie potrzeba zostaną powołani. 

Tak, obywatele, z takim wojskiem p. 

generał zwyciężyć musi i od-bram War 

szawy wroga odrzuci. Słąd, spod murów 

naszej stolicy musi się zacząć zwycięstwo, 

a śmierć i pohybel barbarzyńcom Niem- 

com.
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-„KURJER“ 4930) 

"Taniec duchów 
czyli OPL Gaz—Parada 

Podobno prasa jest wyrazem opi- 
nii społecznej. Jeśli tak, to prosimy 
o przeczytanie i „uwzglėdnienie“. I 
*0 jaknajrychlej. Bo opinia juž się wy 
klarowala i podnosi głos. Wszystkie 

prawie pisma wiłeńskie zaczynają 
/ poświęcać artykuły OPL. — - 

„Goniec Poranny“ pisze o nadmnier 
"nej gorliwošei, 6 egzaltaeji „przygod 
nych „kontrolerėw“ „Stowo“ solida- 

_ ryżując się calkowicie z tamtym arty 

kułeńm sarno z kólei wytyka inne 
„przerosty*, które wyglądają raczej 

- па zabawę w wojnę, a nie na wojnę 
samą. „Słowo* powołuje się przy tym | 
na przemówienie radiowe płk Lipiń- 
skiego, który także krytykował prak 
tykę OPL, praktykę, która potrafi 
wypaczyć i sprowadzić do absurdu 
każdą. nawet najbardziej słuszną za- 
sadę. Wszyscy wiec stwierdzają, że 
źle się dzieje, że cierpią nerwy ludz 
kie. A nerwy trzeba dziś oszczędzać 
na wieksze rzeczy niż zabawa, niż 

. „Opeel-gaz-paradę". 

Kilka przykładów dla ilustracji. 
Rozmawiam w aptece ze znajo- 

mym farmaceutą. Ten młody i zwy: 
kle pełen humoru człowiek jest bla-- 

_ dy, ma worki pod oczami i czerwone 
powieki. — Co się stało? — Ano, nic, 
uśmiecha się filozoficznie. — Wczo- 
raj dyżur nocny w aptece, dziś sta- 
łem na warcie przed domem, poza 
tym kopanie rowów w podwórzu... 

Profesor uniwersytetu, dyrektor 
kliniki prosi „komendę* swego domu 
żeby mu wolno było dvżurować całą 
noc ' bez zmiany, a za to, żeby mu 
przez cały (aż! ..) tydzień dali spokój. 
W drodze łaski „komenda* zgodziła 
się. wyjątkowo... i a 

Inny profesor uniwersytetu, czyn: 
ny w'szeregu prac obiętych nazwą 
„pomocy wojsku'* musi stać na warcie 
codziennie. ! 

. W znajomym mi domu ео пое 
dwie osoby z czterech zajmujących 
mieszkanie muszą stać na warcie. Są 
to trzy kobiety i jeden mężczyzna. 
„Zmiana warty", to żn. czynności po 
łączóne z budzeniem „następcy** etc. 
dwa razy w nocy wszystkich zrywa- 
ją ze snu. Noc w noc. 

Ktoś wychodzący do pracy rano i 
stołujący się na mieście wraca po 
wieczornych zajęciach dó domu i w 
klatce schodowej czyta na kartce, że 
ma dziś dyżur od drugiej do czwar- 
tej. Jest już po dziewiatej. Kolacia 
ete — będzie około 11. Zostają dwie, 
dwie i pół godziny. Go robić? Klašč. 
się (kto zbudzi?) czy już machnąć rę 
ką na sen? 

Samo zjawia się proste pytanie — 
jak bedzie wyglądała „normalna, 
spokojna praca pr”v zwykłym warsz- 
tacie" ludzi tak nękanych przez dok- 
trynę „opeelgaz-parady“? 

Stoję na arcie. Pół godziny temn 
poprzednik mój zbudził dozorcę, któ- 
ry mu otworzył wejście do klatki 
schodowej, potem długo, długo dzwo 
nił do drzwi. (wszyscy się zbudzili) na 
służącą. Wreszcie odnalazł mnie, a ja 
z kolei, za dwie godziny podniosę ta- 
ki sam rejwach, aby zwabić swego 
nastepcę. Narazie stoję, przechadzam 
się. Z prawej strony w bramie „czu- 
wa jakiś ciemny tłumoczek — za- 
pewne jakaś babina. Z lewej drepczą 

przed swoim domem dwie jakieś ma 
lutkie babułeńki. Po pewnym czasie 
zbliżają się nieśmiało do mnie, słysze 
najwyraźniej jak jedna nspokaja dru 
gą: — „on też. pilnuje"... Czyli że 
bać się nie trzeba, nie dywersant. Pod 

chodzą więc i pytają. Н 
— Čo robič, gdy zmiana nie przy 

chodzi? Rody: ` 
W normalnym czasie babuleńki 

nigdy nie wracały późno, nigdy nie 

kto w tym „ich* domu mieszka, o ja 
kiej porze wraca. Chodziły teraz: so- 
bie dwie, bo tak bezpieczniej i robiły 
wielkie oczy na każdego przechodnia. 
Gdzie im do odnalezienia (po kilku 
piętrach) tego. kto ma dyżur z kolei... 

świtu. Bo 
Więc stoję dalej, z gołymi rękami, 

"pośród tych bab i myślę jak to do- 
brze, że kiedyś człek miał manię na 
punkcie: boksu. Choć to przynaimniej 
Jest cicho i pusto. Raptem ktoś nad 
chodzi i skreca wyraźnie na mnie. 
Nuo... O krot przede mną skręt jesz 
szcze bardziej w prawo, chrobot klu 
cza w drzwiach. Wszedł. Czy miesz- 

omało nie znokantowałem dzielneso 
żołnierza - łacznika, który akurat 
moiej bramv kamień węgielny wy- 
brał sobie za podnórkę nrzy ponra- 
wianiu rozkreconego owiiacza. Wy- 
gladało to zdaleka bardzo podeirza- 
nie. Podhiegłem no cichu. snvfałem 
ostro. zmieszał się i odwiedział onry 
skliwie, Jeszcze troche. a bvłabv 

RAK: 2 ad TTE —) 

Któżby mógł być bardziej trzeźwy, 
niż Anglik, flegmatyczry syn północy, 
obliczający sto razy swoje szanse, nim 
rozpocznie jakieś działanie! Anglicy 
w przekonaniu przeciętnym to niebo- 
tyczni ludzie, którzy prawie nigdy nie 
popełniają błędów i wszystko umieją 
obliczyć i przewidzieć znakomicie. A 
przecież Anglia to kołyska romantvz- 
mu, z fej pieśniami Ossjana, świato- 
burczym Byronem, arcyromantycz- 
nym Scottem i Dickensem rak czaruja 
co sentymentalnym. Ostatecznie to nie 
jest tak od rzeczy gdzieś powiedziane 
że kapitalizm i gospodarka zorganizo- 
wana to wykwit romantvzmu. (Co 
dziwniejsza ten naród trzeźwvch poli- 
tvków wydał naisłonnieiszych marzy 
cieli, z Tomaszem Morusem, autorem 
sławnej Utonii na czele. 

Tytuł jego dziełą stał się nawet 
nazwą wszelkiego wyimaginowanego 
ustroju a zwłaszcza ustrojów niereal- 
nych i sprzecznych z życiem. Ale jak 

to się stało z wielu bardzo sławnymi 
utworami jest mało osób, które obec. 
nie je czytają. Tak się dzieje z Don 
Kiszgtem (liczone osoby znają go w ca 
łości), z bajkami Szeherezady, Boską 
Komedią (mało który śmiertelnik prze 
brnął poza Piekło). Nawet tak wspa- 
niała epopeja, jak Jeruzalem Wyzwo-   

NESENIAI RAL RES ALTAS ISSN 

Nie zrozumieliśmy Siegfrieda. 
Legendarny bohater Niebelungów 

* budził w nas zawsze wielką sympatię. 
Stał się dla nas symbolem rycerskiego 
ducha, wieczystym źródłem poezji, z 
którego wytrysnął romantyzm niemiee 
ki. Z największym entuzjazmem przy- 
jęła Europa dramat Wagnera i odtąd 
Siegfried przewędrował cały świat, bu 
dząc wszędzie ten sam zachwyt. Szcze 
gólna rzecz: dramaty Wagnera zazna- 
ły triumfów najpierw wszędzie poza 
swą ojczyzną. To Niemcy nie poznały 
zrazu Siegfrieda, nie rozpoznały iego 
właściwego oblicza. Bo przecież boha 
ter wagnerowski to jnż ten sam, który 
patronuje fortyfikacjom nadreńskim 
To już wcielenie poteżnego nurtu im- 
perialistycznego, eo żłobił coraz silniej 
duszę zwycięzców z 1871 roku. To jnż 
owa  prusacka  sralą zagarnięcia 
świata. 

Nie zrozumielišmy mitu Siegfreda. 
Siegfried staną! Ghok Parsifala i Lo 

hengrina w tej samej Iśniącej zbroi i 

  

girieda 
poetyckiego słowa, opłynięty muzyką 
To też nie zwrócono uwagi na pru 
sacki hełm, jaki nosił już na złotych 
włosach. 

Obaj — Siegfried i Wagner — 
mieli szczęście do ludzi. Bo jak chło- 
pięca uroda Siegfrieda, rzekome po- 
winowaetwo z Parsifalem į Lohengri- 
nem wzbudziły zaufanie, tak też 
i wszechstronny talent Wagnera kaza- 
ły zapomnieć o Wagnerze — -człowie- 
ku Genialny poeta i muzyk jest prze 
cież zarazem autorem ohvdnego pam- 
fletu politycznego pt. „Kapitnlacja“. 
Pastwi się tam w sposób niegodny nie 
tylko wielkiego artysty lecz w ogóle 
kulturalnego człowieka nad zwyciężo 
nvmi z 1870 roku. „Kapitulacja* to 
Paryż z awego krytecznego roku pod 

obstrzałem brułalnego śmiechu zwy- 
cięzey. 3 

„ Francja zapomina i przebacza. W 
kilkanaście lat później wchodzi trium 
falnie na scenę paryską „Lohengrin“. 
w latach 1885—87 ukazuje się „Le 

westchnęły i drepszą dalej. Już do 

lona, perła języka polskiego w przekła ' 

| 

budziły dozorcy, nie mają pojęcia, |. 

ka tu? A bo ja wiem... Kiegy indziej | 

ności wtedy dopiero widzi się mun- 
dur, gdy się go trzyma za rękaw... 

W rezultacie wraca się do domu 
nie tylko. zmęczonym, ale zdenerwo- 
wanym i głupio, bez sensu zawstydzo 
nym wewnętrznie. Tak nauczony sta 
je człek następnym razem apatycznie 
t — niech się dzieje co cheel 

Kim jest ostatecznie « wartownik 
nocny — strażńikiem bezpieczeństwa, 
czy posterunkiem alarmowym? 

Trzeba to sobie powiedzieć, że nie 
straźnikiem, 
Orientować się w dzielnicy, do któ- 
rej ma przydział, znać każdego z mie 
'szkańców, ich godziny powrotów itd. 
Tak jak to naprzykład znają dozorcy 
z Tow. „Klucze”. 2) Mieć sankcję 
siły zmuszenia opornych. Strażnik nie 
może bać się, że dostanie w zęby pod 
czas oglądania w ciemności jakiegoś 
papierku, który mu podsunie „wylegi 
tymowany' przez niego jegomość. T'1 

ko wtedy gdy strażnik będzie pewny 
siebie, bo zna życie nocne dzielnicy i 
ma broń, tylko wtedv to będzie straż, 
a nie histeria ani doktrynerskie kpi- 
ny z rzeczywistości. 

Jeśli iako „straż* dzisiejszy sv- 

stem wart jest fikcją, to jako „poste 
runek alormowy* na wvnadek n*'n*u 

jest niepojętym Iwksusem, na który 
nos nie stać. Doskonsle rozumiem, 
że licznym pn. emervtów i nv. dzia- 
łaczikom. którzy słali sie tera: „Iko- 
mendantkami* domów cała ta zaba- 
wn jest miła rozrvwiką. Ale nekać lu 
dzi rzeczvwistei nracv. kazań im — 

kosztem ich n:rwów i wvdainośri   szpetna awantura. Cóż kiedy w ciem- 

Poznajemy Anqlie (V). 

TOMASZ MORUS UTOPISTA 
dzie Piotra Kochanowskiego znajduje 
mało czytelników. 

To samo z Utopią. Uważam jed- 
naik, iż pod tym względem cżytelnicy 
mają dość dużo racji: w Utopii znaj. 
dziemy doskonałe dowcipy i świetną 
satyrę współczesności — nie zapomi- 
najmy, że Morus żył na dworze satra- 
Py, przy którym należało się liczyć ze 
słowami i swoją krytykę ubierać w ale 
gorię, ale nie porwą ich jego projek- 
ty. Natomiast o wiele bardziej intere- 
sująca jest sama postać autora huma- 
nisty wysokiej klasy, a jednocześnie 
człowieka prawego i prostoliniinego. 

Urodzony w 1478 mając lat 26 zo- 
staje członkiem parlamentu i naraża 
się Henrykowi VII sprzeciwem, zało- 
żonym na projekt podniesienia cięża- 
rów publicznych z błahej okazji mał 
PZBS 

Konsul litewski 

był pierwszy konsul generalny Litwy 
dr A. Trimakas. W dniu 12 bm. kon- 
suł A. Trimakas złożył oficjalne wi- 
zyty p. wojewodzie wileńskiemu Ma- 
ruszewskiemu oraz konsulowi łotew- 
skiemu p. Donasowi. 

Revue Wagnerienne", z zapałem bro 
niąca artysty. Francja — pierwsza w 
Europie — organizuje kult Wagnera. 
To jej odwet za ów pamflet. Jak zaw- 
sze zwycięża internacjonalizm  fram- 
cuski, który w dziedzinie sztuki nie 
pyta o przynależność narodową i go- 
tów jest uznać osiągnięcie kulturalne 
wroga. 

Jeżeli mit Sienfrieda przekroczył 
linię Renu i tak szerokie zakreślił gra- 
nice, zawdzięcza to przede wszystkim 
Francji. Ona to wzięła w opiekę złoto- 
włosego chłopca i zrobiła mu rekla- 
me. Ostatnio propaganda Sieefrieda 
zajął się obecny szef francuskiej pro- 
pagandy — Jean Girandoux. 

Poeta miał słabość do Siegfrieda 
Oczom jego jawił się heros grecki z 
rorwianym włosem, wychodzący z głe 
bokich lasów niemieckich. Las — któ- 
rego przecież nie zna Francja — sko- 
jarzył się na zawsze poecie z Siegfrie- 
dem i baśnią. Z niego też — z nie- 
mieckiego lasu — wywiódł Girandoux   swój ostatni dramat, „Ondynę“. 

„Siėgfri * powstał około 1929 ro 
ku najpierw jako powieść, wkrótce 
potem w formie dramatu. Jest to epi-   log Wielkiej Wojny, gdzie Siegfried 

bo strażnik musi: 1) | 

przy warsztacie — sterczeć bez sensu. szkolić i uzbroić, 
A T TTT BRNMOIISS ЦЕНО CAE: Ee” 

budzić rodziny itd,. poto tylko, żeby | 
| kiedy już nareszcie przyjdzie co do | 
czego mogli tylko nacisnąć dzwonek 
do dozorcy?! 

'To musi być zmienione. Powta- 
rzam, są liczne domy i liczne rodzi- 
ny, które już się załamują. Przecież 
to gorzej niż na froncie, gdzie žolnie 
rze mogą spać, gdv ich kolega czuwa. 
Tu w „budzeniu” bierze udział cała 
rodzina plus każdorozowo dozorca. 
a wystawiony -na wartę ileż gorsze w 
svei bezsensowne* rolfi'ma noczucie 
od tzbrojoneso t dobrze wiedzącego 
1 eo chadzi żołnierza. Nie bawm- się 
w wojnę, nie nadużywajmy luksusu 
„ofiarńości snc” smei*! Potrzebny 

jest nam system przemyślany i sku- 
teczny w działaniu. 

A więc. — Rolę „posterunk*w 
alamowveh“* natana*--- na. budzeniu 
dozorców. i alarmowaniu dzie'nier 
przez dzwony i cansi >sełni zumołnia 
dobrze straż fziolninowa. Nie Įaliog 
L mańdranma ata młaćnie udzie 

7.taso Motu. e7v 7 tei Asielniev. u7- 
brojeni i Fontroto"=ni, fktórzw tuż na 
t-=ndnim bada znał n_cno Śwoła ewa 

10 odwin"qą i nie hedą strzelali gaff 
bo nońrafia rdróżr”* 
niepodeirzanego.  Dvżury takie mnu- 
sza się składać z kilku osób. 3—4, a 
svstem hndzar'a da zmiąnv d. sie w 
takiej zamtnietej grimie nrzenrowa- 

dzić znacznie rorsadniei, Trzeba dać 
snotńi starym babniańkom, farma- 
ceutom itn., a zehrać. tych, 
«kaqrża sie, że „zołoszali sie. ale nic 
im nie dano do roboty". Zebrać wy 

J. M. 

nódaimańaco ой 

  
    

  

żeństwa w rodzinie królewskiej. Wie 

dy już zaprzyjaźnił się z Erazmem z 
Rotterdamu, wielkim humanistą, znaw 

cą klasyczności subtelnym i głębokim, 
W długim liście do Ulricha von Hut- 
ten Erazm w taki sposób opisuje ży- 
cie Tomasza Morusa. 

„W życiu codziennym posiada on 
taki urok i jest tak miły, że rozwesela 
najbardziej ponurych i potrafi zainte- 
resować rzeczami napozór nudnymi. 
Cieszy go każdy dowcip, nawet ieśli 
jest skierowany przeciw niemu. uwiel. 
bia przemyślne i trafne odpowiedzi. 
Nie ma rzeczy ludzkiej którabv go nie 

obchodziła od najbardziej błahych do 
najpoważniejszych. Można pomyśleć 
że jest to Demokrvt albo ściślej ten fi- 
lozof pytagoreński, który przechadza 

się po rynku między przekupniami, za 

dr. A. Trimakas 

  
u woj. Maruszewskiego 

Jak już donosiliśmy do Wilna przy | Jako pracownicy Konsułatu Li- 
tewskiego w Wilnie powołani zostal: 
dotychczasowy kierownik wydziału 

| konsularnego Poselstwa Litewskiego 
w Warszawie p. Andraszunas i pra- 
cowniczka tego poselstwa p. Paże- 
rajte. 

urasta niemal do symbolu — staje się 
nieznanym żołnierzem, urodzónym 
z wojny. I to Francuzem i Niemcem 
równocześnie — o iluzjo poety! W ten 
sposób Girandoux chciał nadać kształt 
swemu marzeniu o francusko-niemiec 
kim braterstwie broni. Dramat poety 
zrodził się z tego samego ducha co 
piękny i szlachetny film „La Grandc 

Iilusion'*, film, którego tytuł ma już 
dziś inny sens i wymowę. 

Oto wątek francuskiego dramatu 

o Siegfriedzie i w czasie wielkiej bitwy 

żołnierz francuski Jacques dostaje się 
do niewoli niemieckiej, ciężko rannv 

Zapada na dłegą chorobę mózgową, w 
czasie której traci całkowicie pamieć 

minionveh lat. Wstaie z niej nowym 
człowiekiem i Niemcem:  Jacqnes- 
Siegfried w okresie rekonwalescencji 
uczy się od poczatku — jak dziecko 
— mówić oczywiście po niemiecku 
Miia wiele lat i wreszcie do dawnego 
życia wraca go kochaiąca kobieta — 
była narzeczona. Dzieki niej budzi sie 
w nim zwołna pamieć dawnvch lat 

Powstaje w Siegfriedzie dawny Fran 
cuz — Jacques. Wracają wspólnie do 
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20.000 liczy 
jeż 

legion czeski weFrancji 
PARYŻ, (PAT). — W wywiadzie pra 

sowym b. poseł Czechosłowacji w Paryżu 
Ossutzky oświadczył, że iłość ochorni- 
ków czeskich, którzy zapisali się już da 
tworzonego we Francji Legionu Czeskie 
go, wynosi około 50 tys. ludzi, 

Oddział z N. Zelandii 
przybywa n» teren waik 

LONDYN, (Pat). Rząd Nowej Ze- 

łandii postanowił stworzyć speejalny 

oddział wojskowy. który ma być wy- 

słany natychmiast na teren wojny. 

Przypominamy, że w czasie woiny 

Światowej dywizje nowozelandzkie 

i australiiskie stanowiły naidzielniej   
' nych. 

   

sze i najlepsze grupy wojsk koloniaj- 

    

chowując wolność umysłu. Nie ma 
człowieka, który by się mniej powo- 
dował tzw. przekonaniem ogółu, a za- 
razem umiał zachować zdrowy roz- 
sądek. 

„Jego największa radość, to widok 
rzeczy żyjących, ich różnorakie for- 
my, ich inteligencja, sposoby reago- 
wania. Jego dom jest pełen drobiaz- 
gów i rzeczy ciekawych, tak iż każdy 
kto wchodzi natychmiast zostaje 
czymś zainteresowany. A radość gosno 
darza pomnaża się „gdy widzi że jego 
zbiory zainteresowały gościa. W swo- 
im czasie chętnie asystował panmom, 
a nie mając nigdy nie złego na myśli 
umiał zyskać przyjaźń i zaufanie”, 
To jest charakterystyka tak znako 

mita, že tu chętnie wykrzyknęlibvśmy, 
że to jest najwłaściwsza charak" 4 vsty 
ka Anglika, takiego, jakiego znajdzie 
my u Dickensa — przede wszystkim 
człowieka żywego i ludzkiego, pełrego 
wyrozumiałości dla słabości ludzkich 
ale takiego, który sam umie utrzyinač 
wysoki poziom życia. 

„Od najwcześniejszej młodości — 
ciągnie Erazm — oddawał się Morus 
studiom naukowym. Nauczył się wte- 
dy greki i zaczął studiować filozofię, 
mimo że ojciec nie bardzo mn w tvm   pomagał. Później nabył olbrzymiej 

(Dokończenie na str. 4) 

jdo miłości i pieszczoty — Siegfried 
Jacques będzie na później, na codzień, 
Dramat kończy się аро!еога imienia 
— apoteozą mitu. 

Ta symboliczna, dwoista postać 
Jacques-Siegfried jest nie tylko kreac. 
ją indywidualną poety. To zarazem 
wyraz francuskiego marzenia o zbra- 
taniu narodów, żyjących po obu stro- 
nach wielkiej, tajemniczej rzeki — 
Renu. I dowód, że mit Siegfrieda snuł 
się tak długo w kraiu winem i dobrą 
wolą płynącym — we Francji. 

Siegfried wyszedł ze swojej legen 
dy. Bomby, wymierzone w bezbrorną 
ludność. we wsie i kościoły, rozbiły 
rykoszetem jego bohaterski mit. Pa- 
trzęsa on dziś pióropuszem kłamstwa, 
przechiwałek perfidnej propagandy, 
rozdaje dzieciom zatrute cnkierki. Nie 
złudzi już nikogo. Znamy jego imię: 
pruski żołdak. 
— A może jednak — w Szwarewal 

dzie czy Berlinie — wznoszą się czy- 
jeś płonące oczy przeciw bezprawiu. 
krzywdzie, złu? Może czyjaś zaciśnię- 
ta pięść upomni się o dawną, złotą 
sławę poety — rycerza? Może na czele 
przyszłej rewolucji niemieckiej stanie   Francji. Ale na granicy, nad brzega- 

mi Renu wybiega na usta kobiety imię 
prawdziwy Siegfried? 

Irena Sławińska. 

 



  

  

„KURJER“ 4930) 

Po kilku tysiącach lat 
„Kurjer* wczorajszy przyniósł nie 

małą sensację z Palestvny. Jak się 

okazuje tworzą się tam dwie armie 
na pomóc Anglii: arabska i żydow- 
ska. Dla czyte! sika karmionego lata 
całe w'adomościami o terrorze pale- 
styńskim będzie to powód do niema- 
łego ždziwienia. Jakto więc te dwie 
grupy ludności, które trzy lata z rzę 

du ciskały w siebie bombami i waliły 
z rewolwerów. które protestowaly 
głośno przeciwko jarzmu „perfidnego 
Albionu* teraz na pierwszą wieść o 
niebaznieczeństwie w jakiem  znala- 

złą się Anglia, jadą jej bronić?! 
Istnieją narodv polityczne i niepo 

litvczne, jak narody muzykalne i nie 
murz-kalne. Niemcv i podezas Woiny 
Światowej i obecnie starały się terory 
zować i kokietować. I jedno i drugie 
nie wychodziło. W odpowiedzi na 
„nabożeństwa z Jasnej Górv. prelek 
cje radiowe i wywiady z fałszywym 
„przeorem' ludność  częstochowsika 

strzela z rewolwerów do oficerów nie 
mieckich. Za:'ekli wrogowie Angli- 
ków. Hindusi i Arabowie dobrowoi- 
nie tworzą oddziały, które będą u- 
mierały za Anglię, 

Zdaje się, że ta różnica jest bar- 
dzo prosta. Niemcy biorą, a Anglisy 
dają. Niemcy rabują, a Anglicy inwe 

1 TA CWC 

rowa i twarda, ale jest to — to ręka, 
która tworzy życie. 

Administracja angielska w Pale- 

stvnie była bezwzględna, bvła nieraz 
okrutna i surowa. Ale panowanie 
angielskie w Palestynie przyniosło i 
Arabom i Żydom nowoczesne szpita- 

le, wspaniałe szosy, nainowsze ma- 

szyny, ostatnie metody naukowe, po 

moc kredytową wielkiej, starej i ho- 
gatej Anglii. I oto w chwili kiedy cie 
kunka znalazła się w krytycznej sy- 

tuacji, zwaśnieni pupile rzucili się jej 
na pomoc. 

Wierność państw arabskich i de- 
cyzja Sjonistów beda miały ogrom: 

ne znaczenie w nadchodzącej rozstrzy 

gającej walce. Włosi i Niemcy wyraź 
nie na to liszyli, że Arabowie sko- 
rzystają z okazji, ażeby załatwić swo 
‘^ norachunki z Żydami i Anglikarni 
Wierność państw Arabskich i posta: 

wa Egiptu to połowa gwarancji neu- 

tralności włoskiej, względnie 50 proc 

włoskiej przegranej, na wypadek ja- 
kiegoś ataku szaleństwa. 

TOMASZ MORUS 
UTOPISTA 

(Dokończenie ze str. 3) 

  

  

znajomości ogromnie zawikłanego pra 
wa angielskiego, zdobywając od razu 
poczesne miejsce wśród londyńskiej 
palestry. Taka jest bystrość i chłon- 
ność jego inteligencji. 

„Jest on szczerze religijny, ale ob- 

cy mu jest wszelki przesąd. Modli się 
w godzinach, kiedy jego serce zrywa 
się do Boga, nie przestrzegając żadnej 
reguły. Kiedy mówi z dziećmi swymi 
albo z przyjaciółmi o życiu przyszłym 
— widać wyraźnie, że mówi z głębi 

serca, pełnego nadziei. I po tym 
wszystkim są tacy, którzy utrzymują, 
że prawdziwi chrześcijanie są tylko w 
zakonie“, 

Zatnzymaliśmy się dłużej nad ta 
charakterystyką dla tego, że później 
Morus, wychowawca narodu angiels- 
kiego, umiał w chwili krytycznej ży- 
ciem swoim własnym  przyświadczyć 
swoim przekonaniom. Przede wszyst- 
kim w epoce początków luteranizmu 
Morus opowiedział się zdecydowanie 
po stronie katolicyzmu, podobnie, jak 
i Erazm. Jest to tym bardziej godne 
uwagi, że obaj chętnie wypowiadali 
pragnienie reformy życia kościelnego 

Tymczasem wyłoniła się sprawe 
rozwodu Henryka VIII. Lekkomyślny 
król, jeszcze niedawno odznaczony 
przez papieża za rozprawkę teologicz- 
ną tytułem „Defensor Fidei“ (obrońca 
wiary) — tytuł ten do dziś dnia figu- 
ruje wśród wielu godności angielskie- 
go monarchy i pod lierami DF znaj- 
dziemy go na każdym szylingu — po- 
stanowił rozwieść się ze swoją żoną 
i pojąć Annę Boleyn. Gdy Rzym odmó 
wił unieważnienia małżeństwa król 
ogłosił się najwyższym  dostojnikiem 
kościoła angielskiego. Morus, który 
wtedy piastował godność kanclerza — 
zrzekł się swego urzędu. Gdy jednak 
król zmusił go później do wypowie- 
dzenia się w tej sprawie, Morus przy- 
znał, że nie uznaje w nim żadnej wła- 
dzy kościelnej i że pozostaje wierny 
katolizmowi. Za co też został ścięty 
$ maja 1534 roku. 

Przed kilku laty. Tomasz Morus 
został kanonizowany na świętego. 

ernó. 

100 tysięczna armia żydowska 
pierwsza narodowa armia tego naro- 
du kupców od paru tysięcy lat, bę- 

dzie miała ogromne znaczenie dla mo 
bilizacji 16 milionów Żydów przy bo- 
ku Anglii. W jednym tylko Nowym 
Jorku, jak podają źródła niemieckie 
mieszka milion 600 tysięcy Żydów. 
Jest to milion 600 tysięcy agitatorów 
przeciwko Niemcom zajadłych, bez- 
względnych i energicznych. Wpływy 
żydowskie w prasie północno-amery 
kańskiej pomimo zaciekłej wałki wy 
powiedzianej od kilku łat przez nie- 
mieckie koncernv prasowe są jeszcze 
bardzo wielkie. Nie są małe i w wie- 
lu innych państwach. 

Front Narodów U. S$. A. zaintere 
sowamych w wystąpieniu Stanów Zje 
dnoczonych na rzecz Polski, Francii 
i Anglii pozyskał w tej prasie silne- 
go sprzymierzeńca. 

Nie ulega watpliwości, że ze wszyst 
kich rachunków, jakie poszczególne 
Narody mają z Niemcami, największy 
jest rachunek Żydów. Dziesiątki, ty- 
sięcy Żydów zamęczonych w obozach 
koncentracyjnych w Niemczech, Au- 
strii, Czechach i na Słowaczyźnie. Mi 
liardowe kontrybucje. Zniszczenie se- 
tek tysięcy egzystencyj! Mordowanie 
EZOROSEROSECZA 

Rok szkolny 1939/40 rozpoczynamy 
w momencie, gdy odwieczny w*óg naszej 
ojczyzny brutalnie najechał granice Polski. 

W wyjątkowych czasach wyjątkowe 
spadają na nas obowiązśi, 

Wileńsko-Nowogródzki Zarząd Woje 
wódzki Polskiej Macierzy Szkolnej, doce- 
niając dotychczasowe wyniki pracy szkol 
nej i pozaszkolnej nauczycielstwa szkół 
Macierzowych, apeluje gorąco do PP. 
nauczycieli o wzmożenie wysiłków w kie 
runku przystosowania życia szkolnego do 
chwili obecnej. 

W szczególności należy: 
1. w stosunku do miejscowej ludności: 
odbywać zebranie informacyjne, 
organizować wspólne słuchanie radia, 

czyłać głośno gazety z odpowiednimi 
wyjaśnieniami, 

odczytywać wyjątki z Krzyżaków Sien 
kiewicza i z Placówki Prusa, 

ilustrujące zaborczość i okrucieństwa 
niemieckie, 

udzielać wskazówek, jak trzeba się za 
chować podczas napadów lotniczych, 

ostrzegać przed dywersantami, szpie- 
gami i wszelkimi podejrzanymi osobni- 
kami, 

prostować błędne informacje i różne- 
go rodzaju niesprawdzone wieści i plotki, 

pobudzać do życzliwego serdecznego 
stosunku do wojska oraz do chętnego 
udzielania wszelkiego rodzaju pomocy 
wojsku polskiemu, 

zachęcać do sąsiedzkiej pomocy ro- 
dzinom, których żywiciele walczą na 

froncie, 

wytworzyć nastrój, sprzyjający natych- 
miastowej likwidacji każdej akcji podjętej 
przez wroga. 

Il. W stosunku do dziatwy szkolnej: 
uświadamiać o powadze chwili, 

przytaczać przykłady bohaterstwa 
wśród dzieci i młodzieży, 

ostrzegać przed udzielaniem osobom 
obcym wszelkiego rodzaju informacji, 

wzywać do powiadomienia nauczycieli 
o pojawieniu się w okolicy osób obcych 

i nieznanych, 

ostrzegać przed spożywaniem znalezio 
nych produktów spożywczych, zrzucanych 
przez samoloty nieprzyjacielskie, 

zachęcać do pomocy i okazywania ser- 
deczności stacjonującym lub  maszerują- 
cym oddziałom wojska polskiego: 

a) przez podawanie do picia wody lub 
mleka, 

b) przez udzielanie wskazówek orien- 
tujących w terenie, 

c) przez głośne pozdrawianie i obda- 
rowywanie maszerujących oddziałów, 

d) przez pomoc w pracach obozo- 
wych (znoszenie drzewa na opał, rozpa- 
lanie ognia, obieranie ziemniaków, pilno- 
wanie sprzętu iip.). 

12 września rb..na stacji kolejo- 
wej Żabinka w biały dzień samoloty 
niemieckie bombardowały i ostrzela- 
ły z karabinów maszynowych wiczą-   ny ze wszystkich stron widocznymi 
znakami Czerwonego Krzyża. 

  

ey rannych pociąg sanitarny opatrzo- | 

dzieci i kobiet w ghettach Polski! Te- 
go Żydzi hitleryzmowi nie zapomną. 
A przede wszystkim, nie zapomną te- 
go Ż: zi w Ameryce i ZSRR. 

Żydzi są rasą mściwą i wdzięczną. 
Pamiętają w równej mierze dobroć i 
złość ludzką. Anglicy mają dziś w 
nich narzędzie pewne i b. dla Niem- 
ców niebezpieczne. 

Zastanówmy się teraz, jaki wpływ 
na dalsze losy Palestyny może wyw- 
rzeć decyzja Żydów i Arabów? 
Wpływ ten będzie tylko dodatni. 
Gdyby nawet Żydzi i Arabowie wal- 
czyli na oddzielnych frontach, będą 
zawsze kombatantami. . Współpraca 
Żydowsko-Arabska doprowadzić mu- 
si do stworzenia Wielkiej Palestyny, 
która będzie w stanie przyjąć znacz- 
ną ilość rozproszonego Narodu Ży- 

dowskiego. Ё 
Jako wynik II Wojny Światowej 

może więc nastąpić gruntowne roz- 
strzygnięcie sprawy żydowskiej w 
Europie i poza nią, Żydzi walczacy z 
hitleryzmem walczą dziś nie tylko z 
nienawiści do Hitlera i przywiąza- 
nia do krajów, które zamieszkują! 

Przyświeca im ta sama gwiazda na- 
dziei. która była naszym udziałem w 
latach 1914—1918.   
  

Polska Macierz Szkolna 
do pauczycheśi 

III. W stosunku do wojska polskiego — 
1. stacjonującego: 
a) zachęcać ludność do życzliwego 

i gościnnego przyjmowania oddziałów 
wojskowych, 

b) wzywać słarszą dziatwąę do pomocy 
w pisaniu listów i wyświadczania wszelkie 
go rodzaju przysług, 

c) ułatwiać żołnierzom słuchanie audy- 
cji radiowych, 

@) zapraszać żołnierzy do korzystania 
z świetlicy-czytelni i biblioteki PMS, 

e) organizować zabawy, przedstawie- 
nia, inscenizacje i chóralne śpiewy z re- 
perłuaru wojskowego; 

2. maszerującego: 
a) inicjować spotykanie i pozdrawlanie 

žolnierzy, 

b) zachęcać do obdarowywania żołnie 
rzy owocami, papierosami itp., 

€) ołaczać żołnierzy atmosferą życzli- 
wości, zaufania i wiary w zwycięstwo. 

Wil.-Nowogr. Zarząd Wojew. 
Polskiej Macierzy Szkolnej 

(—) Z. Iwaszkiewiczowa 
wiceprezes 

[—) K. Swlątecki 
prezes 

Litewski Tygodnik Katolicki „Vilniaus 
Auszra* (Zorza Wileńska) w ostatnum n-rze 

z dmia 17 bm. w artykule wstępnym, oma- 

wiając rozpoczęcie się roku szkolnego w 

szikołach litewskich, nawołuje, aby młodzież 

litewska mimo wojny uczęszczała do gim- 

KLINIKA 
Potožniczc-Ginekologiczna 

U. S. B. 
OTWARTA 

  

      

Do Wilna z falą uchodźców przy- 
było kilku artystów scen warszaw- 
skich, między innymi Kurnakowicz i 
Sempoliński. 

Artyści ci musieli Iwią część drogi 
przebyć pieszo, tak że mają obrzęknię 
te nogi. Opowiadają oni o bestialskich 
wyczynach lotników _ niemieckich, 
którzy bombardują ludność cywiłną i   

| _ Niemieeey piraci powietrzni zdruz 

P ót żartem, pół serio 

М/7Ф С 2О 5° ©> ЕВр 
Wparłszy głowę w ręce „tak zagłębiłem 

się w „Hutorii rewolucji francuskiej”, że 

zapomniałem o Bożym świecie. 

Z tyłu targnięto mnie za marynarkę. Po- 

tem podrapano paznokciem po plecach. Po 

tem pod moją rękę podsunięto bezmyślną 
mordę drewnianej krowy. 

Starałem się robić wrażenie człowieka, 

ktery tego nie zauważa. 

Wszczęto próby ruszenia mego krzesła 

z miejsca. 
Wreszcie powiedziano: 

— Wujku/ 

— (o takiego, Lidko? 
— Co ty teraz robisz? 

W stosunkach z małymi dzieómi zawsze 

uda ję na.wnego. 

— Czytam „dziecko moje, o taktyce ży 

rondystów... 

Lidka długo patrzy na mnie. 

— A dlaczego? 

— Poto, żeby móc rzucić ostre światło 

analitycznej metody na niejasności ówczes 

nej koniunktury. 
— A dlaczego? 

— Dla rozszerzenia światopoglądu i do 

pełnienia mózgu szarą materią, 

— Szara? 

— Tak. To termin z patologii. 
— A dlaczego? 

Odznacza się diabelną cierpiwością. Swo 

je „a dlaczego” może powtarzać tysiąckrot 

ni.e 

— Ludko! Mów prawdę: czego chcesz? Za- 
pieranie się zwiększy tylko twoją winę. 

Kobieca zmiennošcil... Wzdychając odpo 

wiada: 8 

— Niczego. Chcę tylko oglądnąć obraz- 

ki. 
— Ech, Lidko, ty bezmyślna, pusta ko- 

bieto. Mogłaś to dawno zrobić: wziąć pis 

mo i... 

— A potem chcę bajki, 

Wobec błękitnych oczu i jasnych wło 

sów doniosłość „Historii rewołucji** bardzo 
wyraźnie blednie. 

= — U ciebie ,droga, popyt przewyższa po 

daż. A to niedobrze. Będzie lepiej, jeśli ty 

mi cokolwiek opowiesz. 

Gnamoli się na kołana i całuje mnie w 

szyję. 
— Wujku, dosyć już mam tych twoich 

próśb o bajki... Opowiedź coś i opowie- 

wiedź... No, słuchaj... Zmasz bajkę o Czer 

wonym Kapturku? 

Udaję zdumienie. 
— Pierwszy raz o czymś podobnym sły- 

szę 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIB 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach   

| 

gotali bombami 2 wagony, zaś jeden | 
| wagon spłonął. 

W wyniku tego nowego „rycers- 
kiego” wyczynu lotnictwa hitlerow- 

' skiego 8 osób zostało zabitych. Wia-   

|„Gdy starsi ze wszystkich sił walczą 
na froncie"... 

nazjum i publicznych szkół powszechnych. 

Społeczeństwo litewskie w Wilnie — pi- 

sze „Vilniaus Auszra“ odzyskało Litewskie 
T-wo Dobroczynności, które będzie mogło 

znowu zbierać ofiary i wspierać potrzebują- 

cych, a zwłaszcza rodziny, które ucierpiały 

na skutek wojny. Pod tym względem — pi- 

sze tygodnik — sytuacja nasza w porówna- 

nim z przeszłością nawet się poprawiła. Ar- 

tykuł kończy się słowami: „Gdy starsi ze 

wszystkich sit walozą na froncie, przystoi 

aby i młodzi dołożyli wszelkich starań w 

pracy. Bo jak wyścig, to wyścig dla wszyst- 
kich”. 

Artyści warszawscy opowiadają 
o bestialstwie lotników niemieckich 
kurnakowicz i Sempoliński w Wilnie 

pociągi, wiozące rannych. 

Nie sieje to jednak paniki. Naod- 
wrót. Ludność przepełniona jest chę 
cią odwetu i poprostu rwie się do wal 
ki 

W czasie bombardowania zostało 
rannych paru artystów warszawskich, 
których umieszczono w szpitalu w 
Brześciu. 

  

В я п° Пр ат т° # ауа С ау 
Lotnicy niemieccy zbombardowali na stacji Żabinka 

pociąg Czerwonego Krzyża i 
domość o bombardowaniu przez Sa- 
moloty niemieckie pociągów sanitar- 
nych wywołało w całym świecie kuł 
turainym zrozumiałe oburzenie i po 
gardę dła nieenych metod lotników 
niemieckich.   

— Więc słuchaj... Żył, był Czerwony 

Kapturek... 

— Wybacz, że ci przerwę.. Możebyś mog 

ta dokładnie wskazać miejsce jego życia? 

Aby dać tło rozwijanej fabule... 

— A dlaczego? 

— Gdzie Kapturek mieszkał? 

Lidka zamyśla się. Wymienia jedyną naz 

wę miasta, którą zna: 

— W tym... w Szymferopolu... 

— Świetnie. Palę się znowu z ochoty do 

dalszego słuchania. £ 
—,. Wzięła masło, bułeczki i poszła przez 

„las do babuni... 

— A ten las był w prywatnym posiada 

niu „czy też stanowił własność państwową? 

Żeby się odczepić, sucho rzuca: 
— Państwowy... Szła, szła, nagle z lasu 

wilk! 
— Po łacinie — lupus. 

— w? 
— Nie, tylko pytam: duży wilk? 

— O, taki... I mówi do niej... 

Lidka marszczy nos i wrzeszczy: 

— Czerwony Kapturku... dokąd to? 

— Lidko! To nieprawda! Wilki przecież 
nie umieją mówić. Ty koniecznie chcesz © 

szukać swego starego, biednego wujka! 

Z ubołewaniem zaciska usta. 

— Więcej nie chcę opowiadać. 

— No, to ja «i opowiem. Żył, był cł:ło- 

— A gdzie żył? — z sarkazmem zapytu 

je Lidka. 
— W zachodnich odgałęzieniach Uralu. 

Otóż ojciec zabnał go ze sobą do sadu, w 

którym rosły jabłka. Posadził go pod drze-- 

wem, sam zaś wlazł na drzewo zrywać аЫ 

ka. Chłopczyk zapytuje: „Tato, a jabłka ma 

ja łapki?" — „Nie, mój miły* — „To zna 

czy, żabę zjadłem! 

Idotyczne, bezsensowne opowiadanie. u 

słyszane od nawpółpijanej niańki, Ale na 

Lidce wywiera olbrzymie wrażenie. 

— A! Zjadł żabę! 

— Wyobraź sobie, że tak. Oczywiście, 

przytępienie zmysłu smaku. A teraz już so 

bie vdź, gdyż będę czytał. : 

* * * 

Nie upłynęło dwadzieścia minut — zno 

wu znajome targanie za marynarkę, lekkie 

drapanie paznokciem i szept: 

— Wujku! Umiem bajkę: 

Pozbyć się jej trudno. Oczy błyszczą jak 

gwiazdki, a usta tak śmsesznie się wydyma 

ją. 
— No, dobrze. Wyłkaj swcją zbołałą du 

szę. 
— Bajka. Żyła, była dziewczynka. Zabra- 

ła ją matka ze sobą do sadu, w którym ro- 

sły te same... gruszki, Wdrapała się na drze- 

wo, a dziewczynka siada pod gruszką. Pięk- . 

nie? Wtedy dziewczynka zapytuje: „Mamol 

Gruszki mają łapki? „Dziecko, ależ 

skąd!" — „Ha, znaczy, kurę zjadłam!” 

— Lidko, to przecież moja bajka. 

Drżąc z podniecenia, Lidka macha na 

mnie rączkami i krzyczy: 

— Nie, nie, nie, moja... moja... Twoja, 

to zupełnie inna 

— Lmdko! Rozumiesz ty, co te znaczy 

plagiat? Wstydziłabyś się/ 
Żeby uniknąć tej rozmowy, zaczyna pro- 

sić: 

— Pokaż obrazki. 

— Dobrze. Odszukam w piśmie twego 

kawalera. Chcesz ? 
— Znajdž. 
Biorę stary tygodnik, wyszukuję straszyd 

ło mające wyobrażać gogolewskiego Wuja t 
pokazuję dziewczynie. 

— Przypatrz się, twój kawaler . 

Z przerażeniem patrzy na czupiradło, po 

tem, głęboko skrywszy gorzką krzywdę, mó 

wi z udaną łaskawością: 

— Wspaniale-ee-e.. Teraz ja twego ks 

walera znajdę. 

— (Chcesz powiedzieć: pannę. 

— Niech będzie pannę... 

Znowu cisza. Wlazłszy na dywan, Lid 

ka ciężko oddycha i wciąż przerzuca kartki 

książki... 
— Pójdź tu wujku — z niepewnością 

przyzywa. — Oto twoja panna... 

—E, miła, to nieprawda. Jakaż to pan- 

na? To drzewo przecież. Znajdź jakąś prze 

raźliwą, odstraszającą kobietę. 

Znowu cisza i szelest przewracanych kar 

tek. Potem cichy, cienki płacz. 

— Lidiko, Lidziu... Co ci? 
Ledwo mogąc przez łzy mówić, tul się 

do książki t żałi: 

— Ja nie potrafię... znaleźć dla biebie... 

przeraźliwej kobiety... 

Cisnąwszy plecami, pochylam się nad 

rewolucją; pogrążam się w czytaniu 

Cisza... Oglądam się. * 

Z niewyschnętymi od łez oczami, Lid 

ka trzyma przed sobą klucz od drzwi i 

wzdłuż niego patrzy na mnie. 

Irytuje ją to, że jeśli klucz trzymać 

blisko oka, to jestem cały widoczny, a je 

żeki oddalać — to tyłko częściowo... 

Postępując, spełza z dywanu, zbliża się 

do mnie r patrzy wzdłuż klucza w odległo 

ści paru centymetrów od moch pleców. 

A w oczach jej tli się szczere zdziwie 

nie i ciekawość wobec niewyjaśnionego zja 

wiska. Z Awerczenki tł. j. b. 

 



  

Młyny muszą zgłosić 
rlewykorzystane etykiety na opakowania z mąką 

Izba Skarbowa podaje do wiadomoś- | nych etykiet na opakowania z mąką lub 

ci, że wobec zniesienia z dn. 12 bm. obo 
wiązku pobierania opłat od mąki żytniej, 
pszennej i jęczmiennej oraz od kaszy 

pszennej i jęczmiennej, wszystkie młyny 

produkujące mąkę i kaszę, przeznaczoną 

do obrołu handlowego winny  natych- 

miast zgłosić Rejonowi Kontroli Skarbo- 

wej ilość posiadanych, a nie wykorzysta 

kaszą. : 
W zgłoszeniu poza tym należy wymie 

nić: nazwę przedsiębiorstwa, siedzibę o- 

raz kwoły opłały na jaką cpiewają posia 
dane prze zprzedsiębiorstwo etykiety. 

' Zwrot uiszczonej należności za niewy 
korzystane etykiety nastąpi na podsławi 
zarządzenia Izby Skarbowej, wydanegc 
kasom skarbowym. 

Gdzie należy składać 
materiały opatrunkowe i bieliznę 

Sekcja Zdrowia Woj. Komitetu O- 
bytwatelskiego Pomocy Wojsku zawia 
damia, że materiały opatrunkowe o- 
raz bieliznę należy składać w następu 
jących miejscach: 

Wielka 24, Zakretowa 23 — Zak 
ład Zoologii, Mickiewicza 38 — gimn 
Orzeszkowej, a nie przy ul. Dąbrow 
skiego 10, jak mylnie podano w pra 
sie. 

°° Bo kołowrotków! 
W związku z potrzebą rozszerze- 

nia wiejskiej produkcji wyrobów !nia 
nych, Towarzystwo Lniarskie w Wil- 
nie rozpoczęło zamawianie u rzemieśl 
ników większej ilości kołowrotków. 

Stolarze, którzyby chcieli wzyskać 
odpowiednie obstalunki, mogą się 
zgłaszać do lokalu Towarzystwa 
Lniarskiego ul. Św. Jacka Nr 2 od 
godz. 8 do 10 rano. Ponieważ sprawa 

ta jest pilna, a chętnych do pracy nie 
wątpliwie nie zbraknie, zgłaszać się 
trzeba we własnym i ogólnym intere 
sie możliwie pośpiesznie. Należy nad 

mienić, že T-wo Lniarskie posiada od 
powiednie wzory kołowrotków, które 
będą mogły być wykonywane zarów- 

| no z wrzecionami, jak też bez wrze- 
cion. Płatność rachunków będzie na- 
tychmiastowa. ' 

- „iytas” znów działa w Święcianach 
Decyzją wojewody wileńskiego | 

z dnia 12 bm. została przywrócona 
działalność rozwiązanego litey._:iego 
stowarzyszenia oświatowego „Rytas'*. 

W najbliższych dniach cały mają- 
tek i wszystkie agendy stowarzysze- 
nia zostaną przekazane właściwym 
władzom organizacyjnym.   w Święcianach. 

Ludność 
WBEC WAABA 

Świat cały odżywia się przede 
wszystkim owocami, jarzynami i ry- 
bą. Nasze tzw. szerokie społeczeństwo 
odżywiało się zawsze chlebem i kieł- 
basą. Na świecie panuje zwyczaj, że 

się kupuje i zjada to, co jest tanie, u, 
nas kupuje się to, do czego jesteśmy. 
przyzwyczajeni. 

Można to było tolerować ostatecz- 
nie podczas pokoju, ale nie wolno te- 
go robić podczas wojny. Trzeba pa- 
miętać o tem, że wartość odżywcza 
np. pomidorów przewyższa to, czego 
jest nam chwilowo brak. 

° r 

wilenska 
ie jeść 

| nerki, zdrowsze serce. Aprowizacja 
wojenna to najlepsza strona wojny 

Ale trzeba umieć ją stosować. 
Stary wilnianin. 

  

Litewskie | 
T-wo Dobroczynności 

w Wilnie 
W związku z informacją, jaką po 

, daliśmy w sprawie reaktywowania Li 
„tewskiego T-wa Dobroczynności w 
| Wilnie, „Aidas* z-dnia 13 bm. poda. 

Podczas wojny światowej Francuzi | je, że ohecnie odbywa się przekazywa 
odżywiali się pomidorami i czekoladą. 
Czekolada jest u nas droższa, ale po- 
midory są tanie. Tymczasem cóż się 

nie zarządowi T-wa burs tego T-wa. 
W ciągu bieżącego tygodnia zostanie 
przekazana centrala T-wa. Następnie 

dzieje? j pismo podaje, że do burs będą przyj 

W jednym miejscu stoi ogonek pa 
rę godzin, a obok w sklepiku leżą po- 
midory bez ruchu. Ani chwili nie sta- 
łem w ogonku, kupiłem pomidora 
i zjadłem zamiast kromki chleba. 

Wojna to kuracja karlsbadzka bez 
płatna. Jabłko, pomidor, brak „wybo- 

mowani uczniowie na tych samych 
warunkach, co i poprzednio, uprze 
dza jednak, aby nowoprzybywający 
zaopatrywali się-w zapasy żywności 
na 10 dni, ponieważ bursy nie zdąży- 
ły poczynić odpowiednich zapasów. 

Rok szkolny w litewskim 7''»naz- 
jum im. Witolda Wielkiego w Wilnie 

„KURJER“ 4930) 
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Trudności aprowizacyjne 
 zestaneąę ausumiete 

Wielokrotnie już prasa, radio lub 
czynniki administracyjne perswado- 

wały, że „inwazje na sklepy i wszel- 
kie inne źródła zakupu nie są uza- 
sa"nione istonym brakiem pewnych 
artykułów użytku codziennego. Cóż 
jednak mogły zdziałać nawoływania 
prasy wobec częstokroć bezmyślnego 
a zawsze nieobywatelskiego i egois- 
tycznego skupywania niezbędnych ar 
tykułów w ilościach przekraczają- 
cych normalną konsumcję. Powodo- 
wało to, że istotnie dla innvch — spó 
źnionych tych niezbędnych artyku- 
łów brakło. 

Pisaliśmy przed kilku dniami o 
cukrze, przy tym podaliśmy cyfry 
stwierdzające, że w okresie dwóch 
tygodni od wydania pierwszych za- 
rządzeń obronnych, wykupiono za- 
pas wystarczający normalnie na pół- 
tora miesiąca. 

Obecnie możemy podać cyfry do- 
tyczące innych artykułów. 

A więc: soli w tymże okresie wy- 
kupiono tyle, ile wvnosi czteromie- 
sięczna konsumcja. Wczoraj uzyska- 
liśmy informacje z Rzeźni Miejskiej. 
Są one poprostu rewelacyjne. Rzeź- 
nia obecnie bije do 200 sztuk bydła i 
nierogacizny dziennie, gdy dotych- 
„czas norma wynosiła około 70 sztuk. 

Tego zjawiska nie można wytłu- 
maczyć robieniem zapasów, lub tyl- 
ko w pewnym stopniu. Poprostu na- 
leży sądzić, że poczciwi ludziska w 
obawie, iż miesa wkrótce nie będzie 
wcale — obiadają się na zapas 

Znane nam są wypadki zakupy- 
wania masowego artykułów konfek- 
cyjnych. Oto pewna matrona, po u- 
kazaniu się zarzadzeń Wojewody Wi 
leńskiego o rejestracji pewnych to- 
warów, kupiła bielizny i innvch nie-. 
zbędnych drobiazgów za 1400 zł, — 
albowiem ma córeczki w wieku ,,po- 
borowym* i dbać musi o ich ekwipu- 
nek „bojowy*, 

Gdv więc zawiodły próby unor- 
mowania podaży i popytu drogą łago 
dnej perswazji, należało znaleźć in- 

  

do celu. 
Sprawą tą zajął się Zarząd Miasta, 

który utworzył specjalny Wydział A- 
prowizacji. 

Dowiadujemy się, że organ ten 
zagadnienie zbadał i z dniem 15 bm. 
wprowadza system aprowizacji mia- 
sta oparty na reglamentacji. 

Zarządzenia, które zostaną poda- 

ie w dniu dzisiejszym do wiadomo- 
$ci mieszkańców przez ogłoszenia 
Prezydenta miasta, idą w dwóch kie- 
rumkach. W pierwszym rzędzie zos- 

taną poddane kontroli wszelkie za- 
asy i dostawy zasadniczych artyku- 
łów spożywczych: pieczywa, mąki, 
kasz, cukru, soli i nafty. Hurtowuiom 
towar” te będzie przydzielał w odpo- 
wiednich ilościach Zarzad Miasta, 

one zaś skolei będą rozprowadzać je 
w handlu detalicznym. Przyczym do 
każdej hurtowni będzie przydzielona 
pewna ilość detalistów, którzy już w 
innej hurtowni zaopatrywać się nie 
będą mogli. 

Z drugiej stronv mieszkańcom 
miasta zostaną wydane legitymacje 
uprawniające do zakupienia pewnej 
ilości wymienionych powyżej ar- 
tykułów. Legitymacje będą wydawa- 
ne po jednej na każde odrębne gospo 
darstwo domowe; będą imienne t. j. 

| wystawione na tmię głowy sospodar- 
stwa. Będą one zawierały poza naz- 
wiskiem i adresem ilość osób należą- 
cych ćo danego gospodarstwa, wy- 
mienione zasadmicze artykuły, z nor-   

mą dzienną na jedną osobę oraz Кач 
lendarzyk, w którym kupiec sprze- 
dający będzie odnotowywał ilość 
sprzedanego towaru pod właściwą 

datą. Legity. acje te uprawniać będą 
do najbliższych sklepów lub piekarń 

w granicach dzielnicy, w której po- 
siadacz legitymacji zamieszkuje. 

Dzielnic takich jest w Wilnie sie- 
dem i pokrywają się z terenem ko- 
misoriatów P. P. 

Stronę techniczną wystawienia i 
doręczenia legitymacyj przyjęły na 

siebie organy O. P. L.; akcja ta ma 
być rozpoczęta i przeprowadzona w 
dn: dzisiejszym, tak, aby od dnia 

15 bm. t. į. od jutrą cały system już 
funkcjonował. 3 

Wczoraj dla omówienia szczegó 

łów akcji, odbyła się w Komendzie 
O. P. L. — Miasto odprawa komen- 
dantów dzielnie O. P. L. Dzisiaj zaś 
o godz 13 odbędą się odprawy komen 

dantów poszczególnych bloków. Ko- 

mendantom bloków, a jest ich w W%l- 

nie ponad 890, zastaną wyda 12 druki 
aeui'wnacyj, k:'óre oni skolsi przy 

pomocy przydzielcnych uczn' i ucze- 

nic wypełnią na podstawie ksią: mel 
duakowvch i doręczą administrito- 

rom doinów. 
W dalszym etapie organa OPL. 

będą dokonywały kontroli funkcjono 
wania całego systemu. : 

Nadmieniamy. +ystem on6wiony 
może uledz zmianie ješti praklyka 
wykaże jego wadliw: ść !ub niesku- 
teczność. BW. 

Do komendantów bloków OPL 
Zgodnie z obwieszczeniem prezyder 

ta m. Wilna w sprawie zaopatrzenia lud 

| ności w artykuły pierwszej potrzeby oraz 

| legitymacje uprawniające do Ich zakupi 

Komenda O. P. L. Miasta podaje do wia 

domości, że komendanci OPL bloków do 

mów winni zgłosić się w dniu 14 bm. c 
godz. 13 do właściwej komendy dzieln 

cy, mając przy sobie spis nieruchomości, 

dokładną liczbę głównych lokatorów I su 
blokatorów, zamieszkałych na terenie blo 

ku, w celu zaopatrzenia rodzin w wyżej 

wymienione legitymacje. 

Wobec tego, że sprawa jest term'no 
wa, polecam komendantom OPL bloków 
ścisłe wykonanie niniejszego zarządzenia 
w ferminie wyżej podanym. 

rowej“ to zdrowsza wątroba, zdrowsze | rozpoczął się w dniu 11 bm. ne sposoby skuteczniej prowadzące wchodzących w skład jego 

Podszedł do szafy za Hardinge'em, wyjął cienki 
RAAGRY ERECEHMABDNIB 92 bicz z niewyprawionej skóry z rączką z kości słonio- 

MIŁOŚC 

  
I PODEJRZENIE 

Frzekład autoryzowany z angielskiego W. M. 

Streszczenie początka. 

Przeprowadzając śledztwo w 

sprawie zamordowań a Lllien 

Crane i porwania jej córki, 

Hardiaze re zgoozą s wi:rdz В. 

że z szajką nieuchvyiavch zbro 

dniarzy współdziała jego narze 

czona, Elżbieta Con -:»mav. Po- 

leca ją ('edzić. Wnevscie mają 

dostateczne dowody je: udziału 

w zbroiniach, che» z miej wy- 

dobyć informacje 0 pozosta 

łych wspólnikach. W-bec opo- 

ru Elżbiety areszto- je j, na 

podstawie sfalszowa че ruz- 

kazu aresztowania, aby ją "a 

„ straszyć * zmusić do zeznań Je 
| dnakže w drodze do Auelandu 

Elżbiecie udało się wyk asć pud 

stępem  Hardinge'owi  rewol- 

wer i próbować ucieczki z axe- 

sztu 

——   

(Ciąg dalszy) 

— Aha, sama myśl o tym przeraża pana! Nie 
kto posiądzie tę tajemnicę! Tajemnicę, która tak długo 
byla nieodgadniona! Znali ją Egipcjanie w starożyt- 
ności, a w naszych czasach cieszą się tą wiedzą lamo- 
wie w klasztorach tybetańskich. Ale ich strzegą grube 
mury i śniegiem otulone szczyty gór... Byłem tam i wi- 
działem. Ja podam tę tajemnicę światu cywilizowane” 
mu! Tak, ja, doktór Adolf Milleh! — Starzec wypro- 
stował się, cała jego szczupła postać držala ze wzru- 
szenia, a twarz miała wyraz uduchowiony. 

— Ale, niech pan posłucha — oponował Hardin- 
ge — gdyby to, co pan mówi, było prawdą i pan mógi 
przedłużać życie ludzkie do nieskończoności, ładnej by 
pan narobił kaszy! 

— Szaleństwo! Dar ten będzie jedynie dla wybra- 
nych! — krzyknął doktór z zapałem. — Ale słowa pa- 
na brzmią tak, jak gdyby pan nie wierzył, że ja tę 
tajemnicę osiągnąłem. Dobrze, przekona się pan. Jest 
coś, co może pan łatwiej zrozumie? Kiedy byłem w 
Tybecie, zrobiłem inne odkrycie. W jaskiniach gór, 
gdzie ludzie nie dochodzą, żyje dziwna odmiana stwo- 
rzeń: na wpół ludzi, na wpół zwierząt. Są to olbrzy- 
mie kreatury, wściekłe, gdy się podrażni. Z pomocą 
moich dobrych przyjaciół: lamów, udało mi się zła- 
pać jedną taką bestię i zabrać ze sobą. Robiłem z nią 
rozmaite doświadczenia, dążąc do tego, by wyelimino- 
wać z niej pierwiastki zwierzęce i uczynić możliwie 
ludzką. Udało mi się to poniekąd. Pokażę ją panu.   

bloku oraz | Kom. O.P. L. Miasta (—].K. GRODZICKI, 
RZECZE I II IIS IIS 

wej, potem przeszedł do drzwi, zamkniętych na kłód- 
kę. Otworzył je tak samo, jak niedawno Atherton. 

— Niech pan stoi w miejscu i nie rusza się — roz- 
kazał. — Ona nie znosi obcych. 

— Ona? 
— Tak, złapałem bowiem samicę, uważałem, że 

będzie odpowiedniejszym obiektem do doświadczeń, 
niż samiec... Teraz uwaga... 

Hardinge był rzeczywiście przejęty oczekiwaniem, 
Miller powiedział coś w nieznanym języku. Odpowie- 
dział mu głuchy pomruk. 

XXVI. 

POTWÓR. 

Hardinge utkwił wzrok we drzwiach. Dostrzegł 
jakieś poruszające się w ciemnościach ciało. 

— Fatima! — zawołał łagodnie doktór, — Fa- 
tima! 

Zza drzwi wychynęła wielka ruchoma bryła, na 
której widok Hardinge nie mógł powstrzymać się od 
okrzyku wstrętu i zgrozy. Była ot istota, mająca wię- 
cej w sobie podobieństwa do ludzkich niż do zwie- 
rzęcych postaci. Olbrzymi zwisający w w fałdach 

brzuch i długie muskułarne łapy, których palce po- 
dobne do szponów, dotykały prawie ziemi, gdy się 
potwór poruszał. czyniły ją niewymownie obrzydliwą 
Szyja była tak krótka, że głowa zdawała się leżeć mię- 
dzy ramionami. Ciało nie było owłosione, a skóra, po- 
marszczona i szorstka, mała ohydny żółtozielony ko- 
lor. A twarz! Była to rzeczywiście coś z koszmarn. Ry. 
sy były zalediwie dostrzegalne. Z masy mięsa wywlą- 
dały małe świńskie oczka, błyszczące złością, i duże 
wargi, pokryte pianą, otwierające się i zamykające 
z głośnym kłapaniem. Hardinge dostrzegł jeszcze ostre 
kły.. Stworzenie to miało na sobie kawał niebieskiej 

    

wełny dokoła pasa, opadającej do kolan i tworzącej 
spódniczkę. Doktór Miller podszedł do „niej'* i pogła- 
dził „ją“ po ramieniu. Zamruczała, przeżuwając 
wstrętnymi wargami. 

Fatima pochyliła głowę i chwyciła zębami rękaw 
doktora. Uwolnił się od niej zręcznym ruchem. Prawe 
jego ramię podniosło się i rozległ się świst bata, który 
opadł na nagie plecy potwora, pozostawiając czerwoną 
smugę na skórze. Potwór krzyknął przeraźliwie, jak 
człowiek, poddawany najstraszniejszym mękom i cof- 
nął się ku swemu legowisku. Doktór posuwał się za nią 
z podniesionym batem, 

— Siadač! Siadać! — krzyczał groźnie. 
Jęcząc żałośnie, Fatima usłuchała ij przysiadła na 

podłodze u jego nóg. 
— No — zwrócił się doktór do Hardinge'a. — Czy 

teraz pan mi wierzy? 

— Na Boga, nie wiem, w co mam wierzyć? — Har- 
dinge wyjął chustkę z kieszeni i drżącą ręką otarł pot 
z czoła. — To jest... potworne! Dlaczego, u diabła, nie 
zabije pan tego paskudztwa? 

— Zabić ją? Zabić moją cudną Fatimę? — Doktór 
mówił tonem pełnym wyrzutu. — Mam nadzieję, że 
gdy już dojdę do końca prób i badań, zrobię z niej 
szanownego członka społeczeństwa ludzkiego! Już jes- 
tem jej panem, i ona wie o tym. Zdobyłem panowanie 
nad jej mózgiem, a to połowa wygranej. Mogę zmusić 
ją do myślenia. 

— Czy to możliwe, żeby taki stwór miał rozumny 
umysł? 

— Naturalnie. Tylko że dotąd jeszcze nie nauczo- 
no jej myśleć. Ja tego dokonam. 

Potwór, (Hardinge nie mógł myśleć o tej istocie, 
jako o kobiecie), zobaczył kotka, którego doktór przy- 
niósł ze sobą. Wyciągnął długą swą łapę i chwycił w 
szpony zwierzątko. Zaczął je gnieść brutalnie. Roz- 
paczliwe miauczenie kotka wypełniło podziemie. 

(D: e. n.). 

` 
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Wtašciciel rozrachunku (nazwa wydawnictwa) 

„KURJĘR WILEŃSKI" 

Nr rozrachunku 

    
  

  

złote słownie     

  

1 Przekaz rozrachuskowy 1 

na zł 

Ne rozrachunku 

    

  

  

  

„KURJ 
  

Na zł. Е 

Wpłacający: 

(nazwisko) 

(Imię) 

Poczta:   

miejscowość 

Właściciel rozrachunku (nazwa wydawnictwa): 

Wilno, Biskupa Bandurskiego 4. 

ER WILEŃSKI" 
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POCZTA: 

numer mieszkania „uosio 
Podpis ы 

przyjmującego 2 

® ® 
a       

Stempel Nr nadawczy 
okręgowy       

  

  

KRONIKA 
ROMEA 

Dziś: Podwyższ. Ńrzyża Św. 

Jutro: Nikodema Kapł, M.     

     

  

WRZESIEŃ 

14 
Czwartek | 

sposuzecenia Zakładu Meteorologii USR 

w Wilnie z dn. 13.IX. 1939 r 

Ciśnienie 763 
Temp. średnia +- 10 
Temp. najw. -+ 14 

Temp. najn. -- 8 
Opad — 6,2 
Wiatr — wschodni 

Tend. bar. — bez zmian 

Uwagi — pochmurno 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 

teki: Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); 

Chomiczewskiego (W. Pohulanka 25); 

Miejska (Wileńska 23); Turgiela  (Nie- 

miecka 15); Wiwulskiego (Wielka 3). 

Ponadło stale dyżurują apteki Paka 

(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 

i Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

  

Wschód słońca — g. 4 m. 50 

Zachód słońca — g. 5 m. 40 

MIEJSKA. 

— Magistrat przygotowuje grunt dc 

przedłużenia ul. Dąbrowskiego. Magistrat 

postanowił rozpocząć roboty przy budo 

wie wodociągu i kanalizacji na odcinku 

od ul. Mickiewicza do Portowej. Jest to 

teren przyznaczony na przedłużenie obec 

nej ul. Dąbrowskiego. 

— Nowe inwestycja w szpitalu św. Ja- 

kuba. W najbliższych dniach na terenie 

szpiłala św. Jakuba rozpoczęła zostanie 

budowa dużego budynku gospodarczego 

dla celów tego szpitala. 

Na koszty budowy Magistrat wyasyg- 

nował 10.000 złotych. 

— Zakończenie budowy gmachu lom- 

bardu miejskiego. Trwająca od dłuższego 

czasu budowa gmachu lombardu miej- 

skiego przy ul. Portowej została zakoń 

czona. Gmach jest już całkowicie gotów, 

tak zewnątrz, jak i od wewnątrz. 

— Wznowienie robót przy budowie 

gładkiej nawierzchni jezdni na ul. Marl! 

Magdaleny. W przyszłym tygodniu Magi 

strat zamierza wznowić roboty przy budo 

wie nowoczesnej jezdni z kostki granito 

wej na ul. Marii Maadaleny 

SPRAWY SZKOLNE 

— Prywafne Liceum Handlowe Żeń- 

skle im. Filomatów w Wilnie przyjmuje 

zapisy kandydatek w kancelarii szkoły (ul. 

Żeligowskiego 1—2) codziennie od 10— 

14. Warunki przyjęcia ukończenie gim- 

nazjum ogólnokształcącego lub zawodo- 

wego. Egzaminy wstępne rozpoczną się 

20 września o godz. 9. 

— Dyrekcja Konserwatorium Muzycz: 

nego 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. 

— 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 Osadni-   ków. Zawalna 21 w godz. 17—18. 

REDAKTORZY DZIAŁÓW: 
„Specjalnego wysłannika”; Witold Kiszkie — wisd. gospodarcze I polityczne (depeszowe 

Już 500 rowów 
wykopano w posesjach 

prywatnych 
Na terenie poszczególnych posesyj 

prywatnych wykopano już przeszło 

500 rawów. 
Dalsze prace nad kopaniem rowów 

są w pełnym toku. 

Komendant Federacji 
PZ00 w Wilnie 

wzywa wszystkich członków organizac 

cji b. wojskowych sfederowanych w P. 

Z. O. O., ożeby niezwłocznie zameldowa 

li się w. następujących punktach: 

1) Ubezpieczalnia Społeczna, pokoje 

Nr. Nr. 321, 325 od godz. 8 do 15. 

2) Św. Jańska 8 m. 2 od godz. 8 do 20. 

3) Św. Anny 2-b od godz. 7 do 20. 

Zameldować się mają ci oficerowie, | 

podchorążowie, podoficerowie i szerego 

wi rezerwy, którzy nie podlegają powoła 

niu wojskowemu. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEISK! NA POHULANCE. 

— „ZIELONE LATA“ — premiera w Te- 

atrze nA Pohulance. Dziś, we czwartek dn. 

14 bm, o godz. 18-ej Teatr Miejski na Po- 

hulance po raz pierwszy wystawia pogodną 

komedę C. A. Pugeta „Zielone łata" aby dać 

publiczności wileńskiej parę godzim odprę- 

żenia nerwowego w miłym, beztroskim na- 

stroju. Sztukę opracował reżysersko mowo- 

pozyskany z Teatrów Łódzkich p. Bronisław 

Dąbrowski. W przedstawieniu zaprezentują 

sie publiczności wileńskiej również nowo 

zaamgażowani na sezon 1939/40 pp.: Jasno- 

rzewska (Teatr Miejski Grodno), D. Szaflar- 

ska (P. I. S. T.), J. Duszyński (P. I. S. T), 

Nowosielski A. (Teatr Miejski Łódź), oraz 

znani z ubiegłego sezonu pp.: Nawrocka i 

Blichewicz. Oprawa dekoracyjna Wiesława 

Makrojnika. 

— Jednocześnie celem uczczenia boha- 

terskich wysiłków obrony Warszawy — w 

naddsodzącą niedzielę odbędzie się premie- 

ra „WARSZAWIANKI* — pieśni historycz- 

nej z roku 1831 Stanisława Wyspiańskiego 

w reżyserii Leopolda Pobóg - Kielanow- 

sk. ego. 

RADIO 
CZWARTEK, dnią 14 września 1939 r. 

6,56 Pieśń poranna. 7,00 Dziennik po- 

ranny. 7,15 Muzyka z płyt. 7,50 Audycja lo- 

kalma. 8,00 Przemówienie Kuratona Mariana 

Godeckiego. 8,10 Muęyka z płyt, 11,57 Sygnał 

czasu i hejnał. 12,00 Audycja południowa. 

15,00 Audycja dla młodzieży. 15,15 Muzyka 

z płyt. 15,30 Wiadomości gospodarcze. 16,00 

Dziennik popołudniowy. 16,10 Pogadanka 

aktualna. 16,20 Muzyka. 17,00 Koncert Or- 

kiestry Rozgłośni Wileńskiej. 17,30 Recyta- 

cje poezji. 18,00 Audycje kolalne. 18,20 Słu- 

chamy Warszawy II. 19,00 Audycja literacka 

19,30 Rezerwa. 19,45 Słuchamy Warszawy II 

20,50 Dziennik wieczorny. 21,00 Piosenki 

polskie w wykonaniu Antoniego Iżykows- 

kiego. 21,20 Francuska mubzyka symfoni- 

czna. 21,50 Pogadanka aktualna. 22,00 Dz. 

wieczorny. 22,10 Słuchamy Warszawy II. 

23,00 Ostatnie wiadomości dziennika radło- 

wego. 23,05 Muzyka. 23,30 Zakończene pro- 

gramu. 

Józef Maśliński = recenzje testralne; Anatol Mikułke = ielieton literacki, hamor, 

RAGAZZO * 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 
     

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

Wilno, ul. Biskupa Bandarskiego 4 

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

Adtainistracja: tel 99—czynna od godz, 9.30—15.80 

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

Centrala. 

Józeł 

Przedstawicielstwa ; 

    

„saa 

Oddziały: Nowogródek, Bazyłlańcka 35, tel. 169; 

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

Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 5. 

Nieśwież, Kleck, Słonim, 

Stolpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo= 
kie, Grodno, Pińsk, Wołkowysk, Bcześć n/B, 

  

Zbiórka Żeńskiej Legii 
Akademickiej 

Zbiórka wszystkich akademiczek 

które w ub. roku akademickim uczę: 

szczały na ćwiczenia Legii Akademie 

kiej Żeńskiej — odbędzie się 15 wrześ 

nia w piątek o godz. 10 rano w świe- 

tlicy P. W. K. (ul. Wielka 34). 
Komendantka Hufca 
Akademickiego P.W.K. 

Audycje radiowe 
dla młodzieży szkolnej 

Kuratorium podaje do wiadomości, że 

od dnia 14 bm. będą odbywały się normal- 

ne audycje radiowe dla młodzieży szkolnej 

o godz. 8-ej rano. W pierwszym dniu audy- 

cji, tj. dni 14 bm. o godzinie 8-ej przemówi 

do młodzieży p. kumator Okręgu Szkolnego 

Wileńskiego. 

Ofiary na Polski 
Czerwony Krzyż 

Okręgowy Zarząd Stowarzyszenia „Ro- 

dzina Policyjna przekazał w dniu 13 bm. 

Oddziałowi Polskiego Czerwonego Krzyża 

w Wilmie kwotę 530 -zł, zebraną przez „Ro- 

dzinę Policyjną' pośród społeczeństwa gmi- 

ny mejszagolskiej pow. wileńsko-trockiego 

na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Zarząd Oddziału: Polskiego . Czerwonego 

Krzyża składa na tym miejscu gorące po- 

dziękowanie społeczeństwu gm. mejszagoł- 

skliej za tę hojną ofiarę, a „Rodzinie Połi- 

cyjnej” za zorganizowanie  żbiórki o tak 

pięknym wyniku. 

ów 
Robotnicy  Kurlandzkiej Olejarnt w 

Wilnie złożyli w dniu 11 bm. w Oddziale 

Wileńskim Polskiego Czerwonego Krzyża 

ofiarę w kwocie 75zł ma rzecz Polskiego 

Czerwonego Krzyża. 

Podając o tym patriotycznym czynie ro- 

botników Olejarni do powszechnej wiado- 

mości, Zarząd Oddziału Polskiego Czerwo- 

nego Krzyża składa na tym miejscu serdecz- 

ne podziękowanie ofiaroda wcom. 

La skosie di 

Film najnowszej produkcji 

VV W rolach głównych: 

  

301.000 złotych na cele aprow zacyine Wilna 
Wczoraj odbyło się nadzwyczajne 

posiedzenie Prezydium Zarządu Miej 

skiego, na którym zastanawiano się 

nad sprawą należytego zaprowianto 

wania miasta, by uniknąć tych trud 

ności, jakie dawały się w ostatnich 

dniach odczuwać, dzięki nerwowošci 

niektórych. jednostek. 

Wydział Aprowizacyjny: Zarządu 

EEE 

Towarzystwo Kursów 

Technicznych w Wilnie 
uruchamia od jesteni następujące kursy za- 

wodowe: 1) Drogowe, 2) Melionacyjno Mier- 

nicze, 8) Koedukacyjne Techniczno - Kreś- 

larskie, 4) Elektrotechniczne, 5) Radiotech- 

niczne oraz «*»le prowadzi kursy samocho- 

dowe 1 motocyklowe. Informacyj udziela se- 

kretariat w pomiedziałki, środy i piątki w 

godzinach 17—19, Wilno, Holendernia 12, 

telefon 171, 

Cennik detaliczny 
na ryby w sklepach wileńsX., 

poczynając od dn. 13 wrześ- 

nia 1939 r. aż do odwołania 

Żywe Śnięte 

Karp .I gat. 1.60 1.50 

„II gat. 1.40 1.30 

Szczupak wyborowy 2.30 2.00 

. półtwyborowy 2 10 180 

A šredni 1.90 1.60 

Leszcz wyborowy 2.30 2.00 

„  półwyborowy 2.10 1.80 

„ średni 1.92 1.60 

Węgorz wyborowy 200 1.80 

„_ pėlwyborowy 1.80 1.60 

ь šredni 1.60 140 

Okoń półwyborowy — 170 

„ średni — 1.40 

„ @гобпу & — 0.60 

й B = 0.40 

Płoć półwyborowa 1.20 1.00 

„ średnia 1.00 0.8: 

„ drobna A 0.70 0.50 

2 НВ 060 0.40 
Karaš wyborowy 1.50 1.30 

„ рб!муБогому 1.00 0.50 

„ średni 0.70 0.50 

„ drobny 0.:0 0.30 

Miętuz półwyborowy — 1.02 

„ Średni - 1.80 

drobny — 0.4) 

Jaž pėlwyborowy - 140 

„ średni - 100 

„ drobny A —- 08 

Sielawa wyborowa — — 

5 półwyborowa ea 20 

w mała — 1,20 

Sandacz brasławski — 2.50 

Sum półwyborowy — 1.00 

„ średni 0.80 

Łin wyborowy 1.80 1.50 

+ pėlwyborowy 160 1.0 

„ średni 1.00 0.80 

Stynka — 0.70 

  

popieraleje Przemysł Krajowy! 

  

szumem Początek O 2-ej, ostatni seans o 8-ej. — Tylko u nas! 

# 

WSTAŃ i WALCZ 
Wallace BEE<Y i Robet TAYLOR 

=>>>— Nadprogiam: „, Polska w Gdańsku ** 
  

Chrześcijańskie kino „SWIATOWID* Mickiewicza 9 
  

Wstrząsający swym realizmem dramat wojenny p. t. 

„Ostatni pociąg oblężonego miasta" 
W roli gł: Dorothy Lamour, Lew Kayres i inni. — 
Niszczycielskie naloty bombowców nieprzyjacielskich, — Nadprogram: Kapitalna groteska 

kolorowa p. t. All Baba I 40 rozbójników 

Krwawe walki na ulicach miasta 

  

KINO Mistrz 
Rodziny Kolejowej DZIŚ: maski 

ZNICZ „Powrót 
Wiwulskiego 2 

Borys Kasrlośf 
w arcy- 
tilmie 

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

  

      
awy 

CENA PRENUMERATY 

  

     

   

  

     

   
         

  

   

    

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

pocztowego ani 2genCH zł, 250 

: i 
Dziś, Najpiękniejsza aktorka Ameryki Kay Francis w filmie 

Sama przez życie 
Poez. seaus. O g. 6, a w niedz. I Święta o 4. Nadprogram UROZMAICONE DODATKI. 

3% 

    

  

   

    

   
    

30 gr, drobne 10 

Przydział ogłoszeń 

|| Bak. zZales”, Wilna, w, Bisk, Banóweakiego 4, tel, 3-40 m EWIE WA 

  

Miejskiego powziął uchwałę zaciągnię 

cia natychmiastowej pożyczki w wy 
sokości 300.000 złotych. Pożyczka już 
w ciągu dnia wczorajszego została 
zrealizowana w Państwowym Banku 
Rolnym. Pieniądze te Magistrat zużyt 
kuje na zakup większej ilości produk 
tów, które stanowić będą rezerwę na 
szych zasobów spożywczych. 

ANAAŁAANADAŁAA 

LEKARZE 
DJKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne, skórne i moczopłciowe 

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

9—1 po poł. I 8—7 wiecz. 

  

AAAAAAAAAAAAA AAA AAA AAA AAA AAA AM 

„AKUSZERKI 
AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 

przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz. | 

— ul Jakuba Jasińskiego | a—3 róg ul. 

3-go Maja obok Sądu. 

AADAAAAADAAAAŁADADADAA AA AAŁ AAAA DABADARAAŁ 

Kupno i sprzedaż 
РРАМ^ 

* OKAZYJNIE płaszcz karakułowy do sprze 

dania całkiem Mickiewicza 11-a 

sklep owocowy. 

nowy. 

NAAAAAAAADAAAAAAA AAA AAA KAAAAAKAAK
AAADAABAK 

PRACA 
T EWY" OZTYWWYWYWY 

  

STUDENT U. S. B. przyjmie pracę uiny- 

słową również korepetycje. Specjalność 

przedmioty humanistyczne. Zgłoszenia do 

Administracji „Kurjena Wileńskiego" pod 

„Poszukujący. 

„AAAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMS 

Handel i Przemysł 
w | PYYYTT4T7W 

DROŻDŻE codziennie świeże. 

„W. EPSZTEJN* — ul. Wielka 37, 

  

Ficma 

<A. 

LOKALE 
MAŁY umeblowany pokosk z niekrępu- 

jącym wejściem do wynajęcia — zaułek 

Ś-to Jerski 3 m. 3. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Teatr m. NA POHULANCE 

Dziś o godz. 6-ej wiecz. 

PREMIERA 

„ZIELONE LATA" 
WYTYVYTYVYYVYTYVYYYVYYYYVYYYYYVYYVYYYVVYYVV:.: 
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Zakłady Graficzne 

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

Telefon 3-40. 

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

_wykonywa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE     
  

  

  

BIURO OGŁOSZEŃ 
J.KARLIN 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 605 

OGŁOSZENIA 
DO WSZYSTKICH PISM 
DOGODNE WARUNKI 

Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości z m. Lidy; Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscows; Włodzimierz Hołubowicz = sprawozdania sądowe | reportań 

1 telety Eugenia Masiejewska-Kobyliiska — dział p. t. „Ze świata kobiecego*; Kazimierz Leczycki = przegląd pras 

kulturalne; Jarosław Nieciecki — sport; Helena Romer =» recenrje książek: Eugeniuez Śwłaniewiez == tranfta wileżzket 

«m miykuły polityczne, społeczne | gospodsecze. | 
   

CENY OGŁOSZEŃ: Za paka zz da EAR tekście 60 gr., za 
za wy: a lesze ogłoszenie drobne licz, 

tłustym drukiein a podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla sdrobkyChe nie przyjmuj 
do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kr 

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

nia cyfrowe tabelaryczne 50%/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-4 
Za treść egłoszeń i rubrykę „nadesłane" redakcja nie edpowiada. Administracja 
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń I 

mia są przyjmowane w godz, 

texsisa 
my za 10 słów. Wyrzry 

mie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 
wa: 16.30 | 17 — 20. 

   

 


