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Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski. I Wołyński 
  

Nasza wolna|Ci 
bez frontów 

Czytelnik gorączkowo przerzuca- 
jący co rano dzienniki stara się na 
mapie wykreślić aktualną linię fron 
tu i... nie nie rozumie. 

Gdzież ostatecznie jest ten front? 

Nasi walczą koło Gdyni, koło War 
szawy, odebrali Łódź, mają w swym 
ręku Poznań i Modlin, ale Niemcy są 
koło Siedlec i koło Małkini — więc 
na północny wschód i południowy 
wschód od Warszawy... 

Mapa pokrywa się fantastycznymi 
zygzakami nrzypuszczalnego frontu, 
ale każda próba uzmysłowienia sobie 
frontu polsko-niemieckiego kończy 
się niepowodzeniem. 

Frontu niema! 

Gzytelnik nic już i:ie rozumie... 

"Tymczasem sprawa jest bardzo 
prosta — frontu istotnie nie ma i 
prawdopodobnie nie będzie. Na tym 
polega nasza przewaga w stosunku do 

wroga. 
Niemcy również napróżno szukają 

frontu i tak samo nie nie rozumieją. 
Oni wciąż jeszcze żyją w świecie prze 
starzałych doktryn Klausewitz'a, Molt 
kego i Schliggena — strategėw wie- 
rzących w sztywną taktykę linearną 
i właściwych twórców frontu i wojny 

kosi 

Kanonem tej taktyki jest nie „dać 
się przeciwnikowi oskrzydlić, nato- 
miast w miarę możności samemu go 

oskrzydlić. Oskrzydlić choćby za ce- 
nę wielkich ofiar w czasie przerywa- 
nia linii obronnej przeciwnika. Ten 
zaś, kto nie chce się dać oskrzydlić, 

° musi bardzo starannie wiązać ze sobą 
poszczególne człony armii w jedną 
zwartą linię, linię tę na wszystkich 
punktach umacniając. ° 

Tak w latach 1914—15 powstały 
fronty. 

Wojska związane wzdłuż możliwie 
prostej linii ognia coraz bardziej się 
na swych - ozycjach zmacniały, wko- 
pywały w ziemię, otaczały się zasieka 
mi drutów kolczastych i porastały w 
betonowe umocnienia. 

W rezultacie zatracony został naj 
większy atut, jakim wodzowie w cza- 
sie wojny pokonywują przeciwników 
— manewr! 

Powstała paradoksalna sytuacja 
— z jednej strony technika komuni- 
kacyjna robiła coraz większe postępy, 
z drugiej zaś wojna z ruchowej zmie 
niła się w prawie nieruchome tkwie- 
nie walczących armii naprzeciwko sie 
bie. Za cenę tysięcy ton wyrzuconych 
w huraganowym ogniu pocisków i 
dziesiątków tysięcy poległych w sztur 

, mach posuwano się o... parę kilome- 
trów wprzód lub w tył! 

Taki typ wojny przyzwyczaił 1# 

iOfenzywa armii francuskiej 
rozwija się wolno lecz systematycznie 
Komunikat francuski stwierdza, że wojska francuskie w okolicy A posuwają się naprzód. Atak 

ludność cywilną do trzymania się po 
jęcia frontu jak pijany plotu się zwy 
kle trzyma. 

Front, żołnierz frontowy, pas przy 
frontowy, iŚć na front, wracać z fron$ 
tu — pojęcie wojny w naszej świado 
mości nierozerwalnie związało się z 
frontem. 

Bez frontu wojny już nie rozumie A 

my. 

"Tymczasem front 

  jawem wojny prowadzonej nieudol 
nie. 

Przypomnijmy sobie 
książkę Jungera pt. „Książę piechoty* 
— tam ten pierwszorzędny niemiec 
ki oficer, prawdziwy „człowiek woj- 

ny* bardzo źle odzywa się o tępej sta 4 
c która j 

kosztowała Niemey w poprzedniej; 
* ropruskiej taktyce linearnej, 

wojnie tylko... przegraną. 

Tymczasem już polsko-bolszewic- E 
Ka wojna frontu w Ścisłym znaczeniu 
tego słowa nie znała, Już wówczas 
linia ognia nie przebiegała w sposób 
wyraźnie rozyraniczający walczące 
strony. Była to wojna elastycznych 

` bynajmniej о1е # 
jest wyrazem wojny naprawde nowo- į 

czesnej, a przede wszystkim jest ob- 4 

ciekawą я 

  
я 

Ė 

   

  

      

      
    

     

stref w której polski sztab szukał roz 
strzygnięć na drodze manewru i na 
tej właśnie drodze znalazł zwycięst- 
wo. 

Od tego czasu polska wiedza mili 
tarna daleko poszła naprzód. Nasi 
wyżsi dowódcy pod kierunkiem Mar- 
szałka Piłsudskiego przez lata pokoju 

wypracowali nową, polską doktrynę 
wojny, bardziej wzorowaną na prak- 
tyce wojen napoleońskich, niż na teo 
riach pruskich linearystów. 

Nasza doktryna wojenna nie jest 
tajemnicą — wyłożyli ją w swych dzie 
łach płk dypl. Rola-Arciszewski *), 
ppłk. dypl. Dudnicki**), a przede 
wszystkim płk dypl. Mossor ***), któ- 
rego praca w parę miesięcy po uka 

zaniu się została przetłomaczońa na 
szereg obcych języków, między innv- 
mi na niemiecki, angielski (dwa wy- 
dania — w Stanach Zjednoczonych i 
w Wielkiej Brytanii), francuski, ro- 
syjski i... japoński. 

Dzieła te były studiowane przez 
sztaby wszystkich armii, ale karto- 
flarze, jak wiadomo mają ciężki u- 
mysł i nie wiele się z tego nauczyli. 
Ich plan „wojny błyskawicznej” opie 
rał się na doświadczeniach wojny 
frontałnej i na przekonaniu, że 
„przerwanie frontu przez szybkie dy“: 
wizje zmusi nas do zwijania swej li- 
nii obrony tak, abv nie pozostawiać 
na tvłach przeciwnika żadnych sił. 

Zawiedli się. 
Nasza doktryna pojęciem frontu 

nie operuje my reprezentujemy 
typ wojny ruchowej, wyzyskując za- 
równo element ognia i uderzenia, jak 

i element ruchu, pozwalający raz — 
po — raz skupiać swe siły na tym czy 
innym terenie i miażdżvć tam wroga, 
natomiast unikać walki tam, gdzie 
jesteśmy chwilowo słabsi. 

W wyniku tego Niemcy bezskute-, 
cznie chodzą tam i sam nie mogąc 
nam zadać poważniejszych strat, a 
sami są ciągle dotkliwie bici w cza 
sie i miejscu najmniej dla siebie spo- 
dziewanym. 

Czytelniku, nie szukaj, frontu — 
frontu nie ma, są tylko pola zwycię- 
skich bitew. 

Toczaca sie Wojna — to tryumf 
polskiej doktryny militariej nad pru- 

ską tępotą. 
Kazimierz Hałaburda. 

  

*) „Szłuka dowodzenia na zachodzie 
Europy”. 

**) „Operacyjna użyteczność kawale- 
rii w świetle historii”, 

° ek) „Sztuka wojenna 
nowoczesnej wojny”, 

w warunkach 

  

prowadzony jest dalej mimo ognia 

LONDYN (Pat). Prasa angielska, 
analizując lakoniczność wojennych 
komunikatów  sziabu  frneuskiego, 
stwierdza, że wódz naczelny gen. Ga 
melia nie używa Środka najtańszej 

propagandy, jaką są fałszywe infor 
macje z pola wałki. Dowództwo fran 

Komunikat niemiecki również potwierdza posuwanie się wojsk francuskich wgłąb terytorium Rzeszy. 

Jak donoszą z Paryża w ciągu ubiegłej nocy wojska franeuskie posunęły się półtora km. wgłąb na odcin 

ku 20-to kilometrowym i utwierdziłyswoje umocnienia. 

Marynarka francuska walczy skutecznie przeciwko łedziom nieprzy jacielskim. Akcja powietrzna jest ogra 

niczona z powodu złych warunków atmosferycznych. 

Naczelne dowództwo francuskie 
nie walczy faiszywysni kkosmumikaośarni 

  

eżkie walki 
na wszystkich frontach 

Komunikat Sztabu Naczelnego Wodza Nr 14 z dn. 14-IX 1939r. 

Lotnietwo bombardujące przeciwnika w dalszym ciągu bardzo czynne. Między innymi bombardowano 

Dubno, Włodzimierz, Radziwiłłów. Nasze lotnietwo bombardowało kolumny pancerne nieprzyjaciela na fron- 

cie Rawa Ruska — Lubica Królewska. W tym rejonie zestrzelono 2 samoloty nieprzyjaciela. Na Suwalszczyź- 

nie przeciwnik przekroczył granicę. Oddziały przeciwnika, które wdarły się na linii Narwi i Biebrzy pojawiły 

się na przedpolu Białegostoku i Bielska. Nasze oddziały trzymają zachodnie skraje puszczy białowieskiej. 

W rejonie Kałuszyna i Łukowa ciężkie walki, w których rozbito pułk piechoty i częściowo grupę pan- 

cerną przeciwnika. W rejonie Łowicz—Skierniewice nasze oddziały w ciężkiej walce z nieprzyjacielem. W re- 

jonie Opole walki z oddziałami pancernymi nieprzyjaciela, które w dniu wczorajszym przekroczyły Wisłę. Da 

lej na południe grupa pancerna przeciwnika osiągnęła Zamość. Natarcie oddziałów pancernych nieprzyjaciela 

wykonane w godzinach popołudniowych na 13 września na Lwów zostało odparte. 

Kormnessókać Obrony Lwowes 
Radio Iwowskie dziś o godz, 21 poda!» komunikat obrony Lwowa. 

Zmotoryzowane oddziały niemieckie przy współdziałaniu ciężkiej artylerii przypuściły -atak na Lwów. 

Atak został odparty przez nasze wojsko. Na polu zostało 10 nieprzyjacielskich czołgów, 11 motocykli i 1 samo 

chód pancerny. 

Nasza artyleria przeciwlotnicza ostrzeliwała bombowce nieprzyjacielskie, które w liczbie 20 bombardowa 

ło miasto, Kilka bombowców strącono — dokładna ilość nie została ustalona. 

Wojsko z uznaniem podkreśla pomoc ladności cywilnej w obronie Lwowa, 

Pewsiaje „OŚ: 
ТЕ ж ауаа — ЕР аннар # — Й omadlyym 

SZTOKHOLM (Pat). Prasa szwedz 
ka potwierdza ponownie, że w Rzy-. granicznych hr. Ciano. 
mie toczą się ožywicne konferencje | Kursują poważne pogłoski w obu 
między posłem francuskim Francois | stolicach, że Francja gotowa jest od 
Tai ii EA 

Dalsze kruszenie linii Zygiryda 
LONDYN (Pat). Według informacyj „News Serwiee* wojska francu- 

skie wtargnęły dalej wgłąb Zagłębia Saary, zajmując dalszych 450 km. kw. 

Artyleria franeuska ogniem swych bateryj niszczy obecnie arterie ko 

munikacyjne, prowadzące do właściwej linii Zygfryda. 

Ewakuacja Aachen 
PARYŻ (Pat). Dzienniki amsterdamskie donoszą, że władze niemie- 

ckie przystąpiły w panicznym tempie do ewakuacji Aachen (Akwizgranu). 

Ludność męska pozostaje w mieście, natomiast ewakuuje się wszyst 

kie kobiety, dzieci oraz niezdolnych do służby wojskowej. 

Blokada Niemiec 
osiągnięta będzie w całej pełni. 

We Francji powstało ministerstwo blo 

kady oraz ministerstwo zbrojeń. 

    

Poncetem, a włoskim min. spraw za- | stąpić port Dżibuti we wschodniej 
Afryce i pójść na pewne inne wespół 
z Anglią ustępstwa na rzecz Włoch. 
Sądząc z tonu prasy włoskiej dyplo- 
matyczne te rozmowy narazie ze 
względów zrozumiałych nie ujawnia- 
ne, nie napotykają ze strony włoskiej 
na większy opór. 

Dzienniki szwedzkie i jugosłowiań 
skie przypuszczają, że przystąpienie 
Rzymu do bloku państw przeciwagre 
syinych jest kwestią niedalekiej już 
przyszłości. Rozwiązałoby to zagad- 
nienie strategiczne w sposób radykal 
ny pozwalające na obejście linii Zygfry 
da i uderzenie Niemców od strony 
słabo bronionego Brenneru. 
EET EIRIEPEI DNP TSS 

W. Brytania wie 
o barbarzyństwie 

Niemców 
Radiostacja angielska obfitowała w 

wiadomości o bombardowaniu miast ot 
wartych w Polsce. Liczba zabitych osób 
cywiłnej kobiet | dzieci wynosi ponad 
1.560. 

Prezydent republiki australijskiej w wy 
głoszonym przemówieniu potępił jak na 
surowiej metody barbarzyńskiej wolny, 

jaką prowadzą Niemcy. Trudno uwierzyć 
— mówił prezydent — aby faka pofwoi 
ność, jak bombardowanie miast bezbron 

nych, była możliwa. 

  

Prasa francuska wyraża żywe zadowo 
lenie z powodu pomyślnie rozwijającej 
się akcji blokady Niemiec, która wkrótce   
  

Naień i woda — 

Niemcy i Sowiety 
PARYŻ, (PAT). — Według infor 

macji z Meksyku zamieszkały tam 
Trocki, o którym oddawna nic się nie 
słyszało, zabrał ostatnio głos o prze 
biegu działań wojennych i wydarze 
uiach politycznych w Europie. Troe 
ki oświadczył interpelującym go 
dziennikarzom amerykańskim, że we 
dług jego głębokiego przekonania i 
znajomości spraw środkowo-europej 

skich, dobre stosunki sowiecko-niemie 

ckie możliwe są tylko w pewnym geo 
graficznym dystansie. W innym wy 
padku doprowadziłoby to do nieunik 

zaporowego nieprzyjaciela. 

Gen. Gamelin, według słów prasy euskie nie chce uprzedzać faktów, t. j. | 
angielskiej, zamierza i nadal dawać zdobycia głównych umocnień na linii   Zygiryda, ciągnących się za Saarbrii | skąpe komunikaty. nionego zbroinego konfliktu, gdyż nie 

cken. Ten rejon linii uważany jest za Franeuscy obserwatorzy wojenni | do pomyślenia jest, z szeregu wzglę 

najsłabszy z uwagi na znajdające się | sądzą, że ofenzywa sojuszniczych ar | dów, bliskie sąsiedztwo tych dwu 

pod nim w niewielkiej głębokości | mii w Zagłębiu Saary uważać naležy | organizmów polilycznych i państwo 

sztolne węglowe. za awangardę właściwych działań. wych. `
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Cel wojny: pomoc Polsce 
i restytuowanie Czech 

Oświadczenie Chamberlaina w parlamencie 
LONDYN, (PAT). Na wczorajszym po 

siedzeniu pariameniu angielskiego kilku 
członków parlamentu zadało szereg pytań 

lordowi Halstaxowi, żą lając zdefiniowa 
nia stanowiska rządów francuskiego I an 
gielskiego w związku z decyzją aimil nie 

mieckiej bombardowania bezbronnych 

polskich miast, miasteczek I osłedil. | 

Jak wiadomo — mówił Greenwood — 
dowództwo okupacyjne armii niemieckie 
wrydało rozkaz bezwzględnego niszcze- 
nia wszystkich polskich ośrodków bez 
względu na ich rolę I znaczenie w działa 

| SA wojennychł Wymaga to określenia 
naszego stanowiska. 

W odpowiedzi lord Halifax wskazał 
że rząd angielski I francuski zobowiązały 
się w swoim czasie oszczędzać cywilną 
ludność I miasta z warunkiem wzajemno 
ści. łeśli Rzeszą Hiflera naruszyła te pra 
widła prymitywnej ludzkiej  moralnośc 
rząd angielski, jak | rządy sojusznicze 
wyciągną takle same konsekwencje w sto 

| sunku do ludności I terytorlum niemiec- 

| klego. 
W dalszym ciągu debat zadano premie 

' rowi Chamberlalnowi. pytanie, Jaki jes: 

  

Anglia mogłaby rozważać 

pokojowe propozycje 
gdyby na czele Niemiec stał inny rząd 

LONDYN, (PAT). — Brytyjskie mini- 

siersiwo informacji ogłosiło następujący 

komunikat: Koła dobrze poinformowane 

w Londynie zwracają szczególną uwagę 

na nadchodzące z różnych źródeł pogło 

ski o propozycjach państw osi, które ja 

koby miały być poczynione. Stanowiskc 

rządu brytyjskiego | rządu francuskiego 

jest dobrze znane ! zostało już wyraźnie 

określone. Zgodnie z tym stanowiskiem. 

oka państwa mogłyby prowadzić układy 

tylko z takim rządem Niemiec, któremu 

możnaby zaufać. A tego nie można ocze 

kiwać od Hitlera, którego technika bru 
talnej agtesji obecnie zagraża wszystkim 

Gdy na czele Rzeszy stanie rząd godny 

zaufania I gdy rząd ten naprawi zło przez 

Niemcy wyrządzone, rząd W. Brytanii bę 

dzie gotów — jak fo niejednokrotnie zaz 

naczał — naradzić się ze swolmi sprzy 

mierzeńcami I z Innymi państwami zaprzy 

Jaźnionymi o możliwościach stworzenia 

sprawiedliwego pokoju w Europie W ta 

kich samych warunkach możnaby rozwe 

łać sposoby zmlany warunków -ekonom 

cznych. 

Czy i Stany Zjednoczone 

wystapią przeciwko Niemcom? 
NOWY YORK (Pat). Ambasador 

Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół 

nocnej p. Biddle, który naskutek dzia 

łań wojennych brzesiedlił się z War- 

szawy wraz z personelem i ich rodzi 

nami do jednego ze wschodnich miast 

polskich przesłał do Waszyngtonu 0- 

ficjalny raport, w którym donosi o 

nieusprawiedliwionym żadnymi wzęglę 

dami wojennymi bombardowaniu te 

go miasta przez lotnictwo niemieckie. 

Podczas szeregu nalotów zrzucono na 

domy cywilnej ludności około 30 

bomb. Jedna z nich ekspłodowała w 

pobliżu prowizorycznego lokalu ame ; 

rykańskiej ambasady. W mieście za- 

bitych zostało ok. 50 osób, raniono 

-zaś ok. 100. 
Jak komunikują z Nowego Yorku 

wiadomość ta opublikowana w prasie 

amerykańskiej wywołała w całej Ame 

, ryce olbrzymie wrażenie, które spotę 

gowało się jeszcze informacją dowó 

dztwa niemieckiego o rozkazie bez- 
względnego bombardowania wszyst- 
kicn pouskich miast, miasteczek i o- 

siedli. Dzienniki amerykańskie zamie 

szczają artykuły, z których przebija 

w sposób wyraźny wzburzenie spowo 

dowane atakowaniem samolotów lud 

ności niezaangażowanej czynnie w 
działaniach wojennych, a więc prze- 
de wszystkim dzieci, kobiet i starców. 

Według zapewnień londyńskiego 
korespondenta raport ambasady ame 
rykańskiej może mieć poważne i de 
cydujące konsekwencje włącznie do 

interwencji Rządu Stanów Zjednoczo 

nych. Przypomina się przy tym wy- 

stąpienie Amervki spowodowane za-   topieniem okrętu „Lusitaniił. 

Warszawa symbolem walk 
o niepodległość 

KOWNO, (PAT]. — „Lietuwos Žinios“ 

w numerze wczorajszym poświęca specjal 

ne miejsce historii Warszawy. Na wstępie 

artykułu pismo zaznacza, że naczelne do 

wództwo wojsk polskich uchwaliło bronić 

Warszawy do upadłego. Bez wątpienia 

uchwała ła oparta jest na motywach o cha 

rakterze zarówno strategicznym Jak I psy 

chologicznym. Warszawa jest dla narodi 

polskiego nie tylko stolicą, lecz I symbo 

lem walk o niepodległość. Warszawa już 

wiele razy widziała grozę wojny, napa- 

dy nieprzyjacielskie | krwawe. walki & 

swoich wrót. Nie pierwszy raz mieszkańcy 

Warszawy bronią jej razem. z wojskiem 

przed- nieproporcjonalnie większymi siłe 

mi wroga. Obecnie Warszawa zapisuje 

nową chwalebną kartę swoich dziejów 

W tym miejscu pismo cyiuje mocno sło 

wa gen. Czumy: : 

„Ješli ustyszycle, že Warszawa wzię 

ta, wiedźcie, że nieprzyjaciel przeszedi 

po naszych trupach”. 

Rozkaz dowódcy okręgu 
korpusu Nr. III 

ŻOŁNIERZE! 

Zmienne są każdej wojny koleje, któ 

te wcałe nie decydują o końcowym wy 

niku. 
Ze względu na konieczność skrócenia 

setki kilometrów liczącego frontu bojowe 

go I silniejszego odporu naszych oddzia 

łów na skróconej w ten sposób linii ob 

ronnej, ze względów potrzeby  nałury 

стузю strategicznej, pewna część terenów 

Polski przejściowo została przez nas Opu ; łej armii polskiej złamać 

szczona. 
S$'Ilny opór wojsk naszych na obecnej 

Foli bojowej ułatwi naszemu dowództwu 
rgenizowanie potężnej siły uderzenio 

wej, która zmiażdży w odpowiednim mo 

mencie I odpowiednim m'ejscu siły nie- 
s=olskie I zmusi go do pznicznego    

  

; MW iej decydującej chwili powaga sy 

tuacji wymaga aby każdy żołnierz polski 

; stał spokojnie i ofiarnie, gdyż tylko zim 
na krew i ufność w niezmożoną potęgę 

| naszej armii może zapoczątkować klęskę 

| Niemców. 

"Honor polskiego żołnierza wystawio 
ny na ciężką próbę w chwilach przełomo 
wych musi przetrwać najgorsze warunki 

aby przez niezłomną wolę zwycięstwa ca 
niemieckiego 

grabieżcę i zniszczyć go do szczętu. 

To jest nasz obowiązek dziejowy, któ 
ry wypełnimy z pełnym hartem ducha — 
tak nam dopomóż Bóg 

Dowódca Okręgu Korpusu №. 

(—) OLSZYNA WILCZYŃSKI, gen. bryg 

mier odpowiedział: „Okazanie daleko Idą 
cej pomocy Polsce przeciwko niemieckie| 

agresji”. 
Poseł Adams zapytał z kolel, czy rząd 

angielski liczy się również z możliwością 

restytuowania republiki _ Czechosłowac- 

kiej. W odpowiedzi Chamberlain przype 

mniał fakt wysłania przez niego w swoim 

czasie depeszy do prezydenta Benesza 

w której wyraźnie zaznaczył, że jedną 2 
przyczyn, która zmusza Anglię do udzia 
łu w wojnie, jest aneksja przez Rzeszę 
Czech I Słowacji. . 

Legalizacja emigracyj- 
nego rządu czeskiego 
PARYŻ, (PAT). — Ageneja Reu 

tera domosi na podstawie zupełnie 
autorytatywnych źródeł, że rząd an 

gielski i francuski zdecydowane są 
w najbliższych dniach uznać tymcza 
sowy rząd narodowy czeski przebywa 
|jący na emigracji, w skład którego 
wejdzie b. prezydent Benesz i b. po 
seł w Paryżu Ossutzky. 

Oprócz tego czeskie i słowackie od 
działy octotnicze, które 'w obecnej 
chwili formują się we Francji trak 

towane będą jako zupełnie autonomi 
czne jednostki wojskowe, posiadają 
te swego naczelnego dowódcę i swój 
sztab niezależny organizacyjnie od 
sztabu frasennkiego. Rolę. łącznika 
między dowództwem francuskim a 
czeskosłowackim sprawować będzie 
gen. Fouche. 

Niemcy wyjeżdżają 
z Kanady 

ŁONDYN, (PAT). — Rząd kanadyjski 
wręczył paszporty konsułowi niemieckie 

mu w Ofławie oraz Innym konsułom nie 
mieckim przebywającym na ferenle Kana 
dy. Konsulowie musieli natychmiast opu 
ścić granice kanadyjskie, udając się do 

Europy. Wa 

Post rozszerza się 
Do Belgii dochodzą wiadomości, że 

nastroje w Trzeciej Rzeszy stają się coraz 
bardziej ponure. Na <ałym terenie Nie 

miec odczuwa się dotkliwy brak mięsa 
Dotychczasowy zakaz spożywania mięsa 
z dwu dni w fygodniu został właściwie 

rozszerzony na cały tydzień, gdyż mięsa 
w ogóle brak Nie otrzymuje go nawel 
wojsko, które dotychczas pod tym wzglę 
dem było uprzywilejowane. 

Po zajęciu Zagłębia Saary przez wo) 

ska sprzymierzone odczuwa się w Niem 
czech brak benzyny I węgla. 

Kongres. 
panamerykański 

PANAMA, (PAT). Wszystkie pań 
stwa amerykańskie przyjęły zaprosze 
nie na kongres, który ma się odbyć 

tutaj 21 września rb. .Na kongresie 

będą omawiane sprawy państw Ame 

ryki łacińskiej cełem utrzymania po 

koju na kontynencie Ameryki, utrzy 

mania stosunków handlowych i finan 
| sowych oraz obrony interesów państw 
neutralnych. 

Estonia nie wypuszcza 
okrętów 

TALLIN, (PAT). Rząd estoński wydał 
rozporządzenie, na mocy którego nie wol 

no opuszczać: okrętom estońskim portów 

macierzystych bez specjalnego pozwo!e- 

nia. 

Wystosowany niedawno apel Za- 

rządu Okręgowego Rodz:ny- Policyj- 

nej do swych członków nie pozostał 

bez echa. W Drzeciągu kilku dni na 

płynęło z jednostek policyjnych kil 

kadziesiąt tysięcy papierosów.: Lud- 

ność cywilna miasta rówaież chętnie 

w Komisariatach do tej zbiórki się 

przyłąeza. - ; 

Papierosy rozdają cztonkinie Ro- 
dzinv Policvi +į naszym dzielnym 
żołnierzom w różnych punktach i 
przy każdej sposobności.   Koło Rodziny Policyjnej m. Wil 
na zakupiło z własnych funduszów 

istotny cel udziału Anglil w wojnie. Pre | 

| noczonych 

-wil zwołać w dniu 21 bm. na sesję 

-sprawozdania 

  

Prezydenf miasta Lwowa dr Osirow 
ski wygłosił wczoraj przed  raikrofonem 
rozgłośni iwowskiej przemówienie, w 

którym na wstępie powifał obywateli m 

Lwowa po krótkiej przerwie w czasie któ 

tej rozgłośnia milczała. 
Prezydent Ostrowski podkreślił że ży | 

cle miasta winno toczyć się normalnie | 

wezwał, aby wszystkie urzędy | instytucje 

użyteczności publicznej kontynuowały swą 
codzienną pracę. RR : 

  

‚ № zakończeniu swego przemówienia - 
prezydent Ostrowski oświadczył, że oby 
wafeli miasta nie opuści I nawiązując do 

szczytów tradycji bohaterskich Lwowa we 

zwał mieszkańców do równie dzielnej ob 
rony, jaką prowadzi Warszawa. 

* SE. у 

Radio angielskie omawia pierwszy a- 

tak na Lwów zmotoryzowanych oddziałów 

gancernych niemieckich. Lwów bohatersko — 
odparł natarcie. 2 EOS 

  

Ameryka zniesie neutralność 
WASZYNGTON (Pat). W związku 

z rozwijającymi się wydarzeniami w. 

Europie prezydent Roosevelt postano 

nadzwyczajną kongres Stanów Zjed 

Korespondenci europejscy dono- | 

szą z Nowego Jorku, że tematem ob ; 

rad będzię przede wszystkim kwestia 

czonych wobec niemieckich agresji 
w Polsce i metod walk stosowanych 
przez armię niemiecką. 

/ Dodać należy, że nie bez wpływu 
na zmianę stosunku neutralnego, Z 
czym poważnie już się liczy amery- 

kańska opinia, pozostanie opubliko 

wanie w prasie amerykańskiej raper   ustosunkowania się Stanów Zjedno- tu ambasadora Biddla. 

Polity.a Węgier służy własnym interesom 
BUDAPESZT (Pat). Węgierski pre 

mier Teleky w dniu wczorajszym na 

zebraniu partii rządzącej wygłosił 

mowę, w której określił wewnętrzną 
i zewnętrzną politykę Węgier. Pre- 

mier-Teleky podkreślił, że polityka 

"som Węgier i nie ulegnie zmianie. 
Węgry kierują się wyłącznie polityką 

poważnej pracy, jak np. Włochy i in 

ne państwa neutralne: W sprawie po 

Hityki wewnętrznej premier Teleky o 
świadczył, że dużą uwagę zawrócono   zagraniczna Węgier służy tylko iniere 

Sytuacja na frontach | 
PARYŻ  (Obsł. sp.). Wczorajsza 

prasa francuska przynosi obszerne 

swych korespondentów 

wojennych z Polski. Sprawozdania te 

tchną optymizmem. Wszyscy kores- 

pondenci wojenni twierdzą zgodnie 

że w ciągu ostatnich 48 godzin sytua- 

cja wojenna Polski, a z nią razem i 

państw - sprzymierzonych na. froncie 

wschodnim uległa znacznej poprawie. 

| Dzienniki francuskie w obszernych 

relacjach opisują bohaterską postawę 

Warszawy i jej ludności, która dziel- 

nie pomogła wojskom polskim w od- 

parciu ataków na Warszawę. „„Figa- 

ro* zamieszcza barwny opis odpartego. 

ataku na Marymoncie, kiedy ludność 

cywilna, uzbrojona jedynie w.... flasz- 

ki z benzyną, potrafiła z pogardą śmie 

rci niszczyć ciężkie czołgi niemieckie. 

Sprawozdawcy wojskowi pism fran 

cuskich przywiązują  welką "wagę 

działaniom polskiej armii Welkopol- 

skiej, która rozpoczęła, jak doniosły 

wczorajsze agencje telegraficzne ener 

giczny atak na grupę operacyjną 

wojsk niemieckich zdążających w kie 

runku Warszawy. Dowództwo niemiec 

kie w ostatniej chwili usiłowało bez- 

skutecznie okrążyć te wojska. Polski 

manewr okazał się skuteczniejszy i w 

wyniku pierwszego zdecydowanego na 

tarcia przyniósł polskiej grupie opera | 

cyjnej wielki sukces w postaci dwóch 

rozgromionych  dywizyj niemieckich 

tysiąca jeńców oraz znacznych zdoby- 

czy w postaci ciężkiej artylerii, czał- 

gów i innego sprzętu wojennego. 

Po pierwszym sukcesie wojska pol 

skie w tym samym tempie kontynuo- 

wały natarcie w kierunku Modlina, 

zaś jednym rozwidleniem uderzyły na 

Łódź, gdzie dowództwo armii niemiec 

kiej przeżyło ciężkie chwiłe. 
Na wiadomość o natarciu polskim 

Hitler musiał uciekać z Łodzi. Jest to 

druga ucieczka Hitlera przed atakiem 

wojsk polskich. „Kurjer Wileński" w 

onegdajszym numerze donosił już o 

ostrzelaniu samochodu niemieckiego 

kanclerza przez nacierające oddziały 

polskiej kawalerii. 

Armia polska, pisze „Petit Pari- 

sien*, czyni wszystko co może, by pow 
strzymać natarcie niemieckie. Obecnie 

Rodzina Policyjna przoduje 
| w ofiarności na rzecz wojska 

białe płótno, z którego członkinie u 
szyły 174 koszule. Przekazano je dziś 
do składnyicy Rossa 9 na potrzeby 
wojska. 
W całym województwie członkinie 

Rodziny Policyjnej biorą czynny u- 
dział w pomocy wojsku i ewakuowa 
nej ludności. Rodzina Policyjna w 
Mejszagole wraz. z Ochotniczą Strażą 
Pożarną zebrała wśród miejscowego 
społeczeństwa 530 zł, które w dniu 13 
bm. przekazane zostały do Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Dalszą akcję Ro 
dzina Policyjna prowadzi, chcąc w. 
ten skromny sposób nieść pomoc dro 
gim naszym żołnierzom. : 

| ny w całości ze sprawnością i dokład- 

„| armii sprzymierzonych, który skoncen 

na reformę rolną. че : 
ЕББЕНЕМОВВЕСИИ 

państwa sprzymierzonė uczynią WsZy- || 

stko, by odciggngč jaknajwiekszą ilošė | 

dywizyj niemieckich z. frontu wschod- 

niego. Dziennik twierdzi, że wedł. wia 

domości francuskiego: sztabu general 

nego na jeden tylko odcinek frontu za 

chodniego między Mozellą i Saurą 

przybyło 5 nowych. dywizyj niemiec- 

kich z frontu wschodniego, eo stanowi, 

plus 6 dywizyj niemieckich przyby 

tych parę dni temu z frontu wschodnie 

go. razem 11 dywizyj eo znacznie od 

ciąży front wschodni i polepsza woje. 

ną i strategiczną sytuację Polski. 3 

Co do operacyj na froncie zdchode, # 

nim to cala prasa francuska powolus | 

jąc się na oficjalne komunikaty frame | 

cuskiego sztabu generalnego, stwier- | 

dza, że plan francuski zajęcia linii wy. 

padowych wzdłuż całej linii Zygfryda 

na przestrzeni między linią fortyfika- 

cyj. niemieckich i linią Maginota, mi: 

mo kilkakrotnych rozpac=liwych kon- 

trataków niemieckich, został wykona-- 

  

   
   

        

   

  

   

                

   

  

   

  

nością, świadczącą o wielkich zaletach 

bojowych oddziałów wojsk francus- 

kich, operujących na tym odcinku. 

Obecnie na zdobytych punktach 

już grają ciężkie działa francuskie. Od 

działy angielskich czołgów olbrzymów 

przeznaczone do natarcia na najmoc- 

niejsze odcinki linii Zygfryda zajęły. 

już swoje pozycje wypadowe. 

Korespondenci wojenni pism fran- 

.euskich wyrażają przekonanie, że lada 

chwila rozpocznie się wielka ofenzywa 

truje całą uwagę dowództwa niemiec- 

kiego na odcinku zachodnim. Ostatnia 

narada komitetu wojennego w Paryżu 

z udziałem Chamberlaina,  Daladier, 

Churchila i Gamelina miała zadecydo- 

wać o przyśpieszenie energicznych, za | 

krojonych na szeroką skalę działań HE 

wojennych na froncie zachodnim ; 

Dzienniki francuskie podkreślają 
przy tym, że-wojna dopiero zaczęła się 

i że klęska Niemiec jest bliska. . 

Bilans pierwszeco ty- 
godnia wojny na morzu © 

LONDYN, (Pat). „United Press 

informuje, że w czasie pierwszego (y | 
gódnia wojny poszło na dno na sku- 

tek działań wojennych 20 statków o | 

ogólnym tonażu 100 tysięcy tonn. z 

zatopionych statków 13 pływało pod Ч 

flagą angielską, 4 pod niemiecką, 2 

pod duńską i 1 pod grecką. : 
Tłość zatopionych oraz tych 9 któ 

rych dotychczas nie ma żadnych wia 
domości wynosi około 60 statkow. 
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“ niające od południa 

  

  

Rzucająć naród SA na woj- 
nę, Hitler butnie oświadczył, że „dwa 

' tygodnie i ra: polska przestanie 
być aktualna". Dwa tygodnie minęły, 
jakże więc jest z tą sprawą polską? 

Chyba nie było jeszcze sztabu ge- 
_ neralnego, któryby rozpoczynając woj 

nę miał tak dogodną „pozycję wyjś- 
| ciową“, jak to było ze sztabem nie- 
mieckim dwa tygodnie temu. 

Półtora tysiąca kilometrów granicy 
" połsko-niemieckiej to przeważnie tere 

ny równe, nizinne, poprzecinane tylko, 
a nie przegrodzone rzekami, słabo za- 
lesione i zabagnione tylko tu i ówdzie, 
na niedużych odcinkach. Liczne kole- 
je i dobre na ogół szosy wiodą przez 
tę wątpliwą przeszkodę granicy | w 
głąb kraju. > 

W tych warunkach zmasowanie 
wielkich _ ugrupowań pancernych 

+= na najwažniejszych kierunkach stratė- 
gicznych i i rozpoczęcie potężnych ofen 
svw zdawało się dawać pewność osta- 

tecznego powodzenia w terminie bar- 
dzo krótkim. Nie potrzebuję dodawać, 
że takim „ostatecznym powodzeniem 
miało być zniszczenie polskiej żywej 
siły zbrojnej. 

. Ofensywy a Ich kieznii 
nzależnione były, oprócz normalnych 
względów strategiczno- gospodarczych, 
takžę ji ogólnym rysunkiem. granicy, 
obfitującej w półwyspy, zatoki i prze- 
smyki, O ile można sądzić ze skąpych 
informacyj, kierunki pierwotnych na- 
tarć można podzielić na dwie grupy: 
północną i południówą. Grupa pół- 
nocna: a). silnę uderzenie spod Chojnic | 
w ogólnym kierunku na Grudzjądz, b) 
uzupełniająca poprzednie ofenzywa: 

na Grudziądz,. z Prus Wschodnich 
c) natarcie z Prus Wschodnich na 

- Mławę— Przasnysz operacyjnie powią 
- zane z najsilniejszym uderzeniem 7 po 

szawę. | REA 

Grupa południowa: d) potężną 
„ofenzywa na froncie Wieluń—-Często- 
chowa „ kierunku Łodzi—Piotrkowa.. 
za cėl ostąteczny mająca Warszawę. 
e) i f) lokalne uderzenia z okolic Rvb- 
nika i przez Podhale (Sucha—Nowy 
Targ) na Wadawice—Kraków, uzupeł 

kierunek ро- 
рпе‹!пі 

„Te mniej lub“ więcej wyraźnie za- 
znaczone kierunki ofenzyw  niemiec- 

kich z pierwszego okresu wojny po- 
- zwalają na pewne, hipotetyczne odcy- 
-frowanie niemieckiego planu operacyj 

" nego. * - ‚ Ė 
2 Najogólniej biorąc, polegał on na 
kolejnym odcinaniu ostrymi ciosami 
prowadzonych na wąskim froncie 
-ofenzyw, poszczególnych połaci za- 
chodniej części Polski. Koncentryczne 
uderzenie na Grudziądz miało dać 
Niemcom Pomorze, ważne ze wzęlę- 
dów wojskowych (komunikacja z Pru 
sami Wschodnimi), uderzenia na Śląs 
ku i Podhalu miało im oddać nasz po- 
łudniowo-zachodni obszar przemysło. 
wy, wreszcie najsilniejsza  ofenzywa 
na Łódź i dalej na. Warszawę wraz 
z uderzeniem od. północy miały ude- 
rzyć w samo serce, w stolicę, i oprócz 
korzyści gospodarczych i strategicz- 
nych z odcięciem armii wiełkopols- 
kiej na czele, miała sparaliżować na 
szą moc obronną, załamać nas DSY- 

" chieznie i skłonić do pertraktacyj po- 
kojowych .z najeźdźcą, - 

Artykuł pomiższy jest przedrukiem 
/ z książki znakomitego myślicieła F. 

W. Fórstera „Niemcy a Europa". Jak 
wadomo, Fórster reprezentuje typ kul 
tury niemieckiej, będącej antytezą 

© pierwiastków pruskich. Jakkołwiek 
autor sam jest formalnie  protestan 
tem, wykładana przez niego doktryna 

_ jest. szczerze i do głębi katolicką. Na- 

turalnie, jako zdecydowany wróg Hit- 
lera, przebywa dziś Forster na wygna 
niu. W przyszłości przedrukujemy in- 

„ne rozdzaly tej samej książki, ogrom 

nie dziś zaa 

— Późnym latem roku 1918 wypadło 
mi w wielkiej poczekalni Ministerst- 
wa Spraw Zagranicznych w Berlinie 
czekać na rozmowę, którą miałem od 
być z, urzędującym wówczas sekre- 
tarzem stanu. Mimo  wiełu dawniej. 
szych doświadczeń, które pozwoliły 

„mi dobrze poznać pruski sposób my- 
ślenia, łudziłem się jeszcze w owym 
cząsie, że za pomocą pewnych infor-- 
macyj idzielonych w porę kierowni- 
szym sferom Prus, uda mi się może. 
powstrzymać grożącą katastrofę. I 
oto ki edy: raz jeszcze układałem so- 

ładnia, bo także za ceł mające War-. 

  RE 0 z tego a *: planu 

— Siła a kiątwa Prus | 
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Hitler w ciągu „až dwóch tygodni 
osiągnął? Pozornie dosyć dużo, fak- 
tycznie — prawie nic. 

° Więc przede wszystkim, co najważ 
|niejsza: Niemcy nie osiągnęli swego 
celu ściśle militarnego, nie zniszczyli. 
nie rozbili, nie złamali polskiej siły 
zbrojnej. Armia polska jest cała, zdą- 
żyła w porę uchylić się od jednych 
ciosów, odparować i zahamować inne. 
Armia wielkopolska walczy: dzielnie 
pod Kutnem, siła jej uderzenia nie 
przypómina weałe rozpaczliwych, a 
bezkutecznych prób wyrwania się z 
zamkniętego koła, jej impet podobny 
jest raczej do silnego manewru na flan 
kę i tyły wojsk niemieckich, pehają 
cych- się od Łodzi na Warszawę. Na 
wszystkich innych odcinkach wałki 
opór polski był tak zażarty, że termi- 
ny ofenzyw niemieckich uległy prze- 
dawnieniu, ogólny plan osaczenia i po 
bicia kołejawego poszczególnych nsru 
.powań polskich zawiódł na całej linii 
Ani .od północy, ani tym bardziej o 

południo-zachodu Niemcy nie zdołał: 
przedrzeć się pod Warszawę w iloś$- 
Radi któreby mogły decydować o jej 
ma 

Opanowanie boa „pomorskie 

| go musiało nie być takie znów kom- 
pletne, bo jeszcze przed paru dniami 
czytaliśmy w prasie dyspozycje nie- 
mieekie nadal .skierowujące gros ko 
munikaeji z Prusami Wschodnimi na 
drogę morską. 

. Jeśli chodzi a inołedifono-śacnk 
ni obszar przemysłowy, to trzeba pa 
miętać, że jegó ciężar gatunkowy nie 
jest zbyt duży. Nie można go porów- 

Z z R np. okręgiem reńsko 
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Dalsza mobilizacja. 
w Nieńczech 

Do armii zostali owołani 
mężczyźni w wiecu cd 
(04 do 55 lat | 
PARYŻ. (Obsł. sp.). Jak donoszą 

z Berlina wczoraj w całych . Niem 
| czech rozpoczęła się nowa mobilizacja, 
Tym razem mobilizacja objęła t. zw. 
„landwehrę“ niemiecką, t. zn. męž- 

czyzn w wieku od 41 do 55 lat. 
Większość powołanych odbyło już | 

wojnę światową i mają ją dobrze w. 

kościach. Mobilizacja odbywa się z 
wiełkim trudem. Znaczne konłygenty 
powołanych w ogóle unikają stawienia 
się na punkty zborne. 

Powołane Ladwehry do szeregów 
wojskowych świadczy o tym, że siłny 

atak wojsk sprzymierzonych na fron- 

cie zachodnim oraz kontrakcja polska |. 
na froncie wschodnim zmusza już do 
wództwo niemieckie „sięgnąć po rezer- 

w kołach ragranicznych wskazują 
że powołanie Landwehry odbije się na 
życiu zospołarczym Niemiec i przyś- 
pieszy jej gospodarcze bankructwo. - 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAKAAAASAAMAAAAAAS 

Teztr m. NA PRHU/LANT“ 

| Dziś o godz. 6-ej wiecz. 
PREMIERA 

„ZIELOKE LATA" Ё 
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bie w myšli, w jaki by s naj- 
skuteczniej sformułować swoje -pro- | 
pozycje i informacje, wzrok mój padł 
na olbrzymie malowidło ścienne wyo 
brażające Wilhelma I: przedstawiono 
go tam jako prawdziwie wspaniałego 
władcę o surowym, nieugiętym wy-. 
razie twarzy Cezara, tak jak gdyby 
czekającemu tu widzowi chciano w 

sposób / unaocznić, że i w tvm 
gmaehu rządzi i decyduje ta sama wła 
dza. Wówczas ło uświadomiła mi się 
zupełnie jasno owa niezwykła, a na-- 
wet wręcz  nieporównana potęga, 
owo świadome celu i doskonałe przy 
stosowanie do określonych  potrzeh 
społecznych, owo Śmiałe, twarde i 
konsek*emtne wyłączenie Boga z ży 
cia państwowego i stosunków między 
narodowych, które w tym oto syste- 
mie przyoblekły się w ciało, z drugiej 
zaś strony zrozumiałem też, jak ową 
wyklętą mądrość boską wraz z wszyst 
kimi jej wzniosłymi cnotami 'religij- 
_nej ofiarności i ascetycznej Surowoś- 
ci wprowadzono z powrotem .w ów 
świat Cezara, niby dziewkę służebną, 
xtóra służyć tam miała ku wzmoże- 
niu tej jego prawdziwie nieboskiej po 

_„KORTER (4931). | 

westfalskim, który narażony jest na 
cios angielsko-francuski i już w tej 
chłwili nie może pracować dla Niemiec 
tak intensywnie, jak tego dzisiejsza 
wojna wymaga. Pamiętajmy, że Śląsk 
w Wielkiej Wojnie Niemcy mieli od 
razu, a Zagłębie Dąbrowskie od pierw- 

szych dni wojny. Nie p. to па 
jej rezultacie. 

Wreszcie dziedzina polityczno-mo- 
'ralna. Tu fiasko planów niemieckich 
jest najbardziej oczywiste. Nasza wo- 
ła obrony, nasza pewność ostateczne- 
go zwycięstwa po pierwszych dwóch 
tygodniach wałki nie zmalały, a wzro 
sły. Bohaterstwo Warszawy jest wy- 
mownym tego dowodem, są wszelkie 
dane, że każde miasto polskie, jeśli 
zażąda tego odeń naczelne dowództ. 
wo, nie usłąpi w tym względzie War 
szawie. Bestialskie mordowanie spo 

tylko zabartowało ludność i natchnęło 
ja żywiołową nienawiścią dlo najež 

dźcy. 

Dwa tygodnie minęło, Hitler w'zy- 
tuje front wschodni, widocznie więc 
naweł dla niego nie stracił on aktual- 
ności. Możemy zapewnić obłąkanego 
manią wiełkości i krwi władcę dzi- 
siejszvch Niemiec, że wszelkie termi- 
ny, które stawi on oporowi naszej ar- 
mii staną się nierealne już w chwik 
ich narodzin, „w bujnej wyobraźni 
fūhrera. Jesteśmy jednak w stanie juź 
w tej chwili podać Hitlerowi jedvny 
realny termin zaprzestania walki 
zbrojnej Polski: jest nim koniec Hitle- 

i   ra i tego systemu, który swoją osobą 
reprezentuje. : 

| Józef Porembski. 
- vii AT 

O:ywaitele] 
Obecna chwila dziejowa wymaga pelnej 

zwartości całego społeczeństwa i większej je 

go ofińrności, aniżeli w latach ubegłych. 

Stanęliśmy w obliczu konieczności niesie 

nym, lecz wielu rodzinom uchodźców, któ- 

rzy na skutek działań wojennych zmuszeni 

byli opuścić tereny zagrożone, aby się udać 

w nieznane ó głedzie i chłodzie, ratując w 

ten sposób życia swych rodzin. 

Dożywianie d'!eci, szczególnie w chwiH 
oho ="*, staje się również palącą koniecznoś 

cią. W tych warunkach dotychczasowe Oby 

watelskie Komitety Zimowej Pomocy Bezro 

botnym przekształcone zostały na  skiiiek 

wskazań Władz Centralnych na Obywatelskie 

| Komitety Samopomocy Społecznej, które we 

szły jako Sekcje do Powiatowych i Mieiskich 

Komitetów Pomocy Wojsku na terenie na- 

szego Województwa, przyjmniąc jednocześnie 
na swe barki nową rozszerzoną działalność. 

„OBYWATELE! Roztoczenie opieki nad 
tndnością ewaknowaną, przybyłą z terenów, 

_ obiętych działaniami wojennymi, pomoc dzie 

ciom w formie dożywiania to nakaz chwili, 
to obowiązek, który DE musimy i speł 

nimv! 

Normy I di ustalone w roku ubieg 

lym na pomoc bezrobotnym nie. zostały 

| zwiększone, mimo że potrzeby z chwiłą prze 

jęcia tych nowych obowiązków znacznie wzro 

sly,   
| tęgi. Militarne państwo pruskie jest 
| niewątpliwie tworem godnym podzi- 

wu, posiada ono logikę dającą sie po 
równać tylko z tą, która rządzi de- 
dukacjami rzymskiego prawa, oraz z 
wiel ością stylu katedr gotyckich, z 
nieubłaganą mocą wcieliła się w nim 
niezmiernie zwarta rytmika zbioro- 
wego współdziałania, tworząc w ten 
sposób pozorny obraz . najwyższego 
ładu moralnego, iakoż ład ten przez 
długi czas óddziaływał swym urokiem 
na państwowy instynkt wielu ludzi 
nie dostrzegających ukrytej poza ty- 
mi pozorami straszliwej anarchii mo- 
ralnej. która dopiero w erze- wilhel- 
mińskiej, w jej polityce i taktyce wó- 

ne wojnie zainscenizowali pewni lu- 
dzie „rdzennie pruscy" całkowicie 

się zdemaskowała, ujawniając najgłęb 
szą swą istotę. Całe to bowiem sku- 
"pienie sił.oraz scentralizowana, suro- 
wa energia ' kierowniczej . woli 

czerpała swe soki żywotne z du 
cha wojny, celem jej była  nadrzę 
dność, a nie współrzędność, modlitwa 
pruska była jak gdvby parodią słów 
św. Augustyna: „Panie, stworzyłeś 
„nas dla wojny i serce nasze nie mo- 

В že się ukoiė, dopėki jej nie rozpeta“. 

Bezmierna «siła całego tego syste-   mu polega na pewnym fundomental- 

koinej ludności na dalekich tyłach.. 

W walce obecnejj w walce na 
śmierć i życie, prowadzonej przez 
całą Polskę, ważna rola przypada na 
szym rodakom zagranicą i Skupie- 
niom emigracyjnym. Oczywiście rola 
ta jest zupełnie odmienna w zależ- 
ności od warunków. Niektóre z pol- 
skich ośrodkót. mogą wszcząć akcję 
ratunkową i filantropijną w stosun- 
ku do osób i instytucyj własnych, aże 
by co się da uratować z pogroma 
(mniejszość poiska w Niemczech! In 
ne środowiska połskie w krajach za- 
przyjaźnionych powinny właśnie ohec 
nie nrzeiawić maksimum działalnoś 
ci, ażeby wykorzystać obecny mo- 
ment. Jest — to właściwa rola dla 
emisracii we Francji, W. Rrvtanii. 

Kanadzie, St. Zjednoczonych itd 

Najważniejsza jednak bodaj role 
przypada obecnie ludności polskiej w 
krajach reutralnych. Powinna ора 
brać solidarnie udział nie tylko w 
składlrach na Czerwony Krzyż. a'e i 

stanąć jak jeden człowiek do zwal- 
czania plotek dywersyjnych. Wszel- 

ka. akcja dywersvjna na terenie 
naństw neutralnvch fest szczegól sie 
niebaznieczua. stamod bowiem 70. 

pią cześć wiadomości prasowych wiel 
kie państwa nentr>lna (Slany Zjedno 
czone, ZSSR, Włochy) 

Patriotyzm P xonii litewskie; i ło 
tewskiej oraz niewielkich ognisk pol 
skich w Fstonii, Pinlar "li Szwecji, 
Danii jest znany i wvnróbowany. 
Młodzież rwic ię tam napewno na 
ochotnika, rada Ty krwią własną za- 

Zn „czyć, że PORE pod każdą szero- 
ozna jest tolri sam.   

nia pomocy nie tylko bezrobotnym i bied- . 

a też we wszystkim, co już ' 

Na rolę czynną przyjdzie jeszcze 

Obywatelskie Komitety 
Samopomocy Społecznej 

Sytuacja wymaga niezwłocznego rozpo- 

częcia zbiórki ofiar w gotówce i naturaliach, 

dlatego też Wojewódzki Komitet Samopomo 

cy Społecznej wzywa wszystkich komn dobro 

Ojczyzny leży na sercu do niezwłocznego ui 

szczenia 1/5 Świadczeń zeszłorocznego wy- 

maru pomocy zimowej za pośrednetwem P. 

K. O. lub tż bezpośrednio do kas Wojwódz 

kiego, Miejskiego lub Powiatowych Komite 

tów Samopomocy Społcznej. 

Wojewódzki Obywatelski Komitet Samo 

pomocy Społecznej zwraca się również do 

wszystkich instytucyj, organizacyj i właści- 

cieli prywatnych przedsiębiorstw t zakładów 

; pracy o dokonanie potrąceń od personelu w 

skali zeszłorocznej jaż w miesiącu paździer 

niku br. 

Ze względów technicznych przekazy pie 

niężne należy uskuteczniać na błankietach 

PKO byłych Obywatelskich Komitetów Zimo 

wej Pomocy Bezrobotnym, które to konto 

zostało przejęte Przez Komitety Samopomo 

cy Snołecznej, 

'odźwięk w sercach całego patriotycznego spo 

łeczeństwa i nie znajdzie się nikt, który by 

się odciągał. ze spełnieniem obowązku oby 

watelskiego. 

za Wojewódzki Obywatelski Komitet Pomocy 

Wojsku 

ł (—) Aleksander PRYSTOR. 
  
nym fakcie życia ludzkiego, którego 
pospolity pacyfizm wcale nie dostrze 
ga, a który tylko jedno chrześcijańst- 
wo ujęło i uwzględniło w całym jego 

zasiągu i wadze; faktem tym jest pew 
na niezwalczona siła instynktu agre- 
sji, wywodzącego się z instynktów w 
rywalizacji, zazdrości, zawiści, nie- 
ufności, żądzy władzy i energii czy- 
nu... I oto, jeśli chrześcijaństwo sta 

nowi nadnaturalną odpowiedź na ca- 
ła potęsę tvch instynktów, to prusact 
wo stanowi pod tym względem od- 
»owiedź naturalną: podporządkowuje 

ono bowiem z nieugiętą i przerażaja- 

cą wręcz konsekwencja całe życie że 
laznej obrony i bezeranicznego roz- 
przestrzenienia swei władzy. Odpo- 
wiedź ta była wprawdzie niewałoli- 
wie fałszywa i krótkowzroczna. mu- 
siała bowiem zawsze wvzywać prze- 
„ciwko sobie siły wrogie o wiele po- 

| tężniejsze. aniżeli sama je mogła zwal 
czyć. wszelako posiadała ona zarazem 
pewien wielki styl i owa konsekwen- 
cię która sama jest potęgą, a której   wrógowie jej moce duchowo-moralne 
sprostać mogą tylko wówczas jeśli wv 
stapia w szranki z taką samą, jak 

ona. bezwzględną konsekwencją. Tej 
jednak właśnie konsekwencji zabra-   kło przeciwnikom jej zumełnie. Siła 
reprezentująca całość natknęła się tu 

Wierzymy, że apel nasz znajdzie żywy > 
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Rola naszej emigracji 
i mniejszości polskich w walce 

cza” kiedy nadejdzie momen' odpo+ 
wiedni. Dziś ogremnie ważną jest *o 
la informacyjna. Jest rzeczą natural- 
ną, że współobywatele w krajach neu 
tralnych przede wszystkim do Pola 
ków zwracaią się z pytaniami: „no, 
jak nan MY Tin zwvcieżw*? 

Argument umiejętny, głęboki i pe 
łen wiary, pozbawiony w równym 
stopniu tromtadracji i pesymizmu, 

może mrzyczynić się w dużym stop- 
niu do urobienia oninii krajów — нн 
tralnych na naszą korzyść. Podczas 
woinv nofrzebnv jast nin tylbn b>* 

motocykl, ale i każde słowo ludzkie 
Mechanism tegn s*vwa powinien być 

również bez zarzutu. 
Nie tvika Polacv w Polsee, ale į 

poza tei vranieami powinni sie wv- 

strzegać pesymizmu. Płotkujmy, cza 
sami, owszer” nudzie. a zwłos”czą ko 

biety, nie megą żyć bez nlotek. Ale 

nawet nletki powinnv bvč nntvmisty 
rznęe. Lekka nrzesada fwialktai noię- 
by ste racze wvstrzerać). en da Faśa] 
wzietyrh eznłe w Nienrzvieriolekinh 

nie szkodzi w okresach woatannvch. 
Nalaży również nrzenomnień 

wszystkie wiadomości o Polsce. 
Prasa zasrani=mno nbłania de! 

ko co polskie. Nie lekcewnżmv oni- 
nii nawet naidrobniejszego dzienni-z 

ka prowincionałnego zacranira: W 
enoce trudności komunikacvinvcb, 

niejeden wielki Čziennik czerpie wia 

domości 7 mał”ch gazet. 

Do wiadomości o Polsce 
również =! 

gracji polskiej w Stanach  Zjedno- 
czonych, podkreślaiac je” role. liszeb 
ność i znaczenie nrzy nadchodzących 
wyborach Prezydenta A z @- 

se tra] 

nej i o wielkiej roli, jaką spełnić mo 

W 
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że w wojnie obecnei Armia Polska, 

organizowana we Francji, oraz po- 
mac finansowa emigracji polskiej 
północno i  nołwdniowo-amerykań- 
skiej. 

Chwila obecna zmobilizowała ca- 
ły Naród Polski bez afiszów. A niema 
mobiNzenj =krfo>-niejszej, jak właś 

nie ta, duchowa!!! 
K. Leczycki. 

Paryż przyzwyczaja się 
do wojny 

PARYŻ (Obsł. sp.). Po zakończe: 
niu mobilizacji Paryż stopniowo wra- 

са do normalnego trybu życia. Vyczo- 
raj w stolicy zaczęły fukcjonować ki- 
na oraz w dzisiejszych gazetach poja- 
wiły się ogłoszenia o ponownym ot- 
warciu szkół tańca, które będą czynne 

do godziny 11 w nocy. 
Zaczęło również normalnie funkcjo 

nować paryskie Metro. 

Komunikacja z Pale- 
styną przez Konstancą 

nadal utrzymane 
LWŻW 12 IX. Urząd palestyński 

we Lwowie na podstawie porozumie 
nia się z Konsulatem Brytyjskim i 
Rumuńskim podaje do wiadomesci 
wszystkich vbywateli palestyński Ъ, 
przebywających w Pols.e, iż komu 
nikacja okrętowa z Palestypą jest na 
dal utr:vmana. 
Okręty odpywają z Konstanzy każ   dego pon'edziałku i czwartku. 

na siły tylko polowicze, Oto na czym 
polega tajemnica powodzenia pruskie 
go w Świecie współczesnym. 

Jeżeli jednak ducha pruskiego po 
równamy z owym dojrzałym duchem 
rzymskim, który stworzył wielkie 
państwo światowe, spostrzeżemy od 
razu słabą stronę systemu pr uskiego; 

i jest owa wola do nieograniczonego pa 
nowania, przeciwko której występuje 
raz po raz cały zagrożony przez nią 
Świąt skupiając się razem w swvm 
elementarnym popędzie. samozacho- 
wawczym.. Rzym szanował cudze tra 
dycje, symboliczne bóstwa obcych 
ludów umieszczał we własnych swych 
świątyniach, pomagał Gallom w urzą 
dzaniu i śŚwięceniu własnych. ich 
świąt. Wielki Scypion Afrykański, 
stojąc na gruzach Kartaginy, wyrzekł 
te pamiętne słowa: „„Wiekszą ma war 
tość osuszenie jednej łzy ludzkiej, . 
aniżeli zrównanie z ziemią całego 
miasta". Pruskiemu generałowi nato 
miast nigdyvby.podobna myśl nie przy 
szła do głowy. Myśli takie nazywa on 
„humanitarnymi mrzonkami*. Dla 
niego nie istnieje nic prócz nie znają 
cej skrupułów ..konieczności wojsko- 
wej”. Nie przeczuwa, że ta właśnie 
straszliwa i zimna obojętność wobec   cudzych praw życiowych musi się w 
końcu zemścić na nim samym i ta 
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Eśomślilci społeczmuy 
w Wiermczech 

Wiele rysów i wad można znaleźć 
w narodowo-socjalistycznym systemie 
rządów. Główną jednak jego piętą 
achillesową pozostaje fakt, że antago 
nizm społeczny między właścicielem 
fabryki a robotnikiem, między ziemia 
ninem a robotnikiem rolnym lub ma- 
łorolnym chłopem — nie został roz- 
wiązany. Popularnie się wyrażając — 
konflikt między kapitałem a pracą, 
który w okresie weimarskiej demokra 
tycznej republiki wysuwał się na <zo- 
ło palących zagadnień Niemiec, który 
nazewnątrz wyrażał się w Reichstagu 
przeważającą większością marksistow 

ską złożoną z socjaldemokratów i ko 

munistów, ten konflikt stłumiony 

przez Hitlera może przy lada sposob- 

ności wybuchnąć z nową, większą niż 

poprzednio siłą. 

Narodowy socjalizm nie jest socja 

listyczny. Nieprawda jest, że Hitler 

doszedł do władzy dzięki przywłaszcze 

'niu socjal-demokratycznego programu 

"społecznego i dzięki radykalnej frazeo 

logii, którą obłudnie się posługiwał w 

'agitacyjnej licytacji. Pewnie, że przed 

wieloma frazesami, które mogły łu- 

dzić nadzieją na głębokie przeobraże- 

nia społeczne, hitleryzm się nie cofał 

I że słowo „socjalizm było dosłownie 

rozumianie nie tylko przez wielką 

część warstwy robotniczej, lecz nawet 

przez wielu wysoko postawionych 

działaczy partyjnych. 

W gruncie rzeczy program narodo 

wosocjalistyczny, uznany w swoich 25 

tezach za niezmienny, wcale daleko- 

idących reform społecznych nie prze- 

widywał. Wprawdzie mówił o możli- 

wości wywłaszczenia ziemi bez odszko 

dowania, lecz później w autorytatyw- 

nym komentarzu wodza partii wyjaś- 

niał, że chodzi tu o odebranie ziemi 

tym jedynie, którzy gospodarzyć nie 

umieją i ziemię marnują, nie ma na- 

tomiast mowy o parcelacji wielkliej 

własności ziemskiej, Mówił wpraw- 

dzie program o upaństwowieniu trus- 

tów przemysłowych i wielkich domów 

handlowych, to jednak nigdzie nie po 

stawił tezy o upaństwowieniu wielkie 

go kapitału i o likwidacji klasy kapi- 

talistów. Dotychczas zresztą wymienio 

nej reformy nie zrealizowano. 

Ważnym punktem gospodarczego 

programu była walka z uciskiem pro 

centowym, co było wyraźnym gestem 

w stronę drobnomieszczaństwa. W 

książce „Mein Kampf", tej ewangelii 

narodowego socjalizmu Hitler wypo- 

wiedział walkę  międzynarodowemu 

spekulacyjnemu kapitałowi, jednak 

kapitał narodowy niemiecki otrzymał 

bd niego maksimum uznania. Nic więc 

dziwnego, że kapitaliści niemieccy dali 

narodowemu socjalizmowi całkowite 

   

W LITWIE zgłoszenia na pre- 

numeratę „Kurj. Wileńskiego* 

przyjmują: F-na „SPAUDA* — 

Kaunas, Maironio 5-a; Księgar- 

nia „STELLA* — Kaunas. Pre- 

numerata miesięczna 5  litów 

nawet pod względem Ściśle wojsko- 
'wym, gdyż uzbraja przeciwko niemu 
także tych, którzy są zupełnie pozba 
wieni broni, owo bowiem wzgardzo- 
ne przezeń uczucie ludzkości nie jest 

tylko „mrzonką*, lecz biologicznym 
organem, który chronić ma ludzkość 

przed tym, by cała wielka rzeczywi- 

stość znajdująca się poza naszym wła 

snym „ja* mogła być uważana za coś 

nie istniejącego zgoła, lub jedynie za 

bezsilny i poza wszelkim prawem bę- 

dący łup cudzej woli. Zanik tego wła 

śnie biologicznego organu przyprawi 

kiedvś świat pruski o zgubę. 

Kiedy generał von Deimling za- 
warł z Hotentotami ukad pokojowy. 
otrzymał od pewnego generała pru- 

skiego list następującej treści: ,„Ko- 
lego. pruski generał nie układa się z 
wrogiem, lecz go niszczy”. Tak właś- 

nie postępowali w samej rzeczy nie- 

mieccy rycerze Zakonu Krzyżackiego 

wobec pogańskich Prusaków. Ludzie 
hołdujący takiej tradycii nie znają 

porozumienia między dwiema wola- 
mi, lecz uznają jedynie hasło: „Ty 
albo ja“. Taki stan duszy jednak ozna 
cza wojnę wypowiedzianą całej cy- 
wilizacji ludzkiej, toteż między nim 
a ową cywilizacją dojść musi kiedyś 
do ostatecznej rozprawy na śmierć i 
życie. w rozprawie tei nawet umarli, 

jak ongi na Polach Katalońskich, to- 
czyć będą z sobą w noc ciemną, na 
sśemi i w powietrzu, śmiertelny bój. 

  

poparcie, gdy tylko spostrzegli, że na 
tego konia warto postawić. 

Żywotność niemieckiej wielkokapi 
talistycznej gospodarki, niedołęstwo 
marksistowskich  - międzynarodówek, 
wreszcie aktualny dla narodu program 
polityczny oraz agitacyjne i organiza- 
cyjne zalety — oto podstawowe czyn- 
niki dojścia Hitlera do władzy. 

Hitleryzm wypowiedział nieubłaga 
ną walkę marksistom a szczególnie 
komunistom jako największym wro- 
gom Niemiec i w ogóle wrogom ludz- 
kości, w czambuł też potępiał teorię 
walki klas. 

Jednakże sprzeczności społeczne 
istnieją w rzeczywistości niezależnie 
od marksistowskich teoryj, wobec cze. 
go Hitler zaczął je tłumić dwoma za- 
sadniczymi i popularnymi środkami: 
propagandą i siłą. Wykorzystując nie- 
udolność marksistów, którzy mimo 
przewagi w niemieckim demokratycz- 
nym parlamencie, żadnych zasadni- 
czych przeobrażeń ustrojowo-gospo- 
darczych nie dokonali, bagetelizował 
Hitler interesy poszczególnych grup 
społecznych, główny zaś nacisk poło- 
żył na interes „ogólnonarodawy, jaki 
ukazywał w wizji niemieckiego mocar 
stwa światowego, w mirażu panowa- 
nia nad światem. W tym planie rze- 
czywiście  jednoczyły się interesy 
wszystkich Niemców niezależnie od 
ich społecznego stanowiska. Panowa- 
nie nad światem uśmiechało się tak 

kapitaliście jak i robotnikowi niemiec- 
kiemu, przy czym program ten jest 
daleko efektowniejszy niž perspektywa 
znojnej pracy w ustroju choćby naj- 
sprawiedliwszym. 

LONDYN. (Obsł. sp.). Agencja Re- 

utera podaje: 

wojnę Niemcom. Na terenie całego 

Sudanu przeprowadzona została czę: 

Z Londynu donoszą © wypowie- 
dzeniu wojny Niemcom przez Sudan. 
Obecnie podajemy garść wiadomości. 
Sudan stanowi wspólną kolonię An 
glii i Egiptu. Obszar 2,618,600 kilo- 
metrów kw. Ludność 6,469,000. 

Żołnierze sudańscy stano- 
wią znakomity materiał żołnierski, 
Główne znaczenie wystąpienia Sudanu 
(a zapewne wkrótce i Egiptu) polega 
na dalszym szachowaniu Włoch. Su- 

SZTOKHOLM. (Pat.). Berliński 

korespondent „Achtonbladed'* dono- 

si o coraz większym wrzeniu, które 

daje się odczuwać na terenie t. zw. 

protektoratu czeskiego. 

Wojskowe władze niemieckie w 

| obawie przed poważniejszymi rozru- 

chami musiały skoncentrować tam 

BERN. (Pat... Agencja Havasa 

donosi, że w dniu wczorajszym nad   terytorium Szwajcarii ukazał się 

PARYŻ, (PAT). Cesarz Annamu wy 
stosował Jo prezydenta Lebrun list w kfó 
rym zapewnia go o całkowitej gotowości 

podtrzymania Francji na wszystkich odcin 

Dowiadujemy się ой naocznego 
świadka, że już w pierwszym dniu   

na tyle krytyczny, by dostrzec zgubną 
przesadę w narodowosocjalistycznych 
mrzonkach i dopiero wojna obecna da 
wszystkim Niemcom dobrą naukę, 
czem się kończą wybujałe pomysły. 

Tak więc Hiller pozyskał sobie 
propagandowo większość narodu, jak 
też poważną część warstwy  robotni- 
czej która nawet zamknęła oczy na og 
raniczenia swoich praw, obniżkę płac, 
pogorszenie warunków bytu oraz 
zwiększenie czasu pracy, a wszystko 
to na rzecz inwestycyj zbrojeniowych. 
Ponadto dawały to bezpośredni efekt 
społeczny w postaci zmniejszenia bez- 
robocia. 

Odwieczny ai siły. 

Na robotników skrytycznych, któ- 
rzy zawczasu sceptycznie oceniali pla- 
ny narodowych socjalistów, jak w ogó 
le na wszystkich * współplemieńców 
którym zamierzenia hitlerowskie wy- 
dawały się zbyt piękne aby były do- 
bre, znaleziono radę w Pom: prze- 
mocy. 

Objawy jej były i są paca róż- 
ne. Od zniesienia wolności myśli, sło- 
wa i stowarzyszania się, poprzez rep- 
resje gospodarcze, szykany Gestapo. 
więzienia, obozy koncentracyjne aż do 
karabinu i topora katowskiego włącz- 
nie, rozpościera się szeroka gama środ 
ków, jakimi regime hitlerowski usiłuje 
zglajchszaltować konflikty społeczne 
których właściwe rozwiązanie mogło 
by zapewnić Niemcom drogę pracy 
i dobrobytu, zamiast zgubnej i niszczy 
cielskiej awantury wojennej. 

Zglajchszaltowanie sprzeczności so 
cjalnych nie oznacza jednak ich roz- 
wiązania.   Nie każdy robotnik niemiecki był 

Dziś Zarząd Sudanu | 

Angielskiego oficjalnie wypowiedział . 

wojskowy samolot niemiecki. Szwaj- ! 

Cesarz Annamu przeciw Niemcom 
, kach. 

, duży kontyngent wojska, które cesarz od- 

    

Sudan wypowiedział 
wo jane Wiesmcosma 

j zaeltodni ma przybyć dywizja czar- 

nych wojowników. 

Należy zaznaczyć, że w poprzed- 

_niej wojnie światowej dywizja Sudań- 
| czaków walczyła na froncie zachod- 

ściowa mobilizacja. Wkrótce na frout | nim z wielką odwagą: 

Znaczenie wystąpienia Sudanu 
| dan graniczy, jak wiadomo z Abisynią 

i Włosi na wypadek zaangażowania 
się w Europie musieliby stracić Abi- 
synię. 

Zamiast ewentualności powtórnego 
zdobywania Abisynii Włosi powinni 
przystąpić do Frontu Pokoju. Teore- 
tycznie Sudan może wystawić półmi- 
lionową armię. Sudan jest wielkim 
eksporterem bawełny. 

WRZENIE W „PROTEKTORACIE CZESKIM” 
Mężczyzn wywożą w głąb Rzeszy 

duże siły wojskowe. Żandarmeria zaś 
przeprowadza masowe aresztowania. 

W ostatnich dniach w obozach kon- 

centracyjnych osadzono około 1.000 

Czechów przeważnie kierowników i 

członków „Sokoła*. Wszystkich męż- 

czyzn w wieku poborowym władze 

niemieckie wysiedlają z Czech przy- 

musowo w głąb Rzeszy. 

Samolot niemiecki nad Szwajcarią 
carska artyleria przeciwlotnicza 0- 

strzelała samolot, który zawrócił do 

Niemiec. 

Zarządzona mobilizacja dostarczy 

daje całkowicie do d yspozycji rządu 
francuskiego. 

Niemcy bombardują 

ochronki ociemaiałych dzieci 
Jedna z bomb trafiła w dom mie- 

szczący zakład dla ociemniałych dzie- 

wojny lotnicy niemieccy dokonali „,bo- | ci, powodując straszliwe spustoszenia. 

haterskiego* bambardowania zakła- 
dów S. S. Urszulanek w Laskach pod 

Warszawą. 

Podkreślić należy, że zakłady znaj. 
dują się na wsi, zdala od jakichkol- 

wiek obiektów wojskowych. 

Kurator Okręgu Szkolnego Wileń 
skiego p. Godecki wygłosił w dniu 14 
bm. przemówienie do młodzieży, tran 
smitowane przez radio, 

W przemówieniu tym wskazał p. 

kurator na _ szezególne obowiązki 
młodzieży szkolnej w okresie wojny. 
W szczególności podkreślił obowiązek 
oszczędzania życia i zdrowia, współ 
pracy z nauczycielem i pomocy cier 

piącym. 

P. kurator zakończył następujący 
mi słowami: : 

Każda szkołą” musi być ogniskiem 
spokoju, opanowamia i wiary w zwy 
cięstwo, musi być źródłem rzetelnej. 
prawdziwej informacji, musi być oś- 

ścią, z dywersją I każda szkoła niech 
ma w sobie piastowskie ambicje goś 

W chwili kiedy nasza Ojczyzna spływa 
krwią najszlachetniejszych i najwaleczniej 
szych swych synów, %iedy ręka zachod- 
niego grabieżcy sięga po nasze prastare 
ziemie, nam inwalidom wojennym i pozo 
słałym, którzy przebyli wojnę o Polskę 
na różnych frontach, nie wolno pozostać 
w fyle w wyścigu zmagań znaczonych 

krwią i żelazem. . 
Los zrządził, że nasze inwalidztwo po 

zbawiło nas możności czynnego udziału 
z bronią w ręku, ale ło nie może zach- 
wiać w nas siły i pełnego zaufania do Na- 
czelnego wodza i Władz państwowych. 

Ta wiara nakazuje nam: 
1) lojalnie wykonywać wszystkie za- 

rządzenia władz cywilnych i wojskowych, 
2) współdziałać z OPL, Społecznym 

Komitetem Pomocy Wojsku, Strażą Oby 
watelską i innymi instytucjami powołany- 
mi do życia na czas działań wojennych, 

3) trwać na swych posterunkach pracy 
wiernie i wytrwale,  nieszczędząc ofiar 
i poświęcenia osobistego, 

4) współdziałać z Sicowiedóini orga 

Obywatele. e 
Żołnierze polscy nie . załdć trudów 

i poświęceń bronią nietykalności naszej 
Ojczyzny. Jakże często w tej walce odda- 
ją w ofierze życie. Jakże często strzały 
wroga z młodych i silnych ludzi czynią 
ludzi chorych, którym jedynie staranna 
opieka lekarska i warunki szpiłalne mogą 
zapewnić powrót do zdrowia. 

Opiekę szpiłalną ranny żołnierz mieć 
musi i opiekę tę społeczeństwo obowią- 
zane jest mu zapewnić. | 

Kraj nasz nie posiada jednak dosła- 
tecznej ilości szpitali. Nawet w warunkach 
pokojowych daje się odczuć brak pomie 
szczeń dla chorych w zakładach leczni- 
czych. Cóż dopiero podczas wojny, gdy 
do szpitali będą napływać ofiary okru- 
cieństwa niemieckiego spośród ludności 
cywilnej i żołnierzy walecznej naszej 
armii. 

W zrozumieniu wymagań chwili, Pol- 
ski Czerwony Krzyż musi być przygoto- 
wany na to, by zaspokoić każde zapotrze 
bowanie na łóżka szpiłalne i dlatego przy 
stępuje do uruchomienia w Wilnie szpi- 

PARYŻ. (Pat.). 

omawiając wczorajszą wizytę premie 

ra Chamberlaina we Francji przewi- 

duje, że w najbliższych dniach pod: 

PARYŻ. Wczoraj z dworca parys- 
kiego udało się na front zachodni 

przeszło 100 senatorów i deputowa 

nych francuskich, którzy wstąpili na   ochotnika do armii, 

rodkiem walki z plotką, fałszywą wie ; 

   

Kurator Godecki do młodzieży - 
dom, to Bóg w dom, — a najmilszym 
gościem niech będzie żołnierz polski 

Jemu musicie usłużyć, dopomóc, ser 
ce okazać, ducha pokrzepić, ugościć— 
nie tylko chlenem, dobrym -słowem, 
piosenką, muzyką, orkiestrą, przed- 

stawieniem — na co was stać. Tvlko 
przygotować się zawczasu. — : 

Uczniowie! Wymagam od Was wie 
le — karności, sprawności, hartu du 
cha i wysiłku woli. Musiecie stanąć 
na wysokości zadania, musicie to w 
sobie przełożyć, zdobyć się na to, po- 
stanowić | 

Ja nie będę Was zaprzysięgać. ani 
nie padnie tu żadne słowo, ale zarzą 
dzę chwilę ciszy. Skapcie się, odczuj 
cie czego Polska żada od dziatwy. od 
młodzieży szkolnej — jaka ma być 
w czasie wojny młodzież tego narodu 
którego starsi s'nowie hranili" Wester 

cinności. — Niech pamięta, że gość w ' platte. Skupcie się w sobie. 

OREZWA 
BPO INWALIBÓW 

nami i władzarni przy zwalczaniu dywersji, 
szpiegostwa i wrogiej nam propagandy, 

5) wpajać w nasze ołoczenie i w spo- 
łeczeństwo wiarę w nasze ostateczne zwy- 

cięstwo. 
Wiemy dobrze, że wojna nie może 

trwać bez, ofiar, lecz wiemy: także i pa- 
miętamy o tej prawdzie, że posiew krwi, 
jaką nasza Ojczyzna spływa, wyzwoli w 
nas takie niespożyłe siły, które nie tylko 
ugrunłują, lecz i powiększą nasze granice 

stwarzając z nich niezniszczalny bastion 
przed zalewem germanizmu. 

Wierni tym zasadom wytrwajmy i in- 

nych do wytrwania nawołujmy. 

Niech żyje Najjaśniejsza Rzeczypospo- 

lita Polska. 

Niech żyje Najdostojniejszy Prezydent 
Rzeczypospolitej Prof. Ignacy Mościcki. 

Niech żyje Waleczna Armia Polska 
i Jej Wódz Naczelny Marszałek Polski 
Śmigły-Rydz. 

Zarząd Okr. Zw. Inw. Woj. RP. |   

S TUNNNSASNO RES NPTORNPVEEKEZES - 

UWAGA 

szoferzy i automobilišci amatorzy! 
W „Kur erze Wileńskim" przy ul. Biskupa Bandurskiego 4 

prowadzona jest rejestracja ochotników do wojska. 
Zgłosić się trzeba natychmiast, dziś jeszcze! 
Mogą się zgłaszać również posiadacze zielonej karty jazdy. 

Tylko wspólnie 
Dodatkowy układ francusko-angielski 

Prasa paryska | pisane będzie dodatkowe porozumie- 

  

w Wilnie. 

Szpitale Polskiego Czerwonego Krzyża 
в И’Ппіе 

tali Polskiego Czerwonego Krzyża, ktėre 
uzupełnią niedostateczną ilość szpitali ist- 

niejących obecnie. 

Znając ofiarę społeczeństwa, wierząc, 
że w wyścigu wysiłków i poświęceń na 
czecz wielkości i niezawisłości naszej Oj- 
czyzny nikt nie da się ubiec i nikt nie 
pozostane obojętnym na potrzeby ranne 
go żołnierza, Polski Czerwony Krzyż 
zwraca się z wezwaniem o ofiarowywanie 
wszelkiego rodzaju sprzętu potrzebnego 
dla uruchomienia szpitali, a więc łóżek, 
szafek, koców, sienników, poduszek, bie 
lizny pościelowej, medykamentów I t. p. 
przedmiotów. Niech każdy  pośpieszy z 
ofiarą i zorganizuje w gronie najbliższego 
otoczenia zbiórkę na powyższy cel. 

Oddział Polskiego Czerwonego Krzy 
ża (Wilno, Mickiewicza 7) codziennie w 
godzinach od 9 do 14 dostarczać będzie 
blankietów, na których będą przyjmowa- 
ne zgłoszenia z wyszczególnieniem zao 
fiarowanych przedmiotów. 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ 
Oddział Wileński.   

  

nie angielsko-francuskie, stwierdza 

jące, że mocarstwa te mogą zawrzeć 

pokój jedynie «spólnie. 

Francu cy deputowani 
udali się na iront 

Jutro udają się na front kilka by 
łych ministrów, którzy wystąpili z rzą 
du, by móc zaciągnąć się pod sztanda 

ry.



 Bierzmy 
0 :ywatele Wiina! 

ae nasze przeżyło już nie jedną 
wojnę, wytrzymało nie jedną bitwę i zna 
straszne najazdy wroga. Paliły się domy 
i ginęło wiele mieszkańców ale po poża 
rach budowało się domów jeszcze wię 
cej, a mury zaludniały się jeszcze gęściej. 

Każde przezwyciężone niebezpieczeń 
stwo hartowało ducha mieszkańców Wil- 
na. Wszystkie blizny po ciężkich ciosach 
są dziś naszą chlubą, są świadectwem mę 
stwa naszych ojców i praojców. 

Dziś kolej próby przyszła na: nas. Pol 
ska broni swojego byłu państwowego | 
narodowego. Napadł na nas wróg bod- 
stępny i niemoralny. Wraz ze wszystkimi 

_ szlachetnymi. narodami, które stanęły о- 
bok nas, musimy odnieść zwycięstwo, aby | 

być wolnymi i żyć w świecie rządzonym 
przez prawo ł moralność. Musimy o to 

' walczyć choćby do ostatniego progu, 
- osłatniej polskiej chaty. 

Nie czas nam teraz użalać się nawet | 

Wilno przystępuje do uregulo- 
wania Kwestii aprowizacyjnej 

Zarządzenie Prezydenta Miasta 
Prezydent. miasta dr Wiktor Male. | ludności w legitymacje, na Kiórych 

szewski ogłosił dziś odezwę, wzywają | odbywać się będzie wydawanie pro- 
'cą wszystkich komendantów bloków 
O. P. L., by przedstawili niezwłocznie 

„spisy głównych lokatorów i subloka- 
. torów ich domów, celem zaopatrzenia 

Opał dla Wilna 
Sekcja Opałowa Komisji Aprowi- | 

wizacyjnej przy Izbie Przemysłowo- 
Handlowej w Wilnie podjęła starania, 
celem możliwie szybkiego dostarcze- 
nia do Wilna opału. Firmy drzewne, 

"które "otychczas 'jmowały „ię ek- 
sportem, czy też trudniły się dosta- 
wami dla kołei, dła przemvsłtu celu- 
lozowego, par* niczego itp. zosi.. 7 
wezwane do przedstawienia swej dzia 
2o!ności na snrowodzanie drewna opa 
łowego. Pomocnym okazało się tu sta 

erą Tosów Poństwowych.. które 

zarezerwowały dla Wilna przeszło 100 

tys. m. drzewa, z tego 20 tys. m. do- 
wieziono inż do stacvi 

" Jednocześnie Dyrekcja Kolei ma 

Niemcy zrzucają zarazę 
Badania bakteriologiczne zrzuca- niemieckie, jak cukierki, zabawki, 

nych przedmiotów przez. samoloty | paczki makarona i inne wykazały, iż 

je AAAAAAAMAAAMAA 

Książka kształci, bawi, », roswije 

Czytelnia Nowości 
Wilno, ul. Św. Jerzego 3 

OSTATNIE NOWOŚCI 
Lektura szkolna — Beletrystyka — 
Naukowe — Wysyłka na prowincję - 

. €rvnne od'11 do 18. | 
Kauela 3 zł. Abonament 1.50 zł     
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RBARY НЕСОМ 

  

przykład 
z bohaterskiej Warszawy: 

  

„(zwózka, naładunek, wyładunek itp.|. 

kolejovych. | na odcinku zaopatrzenia Wilna 

|przez nieprzyjaciela walki bakteryj- 

| 1163 огаге па FON 

па poważne nieraz trudności w życiu cy 
wilnym, gdy po żołnierzu trzeba być go 
towym w każdej chwili do oddania życia 

w walce. 
Bądźmy karni, padzwy” oddani. speł: 

nłajmy swoje obowiązki obywatelskie ze 
zdwojoną gorliwością i bądźmy wytrzy- 
mali na niewygody. Możemy dziesięć ra 
zy gorzej jeść, możemy mniej elegancko 
się ubierać I mniej wygodnie mieszkać, 
lecz nie możemy ani przez chwilę osłabiać 
naszej odporności duchowe, naszej goto 
wości do walki z wrogiem aż do zwycię 
stwa. 

Bierzmy przykład z bohaterskiej War | 
szawy, której męstwu składamy w tym 
miejscu hołd i życzymy jej najgoręcej aby 
odniosła zwycięstwo. 

Niech żyje Polska! Niech żyje wolność! 
Niech żyją narocy sprawiedliwe. i szlachet 
ne. - . 5 

RADA MIEJSKA WILNA. 

duktów żywnościowych w tych skle-. 
pach i piekarniach, którym powierzo- 
„na będzie aprowizacja odnośnego re- 

jonu. | 

udzielić dostatecznej ilości wagonów 
do za!adowanią tych m-'-—*=tów, tak, 
iż już w nafbliższej przyszości opsł 
ten ma przvbvė "> Wilna. 
zaś administracyjne zadeklarowały 
swą pomoc w organizacii zwózki dre 
wna z lasów do stacyj kolejowych. 

Ceny drewna ulegna może niez- 
nacznej zwyżce w związku ze zwro- 
stenz niektórych kosztów. związa- 

nych z jego dostarczeniem do Wilna 

Oczywiście powyższe posunięcia 
nie wyczerpują całości z zagadnienia 

w 
-opał, ale spowodowują odprężenie. 

są one zakażone bakteriami tyfusu, 
cholery 1 innych chorób zakaźnych. 

Wobec stwierdzenia prowadzonej 

nej drogą zrzucania z samolotów 
przedmiotów zakażonych, jak rów- 
nież drogą dywersji, przestrzega się 
ludność i wzywa de zachowywania 
środków ostrożności. 

Władze |- 
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Właściciel rozrąchunku (nazwa wydawnictwa) 

„KURJĘR WILEŃSKI" 1 

Nr rozrachunku 

      

Na z. BŚ gr złote słownie 

  

  

Wpłacający: 

(nazwisko) 

Przekaz rozrachuakowy 1 

na zł; 

    

Nr rozrachunku 

     
    

k 

gr wyżej 
  

  

(imię)   

Poczta:   

miejscowość 

Właściciel rozrachunku (nazwa wydawnictwa): 

„KURJER WILEŃSKI" 
Wilno, Biskupa Bandurskiego 4. 

  

  

  

) 
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POCZTA: Wilno 1 
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okręgewy 

Nr nadawczy       
  

  

Lista ofiar 
Na rzecz Wojewodzniego 
Kom:tetu Obywatels iego 

Pomacy Wo Snu 

W dniach od 12 do 14 bm. włącznie wpły 
| nęły następujące ofiary: 

Bezimiennie „od Babuni* 50 zł. 

Starostwo Grodzke Wiłeńskie 15) zł. 

_P. Borowik Donat 5 zł. 
P. Krystyna Turska — złoty sygnet. 

Pracownicy Związku Spółdzelni Mleczar 

skich i Jajczarskich w Wilnie 228 zł. 

P..Halina Zasztowt - Sukienicka 300 zł. 

Zebrane z inicjatywy p. B. Halmi.skiej i 

p. K. Dembowskiego, artystów teatru „!.ut- 

ni“ w cukierni B. Sztralla dla Sekcji Zdro 
wia — 92 zł. 50 m 

Towarzystwo Kredytowe m. Wilna za po 
śroćnictwem prezesa p. Iżychiego - Herma 
na 5.000 zł. 

Rada Adwokacka — 1.000 zł. 
Dr. Maksymilian Dudel 15. zi. 

„ Wszystkim ofiarodawcom składa Komitet 
tą drogą REZ 

„ZN 

wych. 

  

Aresztowanie paskarzy 
Na skutek polecenia starosty pow. w 

Szczuczynie Nowogródzkim osadzeni zo- 

stali w więzieniu Reznik Judei, mieszka- 

  

rza zabrač „to“ stąd ze sobą? 

— No, oczywiście! 

    

ZAKŁADY GRAFICZNE 

WILNO, UL. BISKUPA BANDURSKIEGO Nr. 4 

Dzieła książkowe, druki. książki 
dla urzędów państwowych. sa- 

morządowych, zakładów nauko* 

Bilety wizytowe, zapro- 
szenia. prospekty, afisze 1 wszel- 
kiego rodzaje roboty w zakresie 

drukarstwa 

WYKONYWUJĄ 
"PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

— Tak. Chciałbym tylko wiedzieć, czy pan zamie- 

Rejestracja 
do baonu pracy 

Federacja Polskich Zw. Obrońców 

Ojczyzny awraca się z gorącym ape- 

łem do wszystkich w wieku od. lat 18 
do 40, dotychczas niezarejestrowa- 

nych, do zgłaszania się w lokalu Fe- 

deracji ul. Św. Anny 2, w celu zareje- 

strowania się do baonu pracy. 

Zgłaszać się w dnie powszednie w 

godz. od 9 do 15, poczynając-od dnia 

15 bm, 

A Gospodarka 

oszczędnościowa 
w czasie wojny 

W piątek, 15 bm. punktualnie o godz. 
;, 16,30 w kasynie podoficerskim, Mickiewi- 

i cza 11 (łam gdzie mieści się Biały Krzyż) 
profesor Jan Muszyński wygłosi odczyt 
temat: „Gospodarka. oszczędnościowa   podczas wojny”. Wsięp wolny. | 

    

FĘZE 

      
    
          

         

    

  

szkanka tejże miejscowości za paskarstwo.   | Kamionki oraz Brocha Pilecka, mie- 

  

Na Fundusz 
Obrony Narodowej 

Łańcuch prasowy 
Pracownicy apteki centrali Zaopa- 

trywania Instytutu Ubezpieczeń Spo- 
łecznych złożyli na FON — 15 obrą- 

czek złotych, 4 pierścionki złote, 1 
szpiłkę złotą wagi 91.4, rubre, drobne 
monety i różne przedfmioty srebrne 
oraz rondle i samowary miedziane, 

Ofiarodawcy wzywają do naślado- 
wania pracowników  Ubezpieczalni 
Społecznej w Wiłnie p. p. właścicieli 
aptek: Rodowicza, Sokołowskiego, Cz, 
Nałęcza, Augustowskiego,  Jundziło- 
wą, Chrościckiego i Czaplińskiego, Fi] 
manowicza  Maciejewicza, Wysockie. 
go, Zajączkowskiego, Frumkina, S-w 
Sopożnikowych, S-w Paka, Mańkowi 

cza, Januszkiewicza, Romeckiego, Rot 
kowskiego oraz pracowników powyż- 
szych aptek. 

Prosimy ofiarodawców żeby wzy- 
wali do naśladownictwa dalszych swo- 
ich znajomych. 

* tę * 

Absolwenci Wiejskiego Uniwersytetu Spė 

łecznego w rudziszczu na zakończenie kur 

su wpłacają sumy polikwidacy jne prowadzo 

nych przez nich organizacyj, razem zł. 42.09. 

NDEDOZZAONGK A DZORT ZO DOWOD #) 

Plotkom nie wierz 
i ch nie szerz. 

ETO ANET ASTA L ATI) 

Ewakuow: ni 
zgłaszają sią 

do szeregów armii 
Wszyscy ewakuowani, którzy przybyli 

do Nieświeża, a zdołni są do noszenia 
broni zgłosili się do szeregów armii. Oś- 
wiadczyli oni, że nie chcą pozostawać 
bezczynnie i wolą- walczyć w szeregach 
o uwolnienie kraju od najeźdźcy, 

W celu samoobrony 
Nowogródek kusuie C. K. M. 

W celu zorganizowania. samoobrony 
obywateli przeciw samolotom nieprzyja- 
cielskim społeczeństwo nowogródzkie 
przystąpiło do zbiórki środków na zakup 

własnego c. karabinu maszynowego. 
Zbiórka funduszów postępuje b. szybko. 

  

je, w miarę możliwości. Prośba zobaczenia się z Elż. 
bietą nie wychodzi poza granice możliwości, 
więc skłonny zadowolić ją. — Podszedł do drabinki... 

jestem 

MIŁOŚĆ I PODEJRZENIE 
trzekład autoryzowany z angielskiego W. M, 

Streszczenie początku. 

Przeprowadzając śledztwo w 

'aprawie zamordowau* Łólien 

Crane :. porwania jej córki, 

-  Hardinre re zgrozą s *!+rdz l, 

że z szajką nieuch vvaych zbro 
dniarzy współdziała jego narze 

czona, Elżhieta Co7-:» mas. Po 

Зеса ją ''edzić. Wreuacie mają? 

dostateczne dowody je; udziału 

w zbrodniach, chc: z wiej wy- 

dobyć iwformacje 0 pozosta 

łych wspćlnikach. W=bec opo- 

ru Elżbiety arest'o7aje js na 

podstawie  sfałszowaey- roz- 

kazu aresztowania, aby ją a 

straszyć zmusić do zeznań Je 

dnakże w drodze do Auclandu 

Elżbiecie udało się wyk:aśc pud 

Hazdinge'owi- rewol- 

wer i próbować ti aks 

saitų   

(Ciąg dalszy). 

Hardinge podbiegł szybko. 
— busśc go, ty besiwo! — rozkazał zaa schwy- 

cić kotka. 

Ale watima wyszczerzyła tylko na niego kły i mru- 
cząc cicho dusiła małe stworzemko. Po chwuli Oodrzu- 
ciia drgającę jeszcze konwulsyjnie ciałko pod nogi 
doktora. kiardinge, który był przyjacieiem zwierząt 
i nie mógł patrzeć na ich męczarmie zwrócił „się ze 

wściekłością do doktora: 
— Czemu pan jej nie przeszkodził? : 
— Nigdy nie mieszam się do igraszek Fatimy! 
— Pan to nazywa „igraszkami” ? 
— Tak. Czym ostaiecznie jest jeden kociak? Przyj- 

dzie czas, gdy wyzbędzie się zupełnie potrzeby zabija- 
nia i niszczenia... Ale teraz lepiej będzie, gdy odejdzie 
do swego apartamentu. Nabrała niechęci do pana- 
i mogłaby spróbować potraktować pana tak samo jak 
tego kociaka, jeżeli pan nie będzie dość ostrożny... 
Chodź, Fatimo, chodź tu, dziawczynko! 

Potwór podniósł się z ziemi i wybiegł truchcikiem 
za drzwi, rzucając wrogie spojrzenia - na Hardinge'a. 

„Miller zamknął drzwi na kłódkę. 
— Czy ciekawość pańska została już całkowicie 
aja — zapytał. 
"Hardinge skinął głową.   

— Nie uda' się panu wywieźć jej niepostrzeżenie! 
— Och dam, sobie radę. Przywiozłem ją przecież 

bez niczyjej wiedzy, a wtedy nie była jeszcze taka... 
łagodna! Czy ma pan jeszcze jakieś pytania? 

— Gdzie jest Elżbieta? 
Przez chwilę doktór wahał się. Ale zwolna drwią- 

cy błysk rozpałał się w jego oczach. 
— Ach, ci zakochani! Zawsze niecierpliwi! Więe 

pan nie wierzy, że się spaliła? 
— Wiem, na pewno, że to nie ona! Chirurg poli- 

cyjny z Aucklandu dokonał sekcji i stwierdził, że 
spalona kobieta była znacznie niższa od Elżbiety, że 
miała włosy mysiego koloru, podczas gdy włosy Elżbie- 
ty są jak złoto. Nie przypuszczałem, że pan się potk 
nie na takim drobiazgu, doktorze! 

Doktór uśmiechnął się z miną winowajcy. 
— Wszystkiemu winne moje  przepracowanie! 

Mogę tylko część uwagi poświęcić sprawom, nie mają- 
cym związku z moimi doświadczeniami... No, tak.. 
Więc pan pragnie wiedzieć, gdzie jest Elżbieta?... Ona 

jest tutaj. | _ 
— Tak przypuszezałem! — odrzekł Hardinge. — 

Ale chyba nie ukrywał pan jej tu od czasu, gdyście ją 
wykradli z zajazdu? ` 

— Nie, Atherton pilnował jej. Może chciałby pan 
zobaczyć się z nią? 

Hardinge nie odpowiedział. Czuł, że doktór drwił 
z niego. A przecież niczego na świecie tak nie pragnął, 

jak tego, by móc pomówić z Elżhietą! 2 
— Gdy człowiek jest skazany na powieszenie — 

ciągnął dałej Miller — władze więzienne pozwalają mu 
wypowiedzieć ostatnie życzenie i starają się wypełnić 

— Niech pan nie rusza się z miejsca, panie Hardinge: 
jestem uzbrojony. 

Hardinge postąpił parę kroków naprzód. 
— Pan nie żartuje? — zapytał. 
— Oczywiście, zaraz się pan przekona. Proszę za- 

czekać chwilę, zobaczy ją pan. 

Wszedł na stopnie i zniknął w tworze u góry... 
Minęło pięć, dziesięć minut... kwadrans, wtedy Har- 
dinge posłyszał znowu kroki nad głową. Tym razem 
Miller nie był sam, ktoś schodził za nim po drabinie. 

— Zawsze lubiłem uszczęśliwiać moich gości! — 

rzekł lekarz pogardliwie. — Zostawię więc was sa- 
mych na dłuższy czas. Potem, niestety, będę musiał 
was rozłączyć! 

XXVII. 

WYJAŚNIENIE. 

Gdy doktór wszedł znowu do drabinkę i posły- 

szał hałas opadającej klapy, Hardinge wyciągnął ręce 
ku Elżbiecie. 

— Elžbieto! 
Przytuliła się do niego, łkając jak rozpaczone 

dziecko. Łzy spływały strumieniami po jej twarzy. 

— Piotrze, Piotrze! Jakież to okropne, że oni cie. 

bie złapali! Gdybym nie napisała tego listul... 
— O, nie, to nie była twoja wina — odrzekł. — 

Gdy szedłem na to spotkanie, byłem najzupełniej przy 
gotowany, że'oni wciągają mnie w pułapkę i przedsię- 

wziąłem wszelkie środki ostrożności. Chciałem odna- 
leźć ciebie, ukochana moja, i wiedziałem, że była to 
jedyna droga 

м (D. c. n.).  
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Z Rady Miejskiej 
Uczczenie pom'ęci 

nowych ławni«ów. 
Hołd wiina bohatersaiej Warszawie. 

pole. łych. Wybory 

Wczoraj odbyło się drugie z kolei 

plenarne posiedzenie nowowybranej 

Rady Miejskiej. 

Przed przystąpieniem do porządku 

dziennego prezydent miasta dr Male- 

szewski odczytał dwa wnioski. 

Pierwszy z nich ma charakter o- 

dezwy Rady Miejskiej do ogółu oby 

wateli, (który podajemy na innym 

miejscu). 

W drugim wniosku Rada Miejska 

złożyła hołd bohaterskiej postawie 

ludności Warszawy, która wraz z na 

szą dzielną armią skutecznie odpiera 

inwazję brutalnego najeźdźcy. Wnio 

sek ten w drodze radiowej nadany zo 

stanie do Warszawy. Treść jego jest 

następująca: 

Obywatele miasta Warszawy! Wasza 

mężna decyzja obrony stolicy, Wasze bo 

haterskie walki z najeźdźcą I podziwu 

godna podstawa w tak ciężkich chwiłach 

— spotykają się u nas z głęboką czcią I 

wywołują gorące życzenie abyście prze 

trwali aż do świetnego zwycięstwa. 

Hołd poległym! Cześć tym, którzy 

walczą z bronią w ręku! Cześć tym, którzy 

stoją na swoich posterunkach pracy! 

Cześć wszystkim mieszkańcom Warsza- 

wy, którzy nie ulgkli się ataku wroga. 

Oba te wnioski przyjęte zostały 

burzą oklasków i uchwalone przez 

akklamację. 

Następnie Rada Miejska na wnio 

sek prezydenta miasta uczciła przez 

powstanie i jednomińutową ciszę 

wszystkich połesłych w obronie Rze- 

czypospolitej. 

Porządek dzienny otwarto sprawą 

wyboru nowych ławników. Klucz wy 

borczy ustalono na posiedzeniu Kon 

wentu Senjorów, które odbyło się bez 

pośrednio przed plenarnymi obrada 

mi Rady Miejskiej. W myśl tego klu 

cza Blok Gospodarczego Odrodzenia 

Wilna desygnuje 2 ławników, klub 

narodowy — 3, PPS i Klub Demokra 

tyczny — 1, Blok żydowski — 1, i 

Bund — 1. 

Blok Gospodarczy ze względu na 

zdekompletowanie swych szeregów 

przez powołanie wielu radnych do 

wojska i służby obywatelskiej kandy 

datów swych narazie nie zgłosił. Ław 

nicy tego Klubu wybrani zostaną do 

datkowo na najbliższym posiedzeniu 

plenarnym Rady Miejskiej. Obecnie 

więc wybrano 6 awników. 

Z Klubu Narodowego p. p. Zyg- 

rnunta Fedorowicza, Woiciecha Gołę 

biowskiego i Wacława Hołownię. Z 

PPS — p. Jana Żejmę. 

Z ramieria bloku żydowskiego — 

Bolesława Segala oraz z ramienia Bun 

du p. Józefa Aranowieza. 

W dalszym toku posiedzenia Ra- 

da Miejska załatwiła szereg spraw 

związanych z najbliższymi planami 

gospodarki miejskiej. 

Najbardziej godną uwagi jest pow 

zięta uchwała zaciągnięcia na cele za 

prowiantowania. Wilna pożyczki 

w wysokości 3.000.000 zotych. 

Jak poinformował prezydent mia 

sta starania o zaciągnięcie tej pożycz 

ki w Państwowym Banku są na dob 

roi drodze i częściowo już zostały zre 

alizowane. 

Poza tym uchwalono wobec zwiek 

szonych wydatków samorządu zaciąg 

nąć w jednej z instytucyj kredyto- 

wych pożyczki w wysokości 

2.000.000 zotych 

na cele obrotowe finansów miejskich.   
bdczyty 

Uwaga, mieszkańcy Wilna! W nie- 

dzielę 17 września o godz. 12.30 odbę- 

dą się w różnych punktach miasta od- 

czyty: 
Antokol: 

„Hitler* — sala paraf. św. Piotra 

i Pawła. 
„Napór germanizmu w ciągu wie- 

ków* — Antokolska 12. 

„Dzieje Gdańska" — Piaski 27 

ZPOK. 
Ostra Brama: 

„Cele obecnej wojny“ — sala 

paraf. św. Teresy. 

„Co nam powiedzieli nasi najwięk- 

si pisarze o walkach polsko-niemiec- 

kich — Beliny 5, lokal ZPOK. 

Śnipiszki: 

„Hitleryzm a chrześcijaństwo — 

sala paraf. św. Rafała. 

Śródmieście: 
„Francja* — Dominikańska 12. 

„Rola Polski w dobie współczes- 

nej* — Św. Anny 2. 
„Dzieje Pomorza* — Żeligowskie- 

go 1. 

„O co Polska walczy“ 

paraf. Franciszkanów. 

sala 

REDAKTOSZY DZIAŁÓW, Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości z m. Lidy; Zbiguiew 

„specjalnego wysłannika”; Witold Kiszkis = wiad. gospodarcze i połityczne (depeszowe 71. telef. 

(es) 

| Zarzecze: 
„Polacy w Niemczech* — Młyno- 

wa 2—4. 
Zakret: 
„Czym jest nasz sprzymierzeniec 

Anglia* — sala paraf. przy kościele 

Serca Jezusowego. 
Zwierzyniec: 

„Prusy wschodnie* — szkoła Nr 2 

na Zwierzyńcu. 
„Dzieje zakonu krzyżackiego" — 

Sołtaniszki, sala paraf. kościoła Nie- 
pokalanego Poczęcia. 

„Traktat Wersalski a Polska* — 
„Witoldowa 53. 
ESTONIA ESS 

"RÓŻNE © 

TYVYYVYYVYYYYYVYYVYVYVYY 

— ZAGUBIONĄ książkę wojskową kat. 

„AŚ rocznik 1903 wydaną przez KU Postawy 

na imię Delikator Władysław — unieważnia 

się. 

AAAAAA| 

  

  ZGUBIONE zaświadczenie wojskowe wy 

dane przez Komisję Poborową w Wilnie na 

imię Sylwestra Tomkiewicza — unieważnia 

się.   

KRONIKA 
| Dzis: Nikodema Kapl. M. 
Jutro: Eufemii P, M, 

WRZESIEŃ 

    

  

Wschód słońca — g. 4 mn. 52 

'# гаспба słońca — . 5 nr. 37 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
eki: Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); 
Chomiczewskiego (W. Pohulanca 25); 
Miejska (Wileńska 23); Turgiela (Nie- 
miecka 15); Wiwulskiego (Wielka 3). 

Ponadto stale dyżurują. apteki Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 

| Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

SPRAWY SZKOLNE 

— Dyrekcja Państwowych Szkół Prze- 
mysłówych (licea: mechaniczne, elektrycz 
ne, budowlane, drogowe i miernicze) im. 
Marszałka józeła Piłsudskiego w Wilnie 
(ul. Holendernia 12) wzywa uczniów aby 
sławili się do zajęć szkolnych, które roz- 
poczęły się od, dnia 14 września. Ucznio- 
wie analogicznych liceów państwowych 
mogą również zgłosić się ze świadectwa- 
mi szkolnymi. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSK: NA POHULANCE. 

— Dziś, w pątek dnia 15 bm. o godz. 18 

* powtórzenie wczorajszej premiery pogodnej 

i wesołej komedii franeuskiej Pugt'a „ZIELO 

NE LATA% w reżyserii Bronisława Dąbrow 

skiego z udziałem pp. Jasnorzewskiej, Naw 

rockiej, Szaflarskiej, Blichewicza, Duszyńskie 

go i Nowosielskiego. Dekoracje Wiesława Ma 

kojnika. 

— „WARSZAWIANKA% w Teatrze Miej 

skim na Pohulance Celem uczczenia bohater 

skiej obrony Warszawy występuje Teatr 

Miejski na Pohulance w nadchodzącą  nie- 

dzielę z uroczystą premierą arcydzieła St. Wy 

spiańskiego — „WARSZAWIANKA w reży 

serii Leopolda Pobóg - Kielanowskiego, któ 

та poprzedzi fragment „Nocy Listopadowej'* 

Wyspiańskiego w reżyserii Br. Dąbrowskie 

go. W. przedstawieniu bierze udział cały ze 

spół artystyczny Tatru Miejskiego na Pohu- 

lance. 

HKOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 

  

Ochotniczy Batalion 
Akademicki 

Akademicki Komitet Pomocy Wojsku 

przy Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży 
Akademickiej USB podaje do wiadomo 

ści, że w piąte« dnia 15 bm. jest ostatni 
dzień rejestracji do Ochotniczego Bata- 

lionu Akademickiego. 
Zapisy przyjmuje Akademicki Komitet 

Pomocy Wojsku w lokalu „Ligi“, Zamko 

wa 24 od godz. 11 do 13 i od 17 do 19.   
  

Grupa rezerwistów belgijskich udająca się do koszar. 

Światła w samo- 
chodach 

Wileńskie Starostwo Grodzkie podaje 

do wiadomości, że minister spraw wew 

nętrznych zarządził: 
1. Samochody poza osiedlami na dro 

gach mogą używać dużych świateł nie ' 

bieskich. 

2. W osiedlach samochody mogą uży 

wać świateł niebieskich małych. 

3. Samochody w czasie alarmu powin 

ny zgasić wszystkie światła. 

RADIO 
PIĄTEK, dnia 15 września 1939 r. 

6,56 Pieśń poranna. 7,00 Dziennik por. 

7,15 Muzyka z płyt. 7,50 Audycja loka!na. 

8,00 Audycja dla szkół. 8,10 Muzyka z 

płyt. 8,30—11,57 Przerwa. 11,57 Sygnał 

czasu i hejnał. 12,03 Audycja południo 

wa. 12,15 W- przerwie: Gazełka południo 

wa. 13,00—15,00”Przerwa. 15,00 Audycja 

dla młodzieży. 15,15 Muzyka. 15,50 Wia 

domości gospodarcze. Dziennik popołud 

niowy. 16,10 Pogadanka akłualna. 16,20 

Muzyka. 1700 Audycja z Baranowicz. — 

18,00 Audycja lokalna. 18,20 Słuchamy 

Warszawy ll. 19,00 Audycja literacka. 

19,30 Muzyka. 20,00 Słuchamy Lwowa. 

20,30 Słuchamy Warszawy Il. 20,50 Dzien 

nik wieczorny. 21,00 Przemówienie Prezy 

denta m. Wilna do Prezydenta m. War- 

szawy. 21,15 Muzyka. 22,00 Dziennik wie 

czorny. Słuchamy Warszawy Il. 23,00 Os- 

łatnie wiadomości dziennika. 23,05 Słucha 

my Warszawy Il. 23,30 Zakończenie prog 

ramu. 
WED Z EOT ROEE ZRT TA 

NAAAADAŁA AAA AAD KA AAA AAAA AK DADA AAAAARAAA DAJ 

y +-TTY"SYTYYYYWYYY" 

POTRZEBNE są osoby umiejące prząść 

len wełnę na kołowrotku. Zgłoszenia w loka 

lu Bazaru Przemysłu Ludowego ul. Zarzecze 

godz. 9—11. 

win Sak 

    

 GROBEROGRJCEYGISZEA 
Film najnowszej produkcji 

AAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAADAAA AA ADA AAA AAA 

AKUSZERKI 
AKUSZERKA 

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

ul. Jakuba Jasińskiego la 3 róg ul. 

Przyjmuje od 1—3 i od 5—6 

  

  

— АКИБТЕВКА 

Smiaiowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów. pie- 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł !/zające, 
wanny elektryczne, elektryzacja. Ceny przv- 

  

AKUSZERKA 

М. śrzeżiwa 
masaż leczniczy | elekiryzacjn UI. Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

""LOKALE 
MAŁY umeblowany poko.k z niekrępu- 

jącym wejściem do wynajęcia zaułek 

$-to Jerski 3 m. 3. 

5 ® ы 

KAZDY 
PRZEMYSŁOWIEC 
KUPIEC HURTOWNIK 

i DETALISTA 

zyska sobie najlepszą klijentelę 

ogłaszając się w najpopularniej- 

szem pismie codziennem 

na Ziemiach Półn,- Wschodnich 

KURJER WILENSKI 
WILNO ul. Bisk. Bańdurskiego iel. 99 

BDA LAIDA APS D AP UDA PEN 

  

Nowootwarta Konfekcja Dziecinna 

HELENY ZABORSKIE1 
poleca przepisowe mundurki szkolne, 
dziecięce fartuszki i berety, Wszystko 

        

  
  

  dla dzieci. — Wilno, Wileńska 10—12 
    
  pe m A 

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

WSTAN i WALCZ 
W rolach głównych : 

НЕЛЛИНЕОЛНЫ Nadprogram: 

Wallace BEE -Y i Robet TAYLOR 

„Polska w Gdańsku ** 

Chrześcijańskie kino „SWIATOWID*" Mickiewicza 9 
Wstrząsający swym realizmem dramat wojenny p. t 

„Ostatni poc ąg oblężonego miasta” 
w roli gł: Dorothy Lamour, Lew Kayres i inni, — Krwawe walki na ulicach miasta 
Niszczycielskie naloty bombowców nieprzyjacieiskich, — Nadprogram: Kapitalna groteska 

kolorowa p. t. Ail Baba I 40 rozbójników : ; 

KINO Mistrz 
Rodziny Kolejowej Dzie maski 

ZNICZ „Powrót 
Wiwulskiego 2 

OGNISKO | 

Pocz. seans: o g. 6, a w niedz. i święta o 4. 

Borys Karioff м агсу- 
tilmie 

Frankenszieina“ 
Nadprojram : DODATKI. Początek o godz. 6-ej, w niedziele o 4-ej 

Dziś, Najpiękniejsza aktorka Ameryki Kay Francis w filmie 

Sama przez życie 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

ANSI NS SI ATI TT IST IT TAS TTT GS 

Mrzef Maśliński = recenzje teatralne; Anatol Mikułko — ielietos literacki, kumer, 

GOT OWE ARKA 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 
   

    

         

   

    

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

Wilno, al. Biskupa Bandurskiego 4 Centrala. 

Administracja: tel 99—czynna od godz. 9.30—15.30 

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

OR ZRT ROWE RAJ 

Józef 

  

    

Oddzłały: Nowogródek, Bazylisńska 35, tel. 160; 

Lida, ul, Zamkowa 4/7, tel. 74 Baranowicze, 

Ułańska 11, Łuck, Wojewódzka B. 

Stołpce, Szczuczyn, Wołożya, Wilejka, Głębo+ 

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

lęcieki = artykuły polityczne, społeczne I 

CENA PRENUMERATY 

   

  

     

  

         

  

miesięcznie: z odnoszeniem do 
domu w kraju —3 sł., sa grani- 
са 6 zł., & odbiorem w. admini- 
strecji sł. 2.50, na wsi, w miej- 
scowościach, gdzie nie ma urzędu 

pocztowego ai aganeji st, 250 

30 gr, drobne 10 gr za 
drukiem y 

Przydzieł ogłoszeń do 
   
   

  

    

  

   
     

  

nia 
Za treść ogłoszeń | rubrykę 

Cieślik — kronika zamiejscowe; Włodzimierz Hołubowicz — sprawozdania sądowe | reportsf po 

; Eugeała Masiejewska-Kobylińska — dział p. t. „Ze świata kobiecego*; Kazimierz Leczycki — przegląd prasyą 

rawy kulturalne; Jarosław Nieciecki — sport; Helena Romer — recenzje książek: Eugeniusz Swiantewicz = troniko wileńchet 

gospodarcze. 

STY ZPOZOOW TARA AACIRIOBCZTOREE EBI GOT ODRORZ PIECE оЫАЙ 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr, przed tekstem 75 pr., w tekście 60 gr., za tekstem 
Najmniesze ogłoszenie drobne lic 

wójnie. Zastrzeżeń miejscs dla „drobnych* nie przyjmuj 
odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kr 

redakc, i komunikaty 60gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze» 
tabelaryczne 509), Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-lamowy 

„nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja z. 

sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 
mia są przyjmowane w godz, 9,30 — 16.30 i 17 — 20. 

Sina Dat. "Rae, Arena 14 Bek. Ronduaokiągo © kl LAD an B tronem Poe A 

my za 10 słów. Wyrazy 

 


