
: ROK XIV. Kr. 257 (4933) 

RJER WILEŃJ 

  

WILNO, Niedziela 17 września 1939 r. 
Pismo nie jest datowane uaprzód. 

Cena 15 gr 

  

Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 

  

Dnie, które decydują | OBFroma 
0 losach Świata 

Od paru dni naloty na Wilno sta- 

ły się coraz częstsze. Miasto nasze zo 
stało zrównane w niebezpieczeństwie 

z miasiami pozostałej Polski. Powin 

niśmy więc wydobyć z siebie ten sam 

heroizm, które już wykazały inne 

miasta Polski z Warszawą i Lwowem 

na czele. й 

Sytuacja ludności cywilnej w ep 

ce wojny lotniczej jest z natury swo 

jej cięższa, niż sytuacja żołnierzy. Ż | 

nienz sma broń w ręku, pełni rolę 

czynną. Ludność cywilna w znacznie 

większym stopniu skazana jest na 

rolę bierną w momencie walki. 

A jednak jej postawa i jej praca 

decydują w niemniejszym stopniu o 

rezultatadh walki. To też pomimo 

(alarmów i odgłosów detonacyj musi- 

my zdobyć się na hart i spokój, na 

uśmiech, ba nawet na szydenstwo z 

niebezpieczeństw. 
Jest to tembardziej ważne, że w 

najbliższych tygodniach przeżyjemy 

zapewne dni, «tore zadecydują 0 10- 

sach wojny. Kolosalna wojenuc ma- 

szyna angielska rośnie z każdym 

dniem. Np. ostatnie depesze przyno- 
szą wiadomość o pertraktacjach wło 

sko-francuskich, o ochotniczych for 

macjach z Indii Angielskich, o ksią- 

  

To nie i 
„Taka jutra osoba, jak się Bogu 

  
podoba"... | 

„Za dalekie gdzieś rzeczy dziś 

wlosienie kaleczy“, 

(Norwid). 

Pomijając inne skūtki, zbližująca 
się fala wojay wywoiała w Wilnie ist- 
ną powódź dyskusji politycznych. Nie 
skończone rozważania na temat coby 
było, gdyby byto... Przytem każdy za- 

zwyczaj triumfuje, że on z góry prze- 
widywał, że oceniał trafnie itp. 

Nie będziemy się tutaj zastanawia- 
li czy przedstawione wyżej poglądy są 
słuszne i który wariant jest prawdzi- 
wy. Powiedzmy, że niektóre cytowane 
zdania mają wielu racji. Ale cóż stąd? 
Jaki sen ma dziś, w obliczu inwazji 
nieprzyjacielskiej, wywlekanie tych 
sporów. Były błędy, czy ich nie było, 
dziś dyskusja jałowa. Stało się... 

Osobiście twierdzę, że, co jak co 
ale nasza polityka zagraniczna była 
na wysokości zadania. Osiągnięto dwa 
poważne rezultaty. Primo konflikt 
polsko-niemiecki został odroczony na 
5 lat. Secundo spowodowano, że w mo 
mencie wybuchu wojny Anglia i Fran 
cja przyszły nam z pomocą. Sądzę, że 
jest to maksimum, tego co było można 
osiągnąć. Ale pominiemy tę kwestię... 
Niechaj spór rozstrzygnie historia,   

żętach hinduskich wstępujących na 

ochotnika do Armii Angielskiej. 

Oto dlaczego Hitler śpieszy się. 

Czuje, że każdy dzień oporu Polski 

wzmaga szanse jego przeciwników. 

Czuje, że narasta w świecie ta olbrzy 

mia siła, wobec której samoloty, i 

czołgi niemieckie okażą się bezsilne. 

Každy P. 1k, który przedłuża mo 

żliwość oporu naszej bohaterskiej 

Armii, buduje przyszłość Polski, swo 

ją i całego świata. Dnie, które decy- 

dują o losach Narodów już nie raz 

przeżywaliśmy. 1l-ty listopada. 1918 

roku, 15 sierpnia 1920 roku zadecy- 

dowały o Zmartwychwstaniu Polski 

io jej losach. Jeszcze jedna taka da- 

tą jest przed nami. Jeszcze jeden ra- 

dosny dzień, w którym tłumy nie bę- 

dą się już kryły po podwórkach, ale 

wylegną na ulice Wilna, radosne, 

beztroskie, entuzjastyczne! 

Ale nie chcemy ukrywać, że po- 

między tym dniem, a dniem dzisiej- 

szym mogą nadejść dni znacznie gor 

sze od tych jakie przeżywaliśmy. I 

na ten czas musimy się zahartować i 

wzmocnić duchowol 

Na dni, które decydują o losach 

Polski i światal 

   
    

  

— Stawiamy 
nasz zarzut zasadniczy: w chwili obec 
nej krytyka tego rodzaju jest jałowa 

it szkodliwa. 
Nikt rozsądny nie może negować 

potrzeby krytyki politycznej, Tu nie 
da się zastosować arcymądrej i głębo” 
kiej dewizy — nie sądźcie, abyście nie 
byli sądzeni. W polityce krytyka jest 
potrzebna. Ale krytyka twórcza. A 

twórcza może być jedynie krytyka — 
użyjmy określenia Petrażyckiego 
adekwatna. Adekwatna to znaczy wła 
šeima co do miejsca, czasu i sposobu 
Mówiąc szczegółowiej — przed wlaš- 
ciwym forum, w stosowanym czasie 
i we właściwym zakresie. 

Krytyka nieadekwatna tj. niewłaś- 
ciwa co do forum, czasu i zakresu jest 
zawsze szkodliwa. A 

Właściwe forum do wypowiadania 
krytyki stanowią ludzie, którzy mają 
możność wpływania na zmianę istnie- 
jącego stanu rzeczy. W wielu wypad 
kach będzie je stanowił ogół oby- 
wateli. 

Właściwym czasem jest moment 
gdy jeszcze można zło naprawić. 

Twierdzę, że nawe. w chwili obec- 
nej krytyka jest potrzebna, Ale to kry 
tyka adekwatna, dotycząca sytuacji 
aktualnej i przedmiotów, które moż- 
na zmienić. Na przykład słusznie kry- 
tykuje prasa kiepską organizację dy- 
żurów nocnych itp. 
przykłady w większej skali. 

Ale nie umiemy znaleść uzasadnie* 
nia dla wypowiadania dziś uwag 
krytycznych odnoszących się do sy- 
tuacyj minionych. Nadejdzie i na to 
czas odpowiedni. Wtedy wszyscy mu* 
simy przyjąć pełną odpowiedzialność 
za swoją przeszłą działalność i zdać 
rachunek. Tak, w całej pełnił Ale nie 
dziś pora zaprzątać uwagę tymi spra- 

Pytamy tylko: Jaki sens ma w tej ; wami. 
chwili wywlekanie tych sporów. Dzień dzisiejszy stawia ogrom za* 

    
K. Leczycki. 

      

Komunikat wojenny Dowództwa Obrony Warszawy z dnia 16-IX 1939 r. 
Na odcinku zachodnim ogień nękający nieprzyjacielskiej artylerii na niektóre punkty i na centrum imia- 

sta. Własne wypady osiągnęły wszystkie nakazane cele. 

Dwukrotne natarcie nieprzyjaciela na Wolę odparte, przy czym zniszczyliśmy 1 czołg, 1 karabin maszy- 

nowy, zadając nieprzyjacielowi straty. 

Z naszei strony przedsięwzięliśmy kilka skutecznych wypadów, biorąc około 100 jeńców, w tym kilku 

oficerów, wśród nich jednego podpułkownika, 

Lotnictwo nieprzyjacielskie nie przejawiało żywszej dziaalności. 

Szwajcaria 

organizuje blok 

państw neutralnych 
KOWNO, (PAT). „XX Amžius“ 

donosi z Berna, że Szwajcaria ma za- 

miar zorganizować blok państw neu- 

tralmych. Celem bloku ma być zorga- 

nizowana obroną, interesów państw 

neutralnych. 

To samo pismo informuje, że wed- 

ług opinii dobrze  poinformowanych 

kół angielskich i francuskich Anglia 

i Framcja będą się starały nadal pod- 

trzymywać normalne stosunki handlo 

we ze wszystkimi państwami bałtyc- 

kimi, jednakże Anglicy będą zwracali 

baczną uwagę na pochodzenie towa- 

„rów i będą żądaii odpowiednich za- 

Świadczeń. 

   TER лвн 

eskie 
dań. I wszystkie siły poświęcić należy 
dla ich wypełnienia. Nieść brzemię 
obowiązków dnia dzisiejszego, nie wy 
biegając myślą ani w przeszłość ani 
w przyszłość. „Taka jutra osoba, jak 
się Bogu podoba”. 

Zapewne, przeżywamy czasy cięż- 
kie. Bombardowania, walki, to wszyst 
ko wyczerpuje nasz system nerwowy 
Dołącza się ciężka troska o los na- 
szych bliskich, 0 los rodaków pod 
okupacją i myśli o jutrze Polski, 

A ludzie mają skłonność wyłado- 
wywania zdenerwowania w gadaniu 
Gadanie przynosić ma ulgę. Stąd po: 
top gadania i jałowych dyskusji. To 
zrozumiałe. Ale ten sposób wyładowy 
wania się to nie jest najlepsza postawa 
męska. 

    
  

nie kobiety i dzieci.   
Można znaleźć i 

tach miasta. 

Uszkodzona radiostacja 
wiieńska 

Program nadawany będzie na fali krótkiej 
Radiosłacja wileńska doznała uszkodzeń tech icznych. 

Centrala Polskiego Radia komunikuje, że program nadawa- 
ny będzie na fali 35—40. 

  

  Sto. równie 
ZY     

Około 300 bo 
ZFKZUCOMO WCZOB CEJ smc ВУ йсаФ 

W dniu wczorajszym (16.IX. 39 r.) Wilno przeżyło kilka 
nalotów, w trakcie których zrzucono około 300 bomb. 

Są ranni i zebici z pośród ludności cywilnej, przeważ- 

Zniszczonych zostało kilka dowów w różnych punk- 

  

Moja Nierniec na Zachodzie 
Poddała się bez walki cała dywizja 

PARYŻ, (Pat). Havas donosi, że w ciągu dnia wczorajszego i estat- 
niej nocy pomimo fatalnej pogody na całym froncie nadal trwała ofenzy- 
wa francuska. Lotnictwo francuskie bombardowało pozycje nieprzyjaciel- 
skie, które również były ostrzeliwane przez ciężką artylerię. Kontrataki 
niemieckie wszystkie zostały odbite z bardzo ciężkimi stratami dla nie- 
przyjaciela. : 

Wojska franeuskie zajęły dwie ważne pod względem strategicznym 
miejscowości, a mianowicie Perl i Sierk. Wojska niemieckie odstępują na 
froncie Saarbriieken 20-kilometrowej szerokości, wysadzając w powietrze 
mosty i niszcząc koleje i szosy. 

SZTOKHOLM, (Pat). Prasa szwedzka obszernie omawia sytuację 
strategiczną na froncie zachodnim, stwierdzając jednogłośnie © coraz 
większej aktywności. W dniu wczorajszym specjalnie gwałtowny charak- 
ter miały walki w okolicach Saarbriieken, prowadzone ze strony franeu- 
skiej przy pomocy większej ilości tanków i ciężkiej artylerii. Miasto 
Saarbriieken, które stanowi ważny punkt strategiczny zostało całkowicie 
okrążone przez wojska francuskie. Władze niemieckie ewakuowały już 
ludność cywiłną całego przedpola linii Zygfryda. 

LONDYN, (Pat). Korespondenci wojenni dzienników angielskich opi- 
sując atak wojsk francuskich w Zagłębiu Saary stwierdzają, że cały ten 
bogaty rejon ostrzeliwany od szeregu dni przez artylerię franeuską zamie- 
niony został w kupę gruzów. Kontrataki niemieckie załamały się pod og- 
niem dział francuskich i charakterystycznym jest, że wojska Trzeciej Rze- 
szy skoncentrowane obecnie na linii Zygfryda wykazują bardzo wielkie 
braki wyszkoleniowe i morale tych wojsk jest również bardzo słaby. 

W czasie jednego z masowych ataków francuskich CAŁA DYWIZJA 
NIEMIECKA, MIANOWICIE 61, PODDAŁA SIĘ NIEMAL BEZ WALKI. 

Naczelne dowództwo niemieckie wszystkie NAJLEPSZE ODDZIAŁY 
SKIEROWAŁO PRZECIW POLSCE, OBSADZAJĄC front zachodni jed- 
nostkami drugorzędnymi. Również i lotnictwo niemieckie poniosło już 
bardzo duże straty na froncie zachodnim. 

PARYŻ, (Pat). Według komunikatu franeuskiego sztahu generalnego 
w dniach ostatnich operacje wojskowe dały wojskom francuskim możność 
zajęcia pasa pogranieznego na północny wschód od Sirwe, o którą to 
miejscowość walki się toczą od 10 września. Obeenie Oddziały francuskie 
przysunęły się jeszcze dalej. Zeszłej nocy wojskom francuskim udało się 

ż poprawić swe czołowe pozycje i w innych 

       
miejscowościach. 

2 EISS 

W Litwie o nas 
KOWNO, (PAT). „Lietuvos Żi- 

nios w doniesieniu z Wilna zaznacza, 
że wczoraj sytuacja armii polskiej by- 
ła lepsza, niż w dniach poprzednich. 
Pod Warszawą Niemcy wykazali zna- 
cznie mniejszą aktywność. Obrońcy 
Warszawy mogli umocnić swe pozycje 
obronne i zorganizować nowy bata- 
lion. Mniej było również niemieckich 
ataków lotniczych. 

KOWNO, (PAT). „Lietuvos Żi- 
nios“ omawia znaczenie obrony cywił 
nej i 'walk powstańczych. Walki po- 
wstańcze w Polsce porównuje z boja- 
mi o niepodległość Litwy w latach 
1919—1920, kiedy mieszkańcy udzie- 
lali wojsku wszełakiej pomocy i pod- 

nosili ducha żołnierzy swoim entuz- 
jazmem. 

KOWNO, (PAT). „XX Amżius* 
zamieszcza opinię prasy  morweskiej, 
wg której 4 milionowa armia polska, 
mimo znacznych strat terytorialnych 
pozostała dotychczas nietknięta i swe 
go ostatniego słowa jeszcze nie wypo- 
wiedziała. 
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Rapolas sali oburzenie 
tv swiecie cywili z GWC EMD 

RYGA, (Pat). Wiadomość o bomkardowaniu miasła Wilna przez sa- 
moloty niemieekie wywarła w opinii tutejszej kardzo duże wrażenie. Wezo 
rajsze dzienniki poranne podają ją pod wielkimi tytułami na pierwszych 
stronach swoich wydawnietw, podkreślając, że od nałotu ucierpiała wy- 
łącznie ludność eywilna, głównie kobiety i dzieci. 

Jak się dowiadujemy pescł Stanów Zjedneczenych i poseł Wielkiej 
Brytanii wysłali do swych rządów sprawozdania o naletach bombowców 
niemieckich na Wimo. 3 

Niemcy zestrzelili 
Samolet Czerwonego Krzyża lecący 

z Ameryki ćo Polski « 
W Londynie otrzymane wiadomość, że na terenie Niemiec został ze- 

strzelony amerykański samolot wee a delegowany do Pol- 

ski. Załogą samołotu zginęła, a w 

jmenty obrony 
Warszawy 

Juk doniosła rożgłośnia radiowa Warszawa II, wczoraj na miasto 
spadło ok. 200 pocisków artylerysikich. Uszkodzony został m. in. gmach 
poseistwa łotewskiego. Niemcy nie oszcezędzili nawet zakładów opiekuń- 
czych bombardając domy noclegowe i przytuiki dla starców. 

* 
* * 

Komisarz Cywilny Obrony Warsżawy wydał zarządzenie, by z dniem 
dzisiejszym wszelkiego redzaju zakłady gastronomiczne wydawały tylko 
1 danie — pożywną zupę. Za przyrządzanie obiadów więcej niż 1 danie -— 
grożą kary grzywny. 

    

* 
* * 

Komisarz Cywilny Warszawy udzielił pochwałę dozorezyni. domu 
Witkowskiej, za przytomność umysłu i edwagę podczas bomhardowania, 

Olbrzymie straty Niemców 
na froncie polskim 

LONDYN, (Pat). Korespondent wojenny agencji Reutera donosi, z 

Hagi, że zgodnie z otrzymanymi wiadomościami straty niemieckie na 
froncie polskim wynoszą przeszło 100 tysięcy zabitych i rannych. W cza- 

sie ataku na Westerplatte Niemcy stracili przeszło 1060 zabitych. 

Nowy wyczyn niemieckiej 
łodzi pirackiej 

LONDYN (Obsł. sp.). Admiralicja , 

amerykańska powiadomiła dowództ- 

two marynarki angielskiej, że krążow 

nik amerykański uratował załogę ok 

który zosłał storpedowany na Atlan 

tyku przez niemiecką łódź podwodną. 

Eskadra szybkich okrętów angiel 

skich wszczęła pościg za piracką ło- 

rętu brytyjskiego „Briłich Ensven*, | dzią. 

W Czechach 
gotuje się powstanie 
PARYŻ, (Pat). Nadchodzą do Paryża nowe wieści o wrzeniu ogar- 

niającym społeczeństwo w tzw. protektoracie Czeskim. Pomimo maso- 
wych aresztowań niemieckie Gestapo nie jest w stanie stłumić tego ruchu. 
Tworzą się coraz to nowe tajne organizacje i związki i tworzą się akty 
sabotażu, Władze niemieckie zmuszone są ściąrać do Pragi i Innych miast 
czeskich świeże oddziały wojska, obawiając się poważnie wybuchu pow- 
stania na tych ziemiach. 

Ginas ° 
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St. Ziednocz. uczynią 
wszystko by zapobiec 
zwycięstwu Niemiec 
LONDYN, (Pat). Korespondent no 

wojorski „Manchester Guardianłł do 
nosi, że w obecnym konflikcie sym- 
patie Stanów Zjednoczonych są po 
stronie Anglii i Francji. Chociaż Sta- 
ny Zjednoczone nie chcą angażować 
się w wojnie, to jednak uczynią wszys 
tko, by zapobiec zwycięstwu Niemiec. 

Ten sam korespondent pisze, że 
ostatnie wypadki znacznie wpłynęły 
na zmianę opinii amerykańskiej. W 
związku ztym przewiduje się zwycię 
stwo partii demokratycznej w wybo- 
rach w roku 1940. 

Mówią tam również, że wbrew. tra 
dycjom Roosevelt po raz trzeci wy- 

stawi swą kandydaturę na stanowi- 
sko prezydenta. Zagraniczną politykę 
Roosevelła popieraia nawet przedsta 
wiciele partii republikańskiej. 

Australijski korpus 
ocnotniczy 

LONDYN, (Pat). Premier australij 
ski Mennis wystąpił z eświadczeniem, 
że australijski minister spraw woj- 
skowych przystępuje do natychmia- 
stowego formowania korpusu ochot- 
niezego w liczebności 20 tys. żołnie- 

rzy. 

Ks. Windsoru w Anglii 
LONDYN, (Pat). Książę Windsoru 

odwiedził wczoraj premiera Cham- 
berlaina w jego mieszkaniu prywat- 

nym. 

UGbywatele rumuńscy 
wezwani z zagranicy 
RZYM, (Pat). Poselstwo rumuń- 

skie poleciło wszystkim obywatelom 
rumuńskim, przebywającym we Wło 
szech, w wieku poborowym, aby po- 
wrócili natychmiast do Rumunii. 

Litwini wyjeżdżają 
z Kłajpedy : 

KOWNO, (PAT). Pismo „Sekma- 
denis“ donosi z Klajpedy, že ostatnio 
daje się tam odczuć ogromny brak 

warzyw, mięsa i jego przetworów, ną- 
biału, kawy, herbaty, cukru, mydła 
i paliwa, skór i manufaktury. Usta- 
lone normy są coraz bardziej zmaniej- 
szane. Zakaz słuchania rozgłośni za- 
granicznych realizuje się w ten spo- 
sób, że zostały opieczętowane wszyst- 
kie radioodbiorniki. Konsułat litewski 
w Kłajpedzie czynny jest bez przerwy 
we dnie i w nocy, gdyż kolejki intere 
santów czekają na paszporty. Obywa- 
tele litewscy starają się wrócić do 

Litwy. - 

Kienura werbule 
ochotników w St. Złedn. 

PARYŻ. (PAT), Jan Kiepura, który nie- 
dawno wsłąpił do Legionu Polskiego w 
Paryżu, w najbliższym czasie wyjedzie do 
Słanów Zjednoczonych z misją werbowa- 
nia ochotników do tego Lesionu spośród 
Polaków -zamieszkałych w Ameryce. 

SAAADADADAZARARAA 

BIBLIOTEKA 
Teresy Łopuszyńskiej 
Wilno, ul. Śniadeckich 3 

(róg Mostowej) - 

Beletrystyka w języku polskim i fran- 
cuskim, Ks:ążki dła dZieci i młodzieży, 

Howości powiażciewe., 
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Każdy A 
|żel jest dziś žol- 

nierzem. | 
Spelniając ucz- 
ciwie swój obo- 
wiązek bronisz 

kraju! 
secoccoe0ee00   

(p sokti 
nia przez wiało armii czerwonej 
niemiecki samolot wojskowy, który 
wraz załogą internowano. ' 

  

Lat ГОН 
MOSKWA, (Pat). Ofiejałne źródła 

moskiewskie donoszą © nowym wy- 
padku naruszenia granicy sowieckiej 
przez wojskowe lotnictwo niemieckie. W pobliżu wsi Ługin lądował dru. 

15 bm. koło m. Aleks na Ukrainie so ! gi samolot woiskewv miemiecki Zz Za- 

wieckiej zmuszony został do lądowa | logą 5 ludzi. BT 

Bułgaria ogłosiła neutralność 
Biuro Reuiera donosi, że Bułgarta ogłosiła neutralność. 

Niemieckie łodzie podwodne | 
wystrzelały wszystkie torpedy 

Jak doniosło radio z Londynu, niemieckie łodzie podwodne Ka się 

na AMantyku, wystrzelały już całe zapasy forped. 

Wiadomość ła pochodzi z pizeję:ej przez marynarkę angielską niemieckiej 

depeszy szyłrowej. 

Działania angielskie na morzach 
LONDYN, (Pat). W Londynie wczoraj poraz pierwszy został wyda. 

ny komunikat dotyczący sukeesów angielskiej marynarki wojennej w wal- 

ce z łodziami podwodnymi niemieckimi. W komunikacie jest mowa 0 tym, 

że angielskie pościgowee i hydreplany przeszukały obszernie rejony, przy 

czym dokonano wielu napadów na niemieckie łodzie podwodne. Napady 
te zostały uwieńczone powodzeniem. Marynarze niemieccy byli w miarę 
możności uratowani | wzięci do niewoli. Ilość zatopionych łodzi niemiec- 
kich jest bardzo znaczna. 

Ek s. Staharemberej 
stara się 6 pozwolenie na sformowanie 
oddziału austriackiego przeciw Niemcom 

AAA. |   
Korespondenci gazet szwedzkich 

komunikują z Paryża, że rząd fran- 
cuski otrzymał podanie ks. Stahrenber 
ga, zaimieszkałego obecnie w Nicei 
Książę Stahrenberg — jak wiadomo 
— był szefem austriackiej Heimweh- 
ry, opuścił Austrię po Anschłussie. 
Obecnie zwrócił się do rządu francus- 

kiego z prośbą o pozwołenie mu na 
formowanie specjalnego oddziału woj 
skowego, złożonego z b. austriackich 
poddanych, którzyby walczyli w szere 
gach armii francuskiej m: 
Niemcom. 

"Rząd francuski dotychczas "nie 
udzielił na tę prośbę odpowiedzi, ' 

Gotowość bojowa Francji 
znacznie przewyższa stan z r. 1914 

PARYŻ, (Pat). Havas donosi, że 
zakończona została mobilizacja w róż 
nych częściach imperium francuskie- 
go. Ilość zmobilizowanych żołnierzy 
jest znacznie większa, niż w ciągu 4 
lat poprzedniej wojny. 

Co się tyczy dostaw z kolonij, to 
w ciągu kilku iniesięcy będą mogły 
ene osiągnąć wysokość taką. do ju- 
kiej doszły w ciągu całej Wielkiej 
Wojny. 
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ZNICZE 
WILNO, UL. BISKUPA BANDURSKIEGO Nr. 4 

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

morządowych, zakładów nauke” 
Bilety wizytewe, zapro- 

szenia, prospekty, afisze 3 wszel- 

kiego rodzaje roboty w zakresie 

drukarstwa 

WYKONYWUJĄ 
PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

     

  

   
    
     

       

 



  

„KURJER“ (4933) 

"Trzeba płacić krwią 
, W ostatecznym "rachunku za 

wszystko trzeba płacić krwią. 
| Za wolność, za wielkość, za spokój 

swojego domu, ха świadomość że się 

- jest człowiekiem nie zaś niewolnikiem 
za prawo tworzenia własnej kultury 

i za własny kawał chleba — za wszyst 
ko trzeba się bić 1 krwawić. 

Spłacenia daniny 
krwi Z naród uniknąć nie może, 

a im bardziej z tym zwleka, tym dro- 

żej później płacić musi. Do niedawna 
wiełe narodów łudziło się, że wojny 

"uda się im uniknąć — niektóre zgoła 

zaniechały tworzenia siły zbrojnej, in- 
ne zaś zbroiły się i to bardzo starannie. 
Te wieżyły w skuteczność zasady, że 
kto pragnie pokoju, ten się musi do 
wojny szykować — sądziły, że zbroje 
nie się zastąpi pole walki, że za cenę 
gospodarczego wysiłku na rzecz zbro- 
jonia się, umiknie_ spłacenia UBI 
krwi. 

Okazało się, że zasobne składy mo 
bilizacyjse nie zastąpią biłności, że 
danina złota nie zastąpi daniny krwi. 

Czesi, acz świetnie do wojny przy- 
goiowani, posiadający łatwe do obro- 
"ny górzyste granice w dodatku dobrze 

„umocnione, obficie zaopatrzeni w 
sprzęt wojenny i mający dobrze wy- 
sakoloną armię, ulegli bez. walki, Gdy 

trzeba było krwią płacić za wolność 
załamałi się — nic chcieli, aby ich 
dobrze zagospodarowany knaj zos 

zniszczony przez miażdżący walec 

" wojny. 
„Ale nie umiknęli ani krwawienia, 

ani wojny gospodarczej. й 

Zaczęło się od niszczenia kultury 
duchowej i materialnej tego nieszczę- 
śliwego narodu. Banki, zakłady prze- | 

' mysłowe, kopalnie a częściowo nawet 
i rola szybko przechodziły w ręce na- 
jezdnika, Z dnia na dzień miliony za- 
„możnych Czechów zmieniały już nie 
we włóczęgów nawet, ale w niewolni- 

ków. Włóczęga ma bodaj wolność — 
bezdomny i ubogi, posiada nieocenio 
„ny skarb, swobodę, Czesi tego nie mie 
li — mężczyźni odłączeni od rodzin 
zostali zapędzeni ałbo do obozów kon- 
ceniracyjnych, albo wywiezieni w 
głąb Niemiec i do Prus Wschodnich, 
gdzie zmuszono ich do wykonywania 

° 'najcięższej pracy prawie bez wyna- 
, grodzenia — bo trudno uważać za wy 
nagrodzenie nędzną strawę i ciasny 

„kąt w baraku. : ' 

Zdawało się, że jednego czeskiemu 
narodowi udało się uniknąć — krwa- 
wienia na polach biiew. 

Nadeszła wojna i Czesi krwawią, | 
krwawią znacznie obficiej, niżby krwa 
wili we własnej sprawie. Opowiada- 
ja, że w pierwszej linii niemieckiego 
ataku idą Czesi, poganiani z tyłu mor 

. derczymi biczami niemieckich kara- 
bińów maszynowych! Muszą się bić... 

kų Ješli w obliczu polskich linii obron 

nych próbują rzucać broń, giną od 
niemieckich strzałów w plecy. 

W Polsce i we Francji powstały 
ocholnicze czeskie legiony. — Czesi, 

ši 

  

Książka kształci, bawi, „rozwija 

Czytelnia Nowości 
Wiino, ui. Św. Jerzego 3 

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

| Ezwnna od 11 do 18, : 
Кацсе!а 3 zł. 
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Teatr na Pohulance 

  

którzy w roku 1918 bić się za wolnoć 
|nie potrzebowali, a w roku 1938 nie 
umieli czy też nie chcieli, teraz będą 
krwawić. | й 

Wierzymy, że zbudzi się w nich 
duch niezłomnego Żiżki, wierzymy, że 
będą się bili tak, jak ongiś walczyłi 
niezwyciężeni taboryci, będący przez 
długie łata postrachem dla całych Nie- 
miec. 

Znowu walczyć będzierny ramię w 

ramię, jak ongiś pod Grunwaldem. 
Dawniej dzieliło nas wiele, a prze- 

de wszystkim dzieliła postawa — my- 
śmy wierzyli przede wszystkim w sie- 
bie samych i byliśmy zdecydowani bić 
się w każdych warunkach, z nimi by 
wało różnie. Dziś bijemy się — i my. 
toni. Oni biją się w warunkach znacz 
nie cięższych, ho tak jak w tamtej 
wojnie. nam zdarzało się, że brat w 
brata strzelać musiał, tak dziś oni nie- 

jednokrotnie rzajemnie na się uderzą. 
Nie raz bagnet czeskiego legionisty 
skrzyżuje się z bagnetem Czecha, zmu 
szonego walczyć w niemieckich szere- 
  

gach. Ale nawet takie ciężkie doświad 

czenia hartują i oczyszczają ducha, 
a świadkiem tego bohaterskiego zry- 
wu czeskich legionistów, którzy mimo 
świadomości, w jakich warumkach bę- 
da musieli walczyć, stanęli do szere- 
gów, rwie się okrzyk — cześć! Już 

powstał legalny rząd czeski, działają- 
* w imieniu całego zjednoczonego 

—olapnansn parady. W фег 

+ Czogi stali sie obok Polski, 
Amoi | Francji stromą walczącą. 

Najechami przez wroga, -zwarci 
z nim w śmiertelnym uścisku nie spu- 

szezamy oczu z bratnich Czech. Nam 
dziś również lekko nie jest, ale wal- 
czymy na swojej ziemi, wszyscy razem 
w. jednym: szeregu i dla tego współczu 
jemy naszym braciom. Współezujemy 

i obiecutemy. że cała siła naszero ra- 
mienia pomożemy im pomścić na 

wspólnym wnosu wspólne krzywdy 

Niedługo już odwieczny wróg Sło- 

wiańskiej odpłaty,   ji ono 

Poznajemy Anglię (Va) 
  

3 

Nalot na Wilhelmshaven 
Opowiadanie lotnika angielskiego 

LONDYN (Obsł. wł.). 4 bm., na 

stępnego dnia po wypowiedzeniu woj 

ny Niemeom przez naszych sprzymie 

rzeńców „eskadra samolotów  angiel- 

skich zbombardowała  Wilhelmsha- 

ven i kanał Kiłoński. 

Był to pierwszy wypad angielskich 

samolotów bojowych na teren Rzeszy. 

Wezorajsze dzienniki londyńskie 

przyniosły szczegółowe opisy tego na 

lotu. Lotnik angielski Tommy Gren 

wooda w ten sposób opisuje nalot; 

„Rozkaz o nalocie na kanał kiloń 

ski nadszedł nieoczekiwanie, Spališ- 

my już jaknajspokojniej w naszych 

koszarach lotniczych, gdy nagle zja- 

wił się adiutant pułkownika i dostar 

czył komendantowi oddziału rozkaz 

o natychmiastowym wykonaniu nalo   
wiańszczyzny pozna cały ciężar sło- | 

tu bombowego na kanał Kiłoński 

Po upływie 20 minut poszybowa 
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„Wielkie miasto staje się naprawdę 
wielkie, gdy wywoła swoją literaiurę. 
I to oczywiście literaturę wielkiej kla- 
sy. Wilno byłoby mizerną mieściną, 
gdyby jego rozgłos opierał się tylko 
na zbiórkach poezyj z óstainich lat 
dwudziestu. Na szezęście za nami stoi 
Mickiewicz i Słowacki ze Spitznaglem 
z Białego Zaułka, Kraszewski i Chodź 
ko. Wielkość Warszawy to przede 
wszystkim Prus. Sądzę, że wielkość 
Paryża to nie tylko jego bulwary, mi- 

|liony lūdnošci i miliardy w kiesze- 
niach: to wielka literatura, która za 
nim stoi, to Villor, Rabelais, Balzac, 

i Maupaszant. Oto dlaczego Nowy 
Jork nie może dotrzymać kroku stare 
mu Paryżowi. Oto dlaczego Stock- 
holm, Wenecja północy, nie ma cienia 
wielkości Wiednia czy Rzymu. 

A Londyn? Odpowiedzmy słowami 
poety. ; 

„Przedmieście Saffron Park leży 
na zachodnich krańcach Londynu 
i jest czenwone i sklębione, jak chmu- 
`га © zachodzie słońca, Zbudowane jest 
z jasnego kamienia; jego sylwetka jest 
fantastyczna, a nawet pierwszy plan 
pełen dzikości. Nazywa tę dzielnicę z 
wiełką słusznością kolonią artystyczną 
chociaż właściwie nigdy tam nie wy- 
produkowano żadnego dzieła sztuki. 
Zabłąkany przechodzień, który by się 

przyglądał chwilę poszarpanym da. 
chom czerwonych domów musiałby 
pomyśleć, że chyba dziwni ludzie za- 
mieszjknią to miejsce. Jeśli nawet sami 
ludzie nie byli tu artystami to całość 
była bardzo artystyczna. 

Całe to przedmieście należy trak- 
tować nie tyle jako pracownię dła ar- 
tvstów, lecz. jako dziwne, lecz skoń- 
'czome dzieło sztuki. Człowiek, który 
wkraczał w jego atmosferę społeczną 
czuł się tak, jakby zmajdował się na 
przedstawieniu dobrej  szfuki w 
teatrze". 

Londyn jest miastem olbrzymim. 
Ale przecież jego wielkość wyrosła 
przede wszystkim z Szekspira, Dicken 
sa, Thackeray'a, Shawa, Chestertona 
Utwory literackie otaczają nimbem | 
wybrane miasta, jak uwieczniają bo- 

Zielose lata 
Komedia w 3 ckiach (4 Uarazacn) С. А. Pu „Eu, przęzład 
E. bziewońskiej; reżyseria Brenisctawa Bązruwskiegu, de ic- 

reCe Wiesława Mako niw, 

Nie było powodu zmienić sens ory- ; 
' ginainego tytułu. „Szczęśliwe dni* jak“ 

na określenie jednego dnia przygód 
pięciorga miodych serc mimo wszyst 

„ ko wydają się iepsze i wyimowniejsze - 
niż te „Zielone lata“, załątwiające 
rzecz caią wyniośle, z zarozumiałością 
akurat godną dorosłych. Czyli nieco 
rehotliwie. A w sziuce tej niema re- 

- hotliwości. Jedyny dorosły — lainik 
- spadiy z nieba jak jastrząb na to slad 

ko rozmarzonych panienek przejawia 
warawdzie instynkty myśliwskie, ale 

od rehotu Poł nu się całkiem 
- taktownie. 

: Nie werto ao fabuły sztu 
ki — psuć streszczaniem - kapitalny 

finał pierwszego aktu i plotkować kto 
z kim i dlaczego. Wystarczy określić 
jej charakter. Ten wywodzi się nie- 
wątpliwie z doskonale francuskiego 
rodzaju, którego najwybiiniejszym re 
prezentantem jest Giraudoux. Kome 
die tego typu nie silą się bynajmniej 
rozśmieszać widza do kolek w boku, 
przeciwnie, proponują uśmiech łagod 
ny i zamyślony nad dziwnością rzeczy 
zwykłych, kokietują go — poezją co 
dzienności udziwnionej. W naturze 
poezji francuskiej leży (wynikający 
„już z ducha i tradycji tego dojrzałego 
aż do przejrzałości języka) pewien 
konwencjonalizm i wysiłki symbołi- 
stów. Maeterlineka i tanych, ad któ 

haterów. Stąd kilkutysięczna Troja 
i jej bohaterawie przeszłi do historii. 
Stąd miłionowy Birmingham i od 
wschodu do zachodu słońcą ciągnące 
się państwo Dźingis-Chana nie zajęły 
w naszej pamięci żadnego niemal 
miejsca. 

Wiełki Londyn liczy dzić niespełna 
9 milionów mieszkańców, ustępując 
niewiele ilością mieszkańców Nowemu 
Jorkowi, a dwukrotnie niemal bijąc 
Paryż. Wprawdzie jego kręte ulice 

zmieniły się na szerokie magistrale 

i dzisiejszy Londym nie wiełe ma z 
brudneso pełnego błota i kocich łbów 
Londynu z Klubu Pickwicka i Olivera 
"Twista, ale i dziś słynie ze swoich nie 
kończących się i mozległych  przed- 
mieść. 

Stwnmvy polityk liberalny John 
Bright przyznał się kiedyś, że nie zna 
weale skomplikowanero matecznika 
brytyjskiego stolicy. „Można być wie 
łe razy w Londynie, ale wcałe go nie 
znać Ja sam spędzam w nim sześć 
miesięcy w roku od czerdziestu blisko 
lat a nie mam z nim dużego pojęcia 
Jest on tak wielki iż trudno jest zmać 
go dobrze". 

Londyn to serce imperium,  licza- 
cego pół miliarda dusz. Oczywiście je 
go waga gospodarcza i administracyj- 
na jest nieoceniona. Na szczeście An- 
glicy umieli wyposażyć swoja stolice 
w naiwiaksze muzea i stworzyć z niej 
olbrzymie centrmm nawkowe; — ро- 
dnhnie szereg sałezi sztnki stoi tu na 
olbrzymim poziomie, no. teatr albo 
muzyka, zwłaszcza orkiestry symfo- 
niezne. 

Miasto Londyn dzieli się zwykle na 
dwie wielkie części: City — stare mia- 
sto wraz z East End dzielnicą 
wschodnią oraz West End — dzielni- 
cę zachodnią. West End to dzielnica. 
gdzie wydaje się pieniądze, i ustawy, 
reguluje się mody (zwłaszcza, o hor- 

ror, mody dla panów). Obejmuje pa- 
łace krółewskie, wille arystokratyczne 
kluby, muzea, urzędy państwowe, par 
lament oraz opactwo Westminsterskie 
City to znowuż serce przemysłu i han 
Ne FPoladażowe dzielnice, nad Tami.   

| rych datuje się rozwój omawianego 
| rodzaju, nie wiele tu mogły zmienić. 
Ktoś musi być medium, Ałmanzorem 
wnoszącym zarazę dziwności w świat 
„pospolity, określony i pewny siebie. 
Najlepiej dzieci, one są do tego w 
sam raz, jak ta Pernette w naszych 
„Zielonych latach*, ktoś musi spro 

| wadzić jeśli nie Chochoła, to choć je 
Ro skrzypeczki, jeśli nie czarnoksięż 
nika, to choć jego latarnię masiczną 
Wtedy wszyscy stają zapatrzeni w cie 
nie tańczące na nienchwytnym ekra 
nie, świat zmienia barwy i perspekty 
wy — jest atmosfera. 

Ałe C. A. Pnget chciał być nowo 
cześniejszy od swych mistrzów. 
Wyjść poza literacki konwencjona- 
lizm, dać sceny realistyczne, pokazać 
młodzież zgodnie z modnvmi teoria 
mi naulkowymi, to a jednocześnie 
zmieszać określony dla takich szt: k 
stył sceniezny z okruchami stylów in 
nych, ożywić scenę. A więc mamy 
nasze rozbrykane stadko, jak chodzi 
na rękach, defiłuje pod muzykę i sta 
cza bójki (temperatura na widowni   

TSS TRS ESL EPSON, 

zą položone — Southwark oraz Lam- 
beth — slynne ostatnio z powodu tań 
ca robotników tamtejszych, zw. Lam- 
beth — Walka to dzielnice przemy- 
słowe; zawierają one setki zakładów 
i faDryk. 

Dzisiejszą swoją postać przybrał 
Londyn za panowania królowej Wik- 
tomii. Gdy wstępowała ona na tron w 
1837 roku pojawiły się dopiero pierw- 
sze pociągi, dzielnice robotnicze były 
brudne, drewniane. Zmarła w 1901 r. 
i pozostawiła miasto czyste i schludne, 
Statystyki angielskie urzymuią iż Lon 
dyn ma mniejszą śmiertelność, niż wie 
le innych dzielnic Anglii. Na szeroką 
skalę zakrojona akcja sanitarna władz 
miejskich stworzyła z Lndynu jedno 
ze zdrowszych miast na świecie. 

Brytyjczyk, który w Londynie na- 
gromadził skarby sztniki i swoją sto- 
licę zaopatrzył w najwymyślniejszy 
komfort — nie mówiąc już o nieoce- 
niomej wartości wiełkich  historycz- 
nych pamiątek — kocha swoje miasto 
i drży o jego łos. Oto przyczyna dla 
której Londyn jest dziś niemał niedo- 
stępną twierdzą dła lotnictwa nieprzy 

jacielskiego. Bronią go baterie artyle- 
rii zenitowe i alarmowe stacje podsłu- 
chowe a sześćset balonów zaporowych 
chwyła wraże bombowce na stalową 
Dc егпб. 

AMSTERDAM (Obsl. sp.). Dzien- 
nik holenderski „Telegraph“ zamieš 
cit obszerny artykut o niemieekich 
knowaniach, mających na celu spro 
wokować państwa neutrałne, sąsiadu 
jące z Niemcami przeciwko Anglii. 

Agitatorzy niemieecy, których peł 
no jest ohecnie w stolicach państw 
grupy Oslo prowadzą agitację prze- 
ciwko Anglii, usiłując wmówić naro 
dom tych galia že r i Uran 

cha na calego), a ledwie się kouczy 
ten rosyjski „cyrk w teatrze, odzywa 

się, skromnie coprawda, echo baroko 
wego buffa — gdy w finale młode ur- 
wisy parodiują karnawałowe efekty 
Moliera. — Jak widzimy, jest na czem 
posuszyć gowę, aby pogodzić reżyser 
sko te wszystkie raki, łabędzje i ry- 

by. ё 
I sztuka zasługuje na to, choć jest 

słych rzeczy o problemach psychoło- 
giczno - pedagoziczno - moralnych 
dotyczących „naszej młodzieży”, ani 
nie „stawia takowych”, ani nie „wy 
ciąga wniosków Ludzie, którzy nie 

ja wymagań nigdy właściwie nie rozu 

scenie realizuje się pewna wizja Ży- 
cia. że teatr wszystkimi dostępnymi 
sobie środkami próbuje narzucić о-   

  

  

  
„blaha“ — t. zn. ani nie mówi donio 

potrafią nigdy wyrzec się tego rodza , 

brzegów. Pogoda nie sprzyjała wypra 

wie. Padał deszcz. Lecieliśmy wyso- 

ko nad chmurami, co ukrywało nas 

przed reflektorami nieprzyjaciela. Po 

upływie dwóch godzin znaleźliśmy 

się nad Wilhelmshaven W międzycza 

sie pogoda zmieniła się nie do pozna 

nia. Niebo stało się czyste i byłu bar 

dzo jasno. Osiągnąwszy. kanał Kilo6- 

ski opuściliśmy się nisko, przelatując 

nisko po nad masztami stojącego na 

redzie pancernika niemieckiego Wi- 

działem dobrze okręt nieprzyjaciel- 

ski. Widziałem jak biegli na swe sta. 

nowiska marynarze niemieccy. do- 

strzegłem nawet suszącą się na liuaca 

okrętowych bieliznę. Każdy z nas 

zrzucił na okręt kilka bomb. Po przez 

turkot motoru doszły moich uszu 

przytłumione potężne detonacje Do- 

koła wybuchały szrapnele niep'zyja 

cielskiej artylerii 

Kilka kul niemieckich przeciwlotni- 

przeciwłolniczcj. 

czych karabinów maszynowych prze 

biły skrzydła mego jednopłatowca. 

Zauważyliśmy dwupłatowiec nie- 

miecki o bardzo, moim zdaniem, li- 

chych właściwościach bojowych, któ 

ry wyleciał nam na spotkanie Dwu- 

płatowiec niemiecki nie zaryzysował 

jednak nawiązania bitwy powietzznej 

i znikł wkrótce. 

W drodze powrotnej u ujścia ka 

nału Kilońskiego spotkaliśmy się „oko 

w oko** z niemiecką łodzią podwod- 

ną, która na widok naszych samolo 

tów szybko zanurzyła się pod wudę. 

Żałowałem mocno, że nie mogłem 

zbombardować tej korsarskiej łodzi. 

Cały ładunek bomb został już przez 

zemnie i moich lotników całkowicie 

wykorzystany. Wróciliśmy wszyscy. 

Jeden samolot został trafiony |+:zez 

granat artylerii przeciwlotniczej Mi- 

mo to zdołał osiągnąć swą bazę macie 

rzystą. Jeden z lotników został ran- 

ny. W tej pierwszej wyprawie bojo: 

wej wzięłi udział lotnicy angielscy, 

nowozelandcy, kanadyjscy, australij- 

scy i irlandey. 

ROGER EESTI TPEOZOTECY 

„Malcz z zaciśniętymi 
zębami i składaj wew- 
nątre siebie przysięgę 
kiedy chodzi o Polskę', 

(Stefan Żeromski „Róża”) 

  

liemty proakają pońctwa monta 
do wystapienia przeciwko Anglii 

cja eheą ich wygłodzić „koritrolując 
dowóz produktów żywnościowych. 

„Telegraph* wskazuje, że ta kon 

trola wchodzi w program angielskiej 
blokady Niemiec i  obywatelom 
państw neutralnych na żywności nie 
będzie zbywało. Dziennik wzywa oby 
wateli Holandii i państw neutralnych 
1 innych zainieresowanych, by nie da 
wali posłuchu niemieckim prowoka- 
cjom. 

   

podnosi się oczywiście, śmiech wybu | na jest gra młodości — przedziwnego 
melanżu marzeń oddziedziczonych na 

łogów, delikatnych wzruszeń i nieczu 

łego okrucieństwa, oraz druga gra — 

człowieka dorosłego, który, cwany i 
pewmny siebie, bawi się z młodymi jak 

syty kot z myszką? Człowiek niemu 

zykalny na teatr wyjedzie z tego kon 

certu równie głuchy jak przyszedł. 

To też trzeba oiwierać oczy 1 uszy. 
Godna pochwały jest staranność 

aktorów, reżysera i dekoratora w tak 

trudnych czasach. Obsada sztuki jest 

udana bez najmniejszego aie. Młodzi 

grają młodych. Jest to o tyle trudne. 
że rałody aktor, którzy niezbyt dale- 
ko zostawił za sobą lata chłopięce ne 
-zawsze poirafi zdobyć się na właści 
wy dystans obserwacyjny (starst wy 

mieją spraw teatru. (Ióż z teso, że na ; dają mu się nierównie ciekawsi), a do 
datkową przeszkodę stanowi wielka 
ilość wytartych szablonowych wzo- 

! rów, stworzonych przede wszystkim 

czom, uszom i poczuein wevnętrzne | przez kabaret. Na to konfo trzeba za 
mu takiego widza pewien styl patrze , pisać np. styl bieganiny „ratowni- 
nia i przeżywania, cóż z tego, że w €zej' nwodeco Fernarda (w 4 obra- 
tych „Zielonych łatła-h' mp ukaza- zie) i kifka innych zagrań w tyw gu4



„KURJER“ (dom, 

Niezwycieżona Polska 
Przyszły historyk obecnej, najdziw- 

niejszej w dziejach świała wojny nie bę- 

dzie mógł pominąć jednego i może naj- 

ważniejszego z jej momentów: psychoło 

gicznego. Już samo użycie terminu „wojna 

nerwów” świadczy dobitnie o wprowadze 

niu działań wojennych na teren ludzkiej 

psychologii. Kolosalny zastęp środków 

technicznych i szybkość działania nie ma 

ją na celu bezpośredniego opanowania 

„przejechanego” terenu. Nieprzyjaciel wie 

doskonale, że opanowanie drogi może 

być bardzo dalekie od opanowania pół, 

miast, wsi i lasów. Te trzeba zdobyć „in- 

tegralnie" i umocnić się w nich trwale. 

Jest to zadanie „szarej piechoły”, inten 

denłury, _ administracji. Szybkobieżny 

czołg bije nie tyle w pozycje przeciwnika 

jle w jego psychologię. Ma go zaskoczyć, 

wyłrącić mu możność inicjatywy, złamać 

jego wiarą. odebrać nadzieję oporu i zwy 

cięstwa, wywołać poczucie bezsiły i mus 

rezygnacji. Z operacjami broni pancernej 

o takim właśnie charakterze współdziałała 

propaganda, bombardująca obóz przeciw 

nika rewelacjami a rzekomych swoich suk 

cesach, rzucając „krzykliwie nazwy coraz 

to nowych „zdobytych” miast. 

Ten rodzaj taktyki zastosowali obecnie 

Niemcy w całej pełni. 

Ale jakież łego efekty? Czy zgodne 

z obliczeniami? Czy nie popełnili jakiej 

omyłki? Nie trudno przecież stwierdzić, 

że pomylili się głęboko, gruntownie, za- 

sadniczo. 
Szybko, bo już w pierwszych dniach 

działań wojennych žorientowani byliśmy 

w taktyce wojennei Niemców. „Stracenie“ 

pierwszych miast dało nam wskaźnik orien 

łacyjny co do jego taktyki wojennej. A 

Jednak „strata”” miast o tak wielkitn moral 

nym ciężarze jak ‚  Częsłochowa 

nie wywołała w nas żadnego załamania 

się. Ta świetna postawa duchowa, która 

towarzyszyła nam w czasie ostatnich chwil 

przedwojennych pozostała niezmienną do 

dziś. Oblężenie Warszawy i Lwowa prze- 

żywa z łą samą silną, nienadkruszoną wia 

OQdpryski wolny 

  

rą w ostateczne zwycięstwo, jakby tu cho 
dziło o pograniczne miasteczka — Zbą- 
szeń, Działdowo, czy Bogumin. 

Nie wiadomo skąd, jakimi drogami 
| środkami przecięłna opinia publiczna 
przyswoiła sobie jako dogmat ostateczny 
pewnik naszego zwycięstwa. Idą naprzódł 
No, to cóż z tego? Będą mieli trudniejszą 
ucieczkę. Oblęgają Warszawę? Tem go- 
rzej dła nich, bo tu będzie ich cmentarz! 
Zajechali aż pod Lwów? Uwal Jakby to 
Lwów był raz obleganyl... 

Oczywiście, że przy tak wspaniałej 

postawie psychicznej naszych mas pozycja 

nieprzyjaciela na „przejechanych”  tere- 
nach jest więcej niż problematyczna. Każ- 

Lina 

  

da piędź zajętego terenu jest dla niego 

„frontem”, który zużyje, pochłonie wszyst 
kie jego siły. O stabilizacji „panowania” 
nie może być mowy. Każde osłabienie, 

związane z natężeniem działań bojowych 
zwiększy nacisk ofenzywy „frontu wew- 
nętrznego”, (.łórego siła jest niewymier- 
na. Przykładem połężna siła POW w r. 
1918. — Obecnie siła dynamiczna wew- 
nętrznego frontu polskiego jest wielokroł 
nie połężniejsza i nieskończenie bardziej 

zwarta niż w r. 1918. 
Z tej właśnie zwarłości płynie pow 

szechna gorąca wiara w rychłe I wielkie 

nasze zwycięstwo. 
A. P. 

   

se] 

  

Niemcy torpedowali okręt 
którym wracał do kraju am». Henderson 
LONDYN, (Obsł. sp.. Wczorajsza 

prasa angielska, omawiając piracką 

działalność niemieekich łodzi podwod 

nych, przynosi sensacyjną wiadomość 

o nieudanej na szczęście korsarskiej 

wyprawie niemieckiej łodzi podwod- 

nej przeciwko holenderskiemu stat- 

kowi, którym wracał do Anglii były 

brytyjski ambasador w Berlinie sir 

Newil Henderson. 

Wywiad niemiecki, piszą dziennł 

ki londyńskie, dowiedizał się widocz 

Ppemocnicza służba 
bezpieczeństwa 

Wprowadzenie na terenie całej 

Polski stanu wojennego oraz całego 
szeregu zarządzeń mających na celu 

zwiększenie gotowości obronnej kraju 
nałożyło na nasze organa bezpieczeń- 

stwa i porządku wiele nowych obo- 

wiązków. 

W pierwszym rzędzie te, które sa- 

mi mogliśmy zaobserwować, a więc 

masowe doręczanie indywidualnych 

powołań twojskowych w pierwszych 

dniach stanu wojennego. Następnie 

znacznie zwiększona sieć posterunków 

porządkowych jak również i posterun 

ków bezpieczeństwa przy  waźniej- 

szych obiektach. Ostatnio zaś spadły 

na służbę policyjną nowe ciężary zwią 

zame z wykonywaniem dekretów o po 

wszęchnym obowiązku świadczeń 050- 

bistych i rzeczowych. 

W rezultacie funkcjonariusze po- 

licji przy wykonywaniu tych czymno- 
[i 

Niemiecka małość 
I wojna ma swoje uśmiechy. Ich ironia 

jest znacznie zgryźliwsza, parzy jak iperyt. 

Ich grymasy objawiają się niespodziewa 

nie pomiędzy jednym a drugim hukiem 

wybuchu, w niespodziewanych momen- 

łach ciszy pomiędzy jedną a drugą serią 

„maszynki'... 

Nie mniej jednak wojna ušmiechy swo 

je ma. 

Obserwujemy owe uśmiechy. Objawia 

się w nich przede wszysłkim niemiecka 

małość, która skomle przy każdym niepo 

wodzeniu. 

Oto parę dni temu niemieckie radio 

długo biadało nad polskim „barbarzyńst 

wem”, polegającym na oblewaniu benzy 

ną i podpalaniu niemieckich czołgów. 

Kłóż się to tak obruszał na „palenie 

żywcem” żołnierzy „po rycersku" atakują 

cych ...cywilną ludność podwarszawskich 

osiedli? 

Oburzają się ci, którzy w roku 1915 

wynaleźli i zaprowadzili na froncie miota 

cze ognial Dumni byli z tego wynalazku. 

słarali się jaknajefektowniej nazwać swój 

nowy wynalazex | szeroko opisywali w pra 

sie, jak to dzięki niemieckiemu geniuszo 

wi łysiące i dziesiątki tysięcy Francuzów i 
Anglików będzie się żywcem piekło i na 

węgiel spalało . 
Wynalazek okazał się wierutnym głup 

stwem, bo widoczny zdaleka słup ognia 
był doskonałym celem dla dział karabi 
nów maszynowych a naweł dla ręcznych 

granatów, które dalej można było rzucić, 
niż sięgał płomień miołacza. 
BITE TASTE TASTE 

cie. Naogėt paniom udawalo się to 

lepiej. Tak np. analogiczna scena 
podniecenia dziewcząt, strojących się 

dla lotnika, zakończona jakimś roz 
gorączkowanym młynkiem na scenie, 

była tak bezpośrednia i „prawdziwa 
że jest to chyba najpiękniejszy mo- 
ment przedstawienia. 

Poznaliśmy znowu trójkę aktor- 

ską z nowego zespołu i przyznać trze 

ba, że było to bardzo zachęcające do 

zaznajomienia się z resztą, dotąd nie 

ogiądaną na scenie. Pp. Danuta Szaf 

lasska i Jerzy Duszyński przyszli do 

nas prosto z PIST-u, na chrzest zai- 

sle bojowy... Pernette p. Szaflarskiej, 

zwłaszcza w pierwszym akcie daleka 

była od konwencjonalizmu, wyposa- 

żona przez młodziutką aktorkę — za 
powiadającą wyraźnie „ton własny 
— obfitość odruchów i momentów in 
dywidualnych. W trzecim akcie, gdy 

sz ma rola naucza konwencjonalną (w 
innym sensie) poetyczność, brakowa 
ło może trochę „wyjść z roli, t. zn. 

wybuchów dziecięctwa, zaznaczają- 

      

  

  

Zamiast piec żywcem wrogów, Niemcy 

obsługujący miotacze ognia sami stal 

się celem strzeleckich wyczynów i maso 

wo ginęli. 

Wówczas zarzucono miotacze ognia, 

a zaczęło walczyć trującymi gazami. 

Nie udało się Niemiaszkom palić, pró 

bowali fruć przeciwników. / Natomiast 

przed bagnełami wiali i przed tym i póź 

niej tak samo jak wieją obecnie. 

Gdy Anglicy wynaleźil czołgi w wo|- 

sku niemieckim wprowadzono małe prze 

nośne miołacze ognia dla żołnierzy od 

działów przeciwczołgowych. Z tych prze 

nośnych miotaczy miano wypalać załogi 

czołgów, które udało się unieruchomić w 

rowach przeciwczołgowych. 

Ale podejść do czołgów nawet unieru 

chomionych Niemcy się bali — w rezulła 

cie aż do końca tamtej wojny czołgi by 
ły postrachem dla wynalazców  iperytu, 

którzy ostatecznie ulegli. 

W tej wojnie wysąpili z ogromną iloś 

cią czołgów wierząc, że jest to broń nie 

do zwalczenia. Okazało się, że Polacy fla 

szkami benzyny unieszkodliwiają niemiec 

kie dywizje! 
Stąd wściekłość. 
Narzekają na nasze barbarzyństwo, a 

miasta, miasetczka i wsie zrzucają zatruły 

mi cukierkami aby zabijać pddstępem dzie 

cil To nie jest barbarzyństwo, bo wedle 
niemieckiego przekonania  barbarzyńst- 

wem jes to tylko, co im szkodiz... 

cych się w choćby jednosylabowej 
zmianie gosu itp. rzeczach należących 

raczej do fizjologii niż do stylu. Fiz 
jologiczny obraz młodzieńczej ruchli 
wości, wyładowującej się w gimnasty 
cznym sposobie bycia* doskonale 

przeprowadził p. Duszyński, haftując 

resztę na tej szczęśliwie dobranej kan 

wie. Jego machiawelliczne charakte 
rystyki dziewcząt na użytek lotnika 
były bardzo zabawne, wolałbym jed 
nakże mniej „polityki“, a więcej chło 
pięcego zatokowania się w opisie wła 
snej siostry — wtedy cała sytuacja 
nabrałaby głębi, tdyż słowa lotnika 
„ależ pan mi rzuca siostrę w ramio 

na!* byłyby niespodzianką dla widow 

ni i uwydatniałyby prawdziwą prze- 
paść, jaką różnica wieku stwarza mię 

dzy Michałem i Oliwerem. Lotnika 
Michała zagrał bardzo trafnie p. A- 
dolf Nowosielski, dawkując właściwie 
i umiejętnie „męską zdobywczość*, o 
raz poczucie koleżeństwa * uroku te 

go przypadkowego dlań środowiska. 
Jego dyskrecja i jakby rezerwa. pew 

  

  

ści pracowali już nie 8 godzin na do- 
bę lecz 12 i więcej, mimo iż personel 
P.P. został bardzo znacznie zwięk- 
szony powołaniami do zastępczej 
służby policyjnej. 

W tych warunkach okazało się 
niezbędne stworzenie jakiejś organi- 
zacii pomocniczej. 

Zagadnienie zostało w zasadzie 
rozwiązane rozporządzeniem ministra 
spraw wewnętrznych z dnia 2 wrześ- 

nia 1939 r. o utworzeniu pomocniczej 
służby bezpieczeństwa. W myśl tego 
rozporządzenia decyzją powiatowych 

władz administracji ogólnej mogą być 

utworzone straże miejskie i wiejskie. 

Zadaniem straży wiejskich i wiej- 

skieh jest współdziałanie z Policją 

Państwową w zakresie ochrony obiek 

tów i urządzeń ważnych dla państwa 

(np. mosty, wiadukty i przepusty dro- 

gowe, sluzy, urządzenia na drogach 

żeglugi śródlądowej, linie telegraficz- 

ne i telefoniczne, przewody elektryvcz- 

ne wysokiego napięcia, rurociągi ga- 

zowe naziemne itd.). 
Rekrutacja do straży w zasadzie 

powinna się odbywać drogą powołań 

indywidualnych, przy czym powoły- 

wane mogą być osobv obojga płci w 

wieku lat od 17 do 60, za wyjątkiem 

podlegających służbie wojskowej, du- 

chownych, służby sądowniczej, pra- 

cowników państwowych i  przedsię- 

biorstw państwawych oraz osób po- 

wołanych do samoobrony przeciwlot- 
niczo-gazowej. 

Jednakże u nas w Wilnie rekru- 

łację sraży miejskiej oparto na zacią- 

gu ochotniczym. Odbywa to w ten spo 

sób, że ochotnicy rejestrują się w Sta- 

rostwie Grodzkim, które listy zgłoszo- 

nych przekazuje Komendzie Miasta 

P. P. Komenda Miasta poddaje kan- 

dydatów pewnej, wstępnej selekcji 

{ przekazuje do właściwych (według 

miejsca zamieszkania kandydatów) 
komisariatów P. P. 

Kierownicy komisariatów we włas- 

nym zakresie, po powtórnym zbada- 

niu kwalifikacji fizycznych, umysło- 

wych i moralnych kandydata, powołu- 

ją do służby. 

Dotychczas w Wilnie powoływano 

wyłącznie mężczyzn w wieku od 

łat 19. 
Iłościowo służba pomocnicza bę- 

dzie na razie odpowiadała stanowi 
ilościowemu służby policyjnej, w ra- 
zie potrzeby zostanie prawdopodobnie 
podwojona. Jak już powiedzieliśmy, 
oddziały służby bezpieczeństwa formu 
ją się przy właściwych komisariatach, 
organizacyjnie zaś dzieli się taki od- 
dział na trzy plutony, których dyżur 

ne „trzymanie się w cieniu“, dosko- 
nale przeprowadzone, uwydatnialo je 
szcze lepiej właściwy punkt ciężkoś 
ci tej całej historii. 

P. Nawrocka tworzyła z p. Szaf- 
larską ów doskonały duecik, o któ- 
rym pisałem wyżej. Ładnie wypadła 
jej rozprawa z uwodzicielem, choć 
może nie zupenie w tonie intencyj au 
tora. J. Jasnorzewska, którą oklaski- 
wałiśmy już w „Głupim Jakubie“, 
tym razem w drugoplanowej postaci 
mogła tylko dać coś w rodzaju młod 

! szej Hani. P. Bliehewiez podobał się 
publiczności „jako typ“, ale w tego 
rodzaju podobaniu się widzę elemen 
ty niebezpieczne. Wartoby w tej roli 
raz jeszcze skontrolować umotywowa 
nie pewnych zagrań i konsekwencję 
przejść między nimi. 

Dekoracje estetyczne i sprzyjają 
ce akcji. Gdybyż tylko więcej było te 
go słońca na scenie, mającej dać peł 
nię lata w słodkiej Francji!   

trwa 8 godzin. 
Jednakże, z uwagi na to, że wiełu 

z powołanych ma zawodowe lub inne 
zajęcia, czas dyżuru został w prakty- 
ce skrócony do 4 godzin. W tym celu 
każdy pluton z kolei dzieli się na 
dwie drużyny pełniące kolejno służbę 

Zadania służby pomocniczej okre- 
śla szczegółowo rozporządzenie mini- 
stra spr. wewn. Polegają one na och- 
ronie ważnych obiektów. Ponadto jest 
przydzielana do patroli policyjnych. 
które mają obecnie, w ciemnościach 
zalegających miasto już od zmroku, 
znacznie trudniejsze i niebezpieczniej- 
szą rolę. 

Członkowie służby pomocniczej 
są w zasadzie uzbrojeni w broń palną 
lub białą; zewnętrzną ich ozmaką jest 
biało-czerwona opaska na ramieniu 
i gwizdek, oraz ewentualnie n”'"-”ka 

gumowa. B. W. 

ne którym statkiem będzie wracał do 

Anglii amb. Henderson. Jedna z pira- 

ckich łodzi niemieckieh otrzymała roz 

kaz zatopienia tego statku, 

ACZKOLWIEK NALEŻAŁ ON DO 

PAŃSTWA NEUTRALNEGO. 
Na morzu niemieckim kapitan stat 

ku hołenderskiego w pewnej chwili 

obserwując przez lunetę horyzont 

spostrzegł nagle na powierzchni pery 

skop niemieckiej łodzi podwodnej. 

"W parę chwil później obok pra- 

wej burty okrętu przeszła torpeda nie 

miecka, która na szczęście ominęia 

okręt. 

Kapitan okrętu holenderskiego za 

rządził niezwłoczne otwarcie ognia 

artyleryjskiego w kierunku łodzi pi- 

rackiej oraz drogą radiową niezwłe 

cznie skomunikował się z admiralicją 

holenderską. 

Admiralicja holenderska ostro za 

protestowała w Berlinie, gdzie otrzy 

mała wymijające oświadczenie, iż naj 

prawdopodobniej kapitan łodzi pod- 

wodnej omyłkowo wziął okręt holen 

derski za angielski. Niemcy okazali 

się tym razem aż tak dalece „uprzej 

miś, że przeprosiłi rząd holenderski. 

    

  

    

  

W LITWIE zgłoszenia na pre- 

numeratę „Kurj. Wileńskiego" 

przyjmują: F-ma „SPAUDA* — 
Kaunas, Maironio 5-a; Księgar- 

nia „STELLA“ — Kaunas. Pre- | 

numerata miesięczna 5  litów 

    
  

Rosja zaniepokojona 
Działaniami wojennemi Ill Rze:zy w Polsce 

MOSKWA (Obsł. wł.). Dziś rano 
sowiecka agencja urzędowa „Tass% 
ogłosiła komunikat, z którego treści 
wynika, że wczoraj na granicy ukraiń 
sko-polskiej sowieckie posterunki ob 
serwacyjne spostrzegły nad teryto- 
rium sowieckim podejrzany samolot, 
trzymający się na tak znacznej wyso 
kości, że nie można było zorientować 
się o jego przynależności państwowej. 
Sowiecka artyleria przeciwlotnicza 
zmusiła go do lądowania. okazał się 
nim dwumotorowy 
BOMBOWIEC NIEMIECKI Z PEŁ- 

NYM ŁADUNKIEM BOMB. 
Obsługa samolotu, składająca się 

z 5 osób została zatrzymana i skiero 
wana do dyspozycj. wojskowych 
władz sowieckich. Samolot pozostał 
na miejscu, gdzie zmuszony był do lą 

dowania. Wiadomość o tym fakcie 

agencja sowiecka zaopatrzyła w ty- 

tuł: „Niemiecki samolot bojowy na 
ruszył granicę sowiecką”. 

W oficjalnych enuncjacjach sowieck. 
mówi się, że mobilizacja została zarzą 
dzona ze względu „na gorączkę wo- 
jenną państw  kapitalistycznych*. 
Dzienniki paryskie wyrażają jednak 
przypuszczenie, że zarządzenia mobi 
lizacyjne ZSRR skierowane są wyraź 
ne i 
PRZECIWKO TRZECIEJ RZESZY, 

bowiem Rosja Sowiecka w żadnym 
wypadku nie byłaby sobie życzyła 
ehoć na krótko i na małym odcinku 
wspólnej graniey z Niemcami, Vo też 

w kołach politycznych rozeszła się 

sensacyjna pogłoska, że nie jest wy- 

kluczona : 

OD TRZECH PRAWIE MIESIECY 
TOCZYŁA SIĘ ZACIĘTA WOJNA. 

Należy dodać, że i wczorajszy ko 
munikat agencji sowieckiej o narusze 
niu przez simolot niemiecki granie 
ZSRR utrzym ny był w tonie ostrym 
i nieprzychylnym.   

500 mil kw. terytorium niemiec- 
kiego w rękach francuskich 

PARYŻ (Obsł. sp.). Według ostat- 

nieh doniesień z Paryża wojska fran 

cuskie kontynuują posuwanie się w 

głąb terytorium niemieckiego. Dziś 

rano oddziały czołgów atakowały 

dwa forty linii Zygfryda. zaciekła bit 

20 tysięcy oc. ożników 
MELBURN (Obsł. sp.). W Austra 

lii zakończono rejestrację 20 tysięcy 

ochotników, udających się na front 

zachodni. Wśród ochotników znajdu 

je się również kilkaset Polaków, za- 

mieszkałych w Australii. 

Ochotnicza armia otrzymuje peł- 

ny ekwipunek najnowocześniejszej 

broni oraz przechodzi odpowiednie 

wa jest w toku. 

Według relacyj korespondentów 

wojennych pism paryskich, jak doty 

chczas, wojska francuskie zajęły ob 

szar niemiecki, WYNOSZĄCY 500 

MIL KWADRATOWYCH. 

Awstralijskich na front 
wyszkolenie. Niebawem ochotnicza 

armia austalijska przybędzie do Eu 

ropy. Jak wiadomo Australia wysła 

ła już do Franeji 78 tys. wojsk. 

LONDYN (Obsł. sp.). Według do- 

siesień agencji „Reutera” z Berlina 

rząd Australijski powiększył budżet 

wojenny z 33 c» 45 milionów funtów 

szterlingów. '   
biedzynarodowa opieia nad jeńcami 

BERNO (Obs. sp.). Międzynarodo 

wy Czerwony Krzyż w Bernie szwaj- 

carskim posianowił  wydelegować 

swych przedstawicieli do wszystkich 

wojujących państw, celem ulżenia do 

li rannych i jeńców. ź 

Międzynarodowy Czerwony Krzyż 

do życia specjalny komitet, który roz 

toczy opiekę nad jeńcami we wszyst 

| kich państwach, biorących udzia w 

| wojnie. Organizacja ta działalność 
swoją będzie wzorowała na działalno 

| ści Czerwonego Krzyża w latach woj 

ny światowej 1914-1918. 

Józef Maśliński. już w ciągu najbliższych dni powoła !



  

"Uezęszczanie dzieci do szkół 
uzależnione jest od zgody rodziców 
"W związku z możliwością dal na- 

lotėw łotnictwa nieprzyjacielskiego Kura- 
torium O. Szk. Wil. zwraca się z apelem 

| do rodziców o pouczenie dzieci, by te 
uclając się do szkół i powracając po nau- 
ce do domu nie zbijały się ' w większe 
gromady, lecz chodziły o ile możności 
pojedyńczo stosując s się na sea > 
L 

KRONIKA 
Dziś; Stygm. św. Franciszka 

dx M. 
    
      
|] WRZESIEŃ 

17 
Niedziela 

  

3 Wschód słońca — g. 4 m. 55 

Zachód siońca — 4, 5 m. 33 

<posuze.enia Zakładu Meteorologii US' 
w Wilnie z da, 16.1X. 1939 r. 

Ciśnienie 764: 
„Temperatura średnia +- 13 
Temperałura najwyższa -|- 17 

Temperatura najniższa 4-9 

Opadu brak 

Wiałr: północny 

Tendencja barom.: wzrosł dia = 

Uwagi: chmurno, mgła. - 

WILERSK A. 

DYŻURY APTEK: 

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

Ponadio słale dyżurują apieki Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionėw 10) 

Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 
2 

UNIWERSYTECKA 

— Dziekanat Wydz. Lekarskiego USB 
przypomina zainteresowanym, że wpisy 
na | rok medycyny odbędą się w czasie 
od 18 do 24 września. Zgłoszenia od g. 
10 do 12 w kancelarii Dziekanatu, Uniwer- | 

sytecka 3. 

Szycie bielizny | 
"ala żełnierzy w Szczuczyńhie 

Ze szczuczyna domoszą, że uruchomione 

zostały tam szwalnie, które szy ją bieliznę na 

/ potrzeby szpitali wojskowych oraz dla żołnie 

rzy. : с 
Na terenie gminy Nowy Dwór zebrano 

kilkadziesiąt poduszek i prześcieradeł oraz 

/90 szt. płólna dla szpitali wojskowych. 

  

  

| hulance. | 

  

mu lłołniczego do zarządzeń organów 
OPL. Uczęszczanie dzieci i młodzieży do 
szkół, uzałeżnione jest od woli i zgody 
rodziców. Zechcą to przyjąć pod uwagę 
zwłaszcza rodzice najmłodszych dzieci 
I zamieszkałych w „"" odległości 
od szkół. 

  

Rzeczoznawcy 
w sprawach świaćczeń | 

rzeczowych 
Izba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie, 

w porozumieniu z właściwymi władzami, 

powołała podkomisje rzeczoznawców z 

poszczególnych branż, które mają za za- 

danie badanie zgłoszeń przedmiotów 

świadczeń wojennych, celem ustałenia, ja- 

|kie z tych przedmiotów i. w jakim trybie 

„mogą być zwolnione do sprzedaży сНа 

ludności cywiłnej lub też dła procesów 

produkcyjnych. Podkomisje ie w. ciągu 

; najbliższych dni zakończą swe. prace. 

Е оООО 

TEATR 1 MUZYKA 
— „Zielone lała na przedstawieniu 

© godz. 18. Dziś, w niedzielę dn. 17 wrze- 

śnia o gądz. 18 wesoła komedia Pugeta 
„Ziełone lata". Beztroska treść sztuki, po- 

mysŁowa reżyseria i żywiołowa gra całe- 
go zespołu składa się na całość, którą 
warło zobaczyć. W głównych rolach pp.: 
Jasnorzewska, Nawrocka, Szaflarska,  Bli- 
chewicz, Duszyński, Nowosielski.  Deko- 

racje W. Makojnika. Dla szeregowych 
I podoficerów wsięp do teatru bezpłatny. 
Pp. oficerowie korzystają z 50% zniżki. 

— „Warszawianka” w Teatrze na Po- 
W nadchodzący wiorek (19.1X) 

odbędzie się w Teatrze Miejskim na Po- 
hulance uroczyste przedstawienie „War- 

szawianki”  Słanisława Wyspiańskiego w 

reżyserii L. Pobóg-Kielanowskiego, które 
poprzedzi przemówienie prof. Konrada 
Górskiego oraz fragmenł „Nocy listopa- 
dowej” (w szkole podchorążych). St. Wy- 
spiańskiego w reżyserii Br. Dąbrowskie- 

go. W przedstawieniu bierze udział cały 
zespół.   

„„KURJER“ (4933) 

  

Wiašciciel rozrachunku (nazwa wydawnictwa) 

„KURIER WILEŃSKI" 1 
Nr rozrachunku 

      

  

  

Przekaz rozrzchnakowy 
na zi ŽŽ 
   

Nr rozrachunku 
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Właścicieł rozrachustu (nazwa wydawnictwa): 

„KURJER WILEŃSKI" 
Wilno, Biskupa Bandurskiego 4. 
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Opału w Wilnie nie zabraknie 
W teren wyjechało z Wilna wielu 

kupców drzewnych. Skupują oni więk 
sze ilości drzewa, które jest dostarcza 
ne do składów miejscowych. 

Dyrekcja Lasów Państwowych, 
jak już o tym donosiliśmy, zaofiaro- 
wała się dostarczyć 200.000 mp. drze- 
wa. Obawy. więc, by zabrakło Wilnu 
drzewa są najzupełniej płonne. 

Przy okazji warto jest przytoczyć 
cyfry, ilustrujące zapotrzebowanie | 
Wilna na odcinku opałowym. Jak 
wskazuje przeprowadzona statystyka 

w. okresie zimy Wilno zużytkowało | 
zazwyczaj 45.000 ton węgła i 315.000 | teriał opałowy można uważać za roz- 
metr. p. drewna. 

Uruchom enie punktów me dunkowych 
fla wszystkich komisariatów 

Zarząd Miejski podaje do wiado 
mości, że z dniem 18 września br. 70 
stają uruchomione punkty meldunko 
we Oddziału Ewidencji Ludności dla 
poszczególnych Komisariatów. 

Punkty meldunkowe mieszczą się: 
1) dla ludności I Komisariatu В. P. 

— przy ul. Ostrobramskiej 5 (pasaż). 
2) dła ludności II Komisariatu P. 

P. — przy uł. Ostrobramskiej 5; 
3) dla ludności III Komisariatu P. 

P. — przy ul. Dominikańskiej 2 (Ma 
gistrat); 

4) dlą ludności IV Komisariatu P. 

  

QD Adlsmimisćsreacji 

„Kto jeszcze dotąd nie opłacił prenumeraty za 

wrzesień — aby uniknąć przerwy w otrzymywaniu 

gazety — powinien to uczynić natychmiast. 

| Najdogodniej wpłacać prenumeratę przekazem, 

- jaki o zamieszczamy. 
    

Posiadane już dziś zapasy wynoszą 
15.000 ton węgla i 15.000 metr p. 
drzewa. Brak więc jest 30.000 ton 
węglą i 300.000 m. p. drzewa. Przeli- 

czając cały niezbędny kontyngent opa 
łowy na drewno — wypadnie, że Wil 
nu potrzebne jest jeszcze 400.000 
metr. p. drzewa. 

Ponieważ 200.000 drewna daje Dy 
rekcja Lasów Państwowych, jak to 
już wzmiankowaliśmy, o tym wyżej 

|i ponieważ są środki transportowe na 
| dostarczanie materiałów opałowych 
— problem zaopatrzenia Wiłna w ma 

wiązany. 

P. — przy ul. Wiłkomierskiej 3; 
5) dla ludności V Komisariatu P. 

P. — przy ul. W. Pohulanka 18—2; 
6) dla ludności VI Komisariatu P. 

P. — przy ul. Zarzecznej 5; 
7) dla ludności VII Komisariatu P.   P. — przy ul. Moniuszki 36. 
Punkty meldunkowe "załatwiają 

tylko sprawy zameldowań i wymeldo 
wań ludności m. Wilna oraz zaopa 

trzenia w druki meldunkowe. 
Wszelkie inne czynności zwiaąza- 

ne z ewidencją i kontrolą ruchu lud 
ności m. Wilma załatwia nadal Od- 
G”n Ev-dencji Ludności (Dom*:iikań 
ska 7; 

Przyjęcia 

g. 8—13. 

Nowogródek kupuje 
sobie C. K. M. 

Zorganizowana w Nowogródku przed pa 
ru dniami zbiórka na karabin maszynowy 

dla samoobrony przeciw samolotom nieprzy 

jacielskim dała 4 tys. złotych. 

Zbiórka trwa w dalszym ciągu. 

Aresztowanie paskarza 
w Nowogródku 

Arsztowany został właściciel sklepu spo 

żywczego w Nowogródku: Leopobd Depiński, 

który wywoził cukier, sól i inne artykuły 

pierwszej potrzeby. Artykuły te są skonfisko 

dla interesantów od 

    wane, a sklepikarz oasdzony w areszcie. 

Komitet 
ratowania kościołów 

komunikuje, że obowiązki 

skarbnika Komiteiu przyjęła p. pro 
fesorowa Bossowska i przyjmować 
L.die składai endzicu między godz. 
12 — 1 w biurze konserwatora Kie- 
szkowskiego, Wojewódzki Urząd Wil 
no, Plac Magdaleny II p. 

—o00— 

Zkićrki wyszkoleniowe 
źw. Strzeleckiego 

Dowódca Oddziału Wyszkoleniowega 

przy Związku Strzeleckim podaje do wia- 
domości, że zbiórki wyszkoleniowe' dla 
łegoż oddziału odbywają się w dnie po- 
wszednie codziennie o godz. 16 przy ul. 
Dąbrowskiego 1, zaś w niedzielę o godz. 

9 rano na stadionie na Pióromoncie. 

  

dobroż debrocyt | KKO alzańźność 
W obecnych czasach, kiedy ze szcze- 

gólną ostrożnością powinniśmy gospoda- 
rować, należy zwrócić również uwagę na 

sposoby, zabezpieczenia naszego ma- 
| jątku. 

Nie trzymajmy pieniędzy w domy. 
Pieniądz przechowywany w  schowkach 
domowych, naraża właściciela na ryzyko 
i straty. 

Kto chce, aby pieniądze mu nie prze- 
padły i aby mógł w %<ażdej chwili nimi 
rozporządzić — niech zaufa Komunalnej 

Kasie Oszczędności. Mieszkańcy pow. ba- 
tanowickiego mają również swoją KKO, 
mieszczącą się w Baranowicach, przy ul, 
Wileńskiej 16. Założyć i posiadać ksią- 
żeczkę oszczędnościową KKO pow. bara- 
nowickiego — ło znaczy kroczyć drogą 
postępu dla zrealizowania pragnienia do- 
brego gospodarowania. 

KKO gwarantuje tajemnicę, oraz wy- 
płaca wkłady terminowo i, na każde żą- 
danie. 

Jednocześnie Komunalna Kasa Osz- 
czędności w Baranowiczach 
wszystkich 

zawiadamia 
subskrybentów 30/0 bonów 

Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej, że bo- 
ny można już otrzymać w lokalu kasy, w 

m a 
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MIŁOŚC I PODEJRZENIE 
Frzeklad ep z angielskiego W. M, 

Przeprowadza jąc śledztwo w 

*prawie zamordowań « Łllinn 

Crane 

m początku. 

i 

dobyć informacje 

sztu. 

—o— 

porwania jej córki, 

Hardinge ve zgrozy s *i*rdz l. 

że z szajką nieuchvytavch zbro 

dniarzy współdziała jego narze 

czona, Elżbieta Con: av. 

leca ją *'edzić, Wneszcie mają? 

dostateczne dowody je* udziału 

w zbrodniach, chc: z niej wy- 

pozos*a- 

łych wspólnikach. W=vec opo- 

ru Elżbiety aresz'orrije ja na 

podstawie  sfałszowascy- 

kazu aresztowania, aby fi -a- 

straszyć zmusić do żeznań Je 

dnakże w drodze do Ancłandu 

Elżbiecie udało się wyk-aść pud 

_stępem  Hardinge'owi  rewol- 

wer i próbować ucieczk: z aru- 

Po- 

Foz- 

  

( Ciąg dalszy) 

— Ale teraz, kiedy oni ciebie mają w rękach, nie 
wypuszczą cię już! — płakała. — Zabiją cię! Oni obaj 

boją się ciebie, strasznie się ciebie bojąl 

— Uspokój się, droga moja, nie płacz tak!... 
Usiądź tutaj... — Podsunął stołek o trzech nogach, na 
którym siedział przedtem doktór Miller i usadowił ją 

na nim. Podniósł jej głowę do góry i zajrzał w oczy. 
— Chcę patrzyć na ciebie. 

* Była bardzo blada, pod oczami miała duże ciem- 
ne plamy, które świadczyły © bezsennych nocach 
i śmiertelnej trwodze. | 

— Co te lotry zrobiły z tobą? 
— O, nie mi nie zrobili dotychczas. Na razie za- 

dowalali się groźbami. Ale bałam się okropnie o cie- 

bie, mój ukochany! Ty nie wiesz, kto to jest doktór 
Miller, nie masz pojęcia, z kim walczysz! 

Wymuszony uśmiech ukazał się na ustach Har- 
„dinge'a. 

— Po dzisiejszej nocy mam już pewne pojęcie. 
Wzdrygnęła się. 
— To szaleniec... Skończony wariat! Niektóre je- 

go słowa przyprawiają mnie... — głos jej załamał się 
i wybuchnęła płaczem. 

— Kochana! Musisz się uspokoić — rzekł Hardin-   

ge stanowczo. — Muszę ci zadać mnóstwa pytań, a to ; 
nie będzie możliwe, dopóki się nie uspokoisz. 

Opanowała dławiące ją łkanie, otarła powieki 
i spojrzała mocno w jego oczy. 

— Już... jaż jestem spokojna! 
— Doskonałe! — Pogładził jej wątłe ramiona. — 

Nie wolno nam poddawać się teraz rozpaczy i zwąt- 
pieniu! «Właśnie teraz należy mieć odwagę i wiarę! 
Musimy się stąd wydostać. Czy to prawda, że jesteśmy 
pod laboratorium ? 

— Tak, to prawda. 

— Hm Nie mogę zrozumieć jednej rzeczy; w jaki 
sposób udało im się sprowadzić mnie tutaj tak, że 
moi strażnicy nie widzieli tego? 

— Twoi strażnicy? 
— Tak, postawiłem dokoła domu i ogrodu ludzi, 

którzy mieli uważać na wszystko, co się dzieje. Mają 
niezadowolenie jakieś tajemne przejście, którego nie 
zauważyłem. Spodziewałem się, że ty je znasz. 

Zaprzeczyła gestem. 
— Nie, byłam uśpiona, gdy mnie przywieźli tutaj 

wieczorem. Odzyskałam przytomność dopiero przed 
półgodziną. Dołstór Miller przyszedł do mnie i naigry- 
wał się ze mnie Mówiąc o tobie, powiedział, że gdy 
skończy z tobą, niewiele z ciebie pozostanie, nie bę- 
dziesz juž mógł się mieszać w nieswoje sprawy. 

— Lepiej by dbał o siebie i swoich spraw pilno- 
wał. Teraz powiedz mi, ukochana, w jaki sposób zo- 
stałaś wmieszana w tę ciemną historię? 

Elžbieta skinęła głową. 
— O, tak. Chciałam już ci to powiedzieć wtedy 

w zajeździe. Ale, gdy wyszedłeś, ktoś zakradł się do 
pokoju cichulko i chwycił mnie, zanim się obejrza- 

| łam. Nie wiedziałam, kto to był, bo zarzucono mi coś 
ciemnego na głowę. Dusiłam się prawie. Walczyłam 

    

jak mogłam, próbowałam krzyczeć, ale wszystko na 
nicl Napastnik skrępował mi ręce i nogi, odwinął 
ciemną zesłonę z głowy i przycisnął maskę z chloro- 
formem do ust. Nic więcej nie pamętam, aż do chwili 
odzyskania przytomności w domku letnim doktora 
Millera. 

— W jakim celu cię porwał? 
— Bał się, że powiem to, co wiem, policji. Wie- 

dział, że nie ja zabiłam Flossie Fenton i że chciałam 
tylko osłonić osobę, która uczyniła... 

— To znaczy kogo? 
Elżbieta zadrżała i ukryła twarz w dłoniach, 
— To zrobił mój... mój mąż... Joe Hallam. 
— Twój mąż? — Hardinge miał wrażenie, że ktoś 

uderzył go mocno w głowę. Patrzył na nią. 
— O! Wiem, co ty sobie teraz o mnie myślisz! — 

mówiłą rozpaczą. — Postąpiłam wobec ciebie bardzo, 
bardzo brzydko. Nie miałam prawa mówić z tobą 
o miłości, ale liczyłam na to, że łatwo uzyskam unie- 
ważnienia małżeństwa w tych warunkach. 

— Wiięc ta historia o mężu, zamkniętym w domu 
wariatów, była kłamstwem? 

Pochyliła głowę. 
— Nie odważyłam się powiedzieć ci prawdy, ba- 

łam się... Piotrze, nie bądź mnie surowo! Gdy wycho- 
dziłam za mąż za Hałlama, nie miałam pojęcia, co to 
za człowiek. Brat zapoznał nas, gdy byliśmy w Kali- 
fornii, przed paru laty. Nie chciałam wychodzić za 

niego, ale John niemal zmusił mnie do tego. Cieszyłam 
się, że się uwolnię od jego opieki. Nie było łatwo z nim 

żyć! Joe robił wrażenie bardzo porządnego, dobrze 
wychowamego chłopaka i.. i był bardzo zakochany 
we mnie. Gdy dowiedziałam się prawdy o nim, on"ści. 
dam go natychmiaet, 

(D
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S rzedaż nafty 
Sprzedaż nafty rozpocznie się 18 

września od rana w następujących 

punktach: 
1) „Karpaty“ — sklep przy ul. Sa 

dowej 6, 

2) „Polmia * -— Jagie'lońska 11, 
3) Czesław Bohuszewicz = E 

pówka 2, 

4) Gdula — Nowogródzka 20, 

5) Dawdzik — Wiłkomirska 13, 

6) Znajdziłowska — Witoldowa 

41, 
7) w sklepie przy ul. 

84 
Nafta będzie sprzedawana na le- 

gitymacje w ilości I kilograma 

Konferencia piekarzy 
Wydział Aprowizacyjny Zarzą- 

du Miejskiego w Wilnie prosi pp. pie- 

karzy przybyć na konferencję, ktora 

odbędzie się w sali kina „Mars“ 

(Ostrobramska 5) w dniu 17 wrzešnia 

(niedziela) o gedz. 12. 

Do wszystkich człon- 
ków Zw. Młodej Polski 

Antokolskiej 

Komenda Okręgu Wileńskiego 

Zw. Mł. Polski wzywa wszystkich 

członków na odprawę do lokalu 

Związku przy ul. Żeligowskiego 1—22 

na dzień 18 września (poniedziałek) 

godz. 18.00. Obecność wszystkich 

członków jest konieczna ze względu 

na ważność spraw poruszanych na 

odprawie. 
Komenda 

Okr. Wil. Zw. Mł. Polski 

P. W. K. 
—P. W. K. podaje do wiadomości 

zainteresowanych pań, że kurs ra- 

towniczek zdrowia rozpoczyna się 20 

bm. w lokalu parafii Św. Ducha (ul. 
Dominikańska) w godz. 17—20. 

Zapisy przyjmuje P W. Iš. (Ostro- 

bramska 19) od dnia 18 bm. w godz. 

10—12 i 16—18. 

Mieszkańcy Wilna! 
Zbiórka materiałów na Środki opa 

trunkowe jeszcze trwa! Bądźmy ofiar 

nil Nie zwlekając przygotujmy dary, 
aby zbierające nie czekały! 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Teatr m. NA POHULANCE 

Dziś o godz. 6-ej wiecz. 

„ZIELONE LATA" 
WYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYVYYVYVVVVVYVVVYVYVVYY 

Towarzystwo Kursów 
Technicznych w Wilnie 
uruchamia od jesieni następujące kursy za- 

wodowe: 1) Drogowe, 2) Melionacy jno Mier- 

nieze, 8) Koedukacyjne Techniczno - Kres- 

larskio, 4) Elektrotechniczne, 5) Radiotech- 

niczne oraz *'ale prowadzi. kursy samocho- 

dowe i motocyklowe. Informacyj udziela se- 

kretariat w pomiedziałki, środy i piątki w 

godzinach 17—19, Wilno, Holendernia 12, 

telefon 171. 

į w roli gł:   

Zlbióska qgauześć 
go osoby zabierać je będą na dworzec 
i dostarczać przejeżdżającym oddziałom. 

Wiemy wszyscy czem jest radio i prasa 
ijak potężną odgrywają one rolę w cza- 
sach, gdy uświadomienie obywateli sta- 
nowić może o zwycięstwie lub <lęsce ogól 
nonarodowej. Jakże oczekujemy niecier- 
pliwie wszelkich wiadomości lokalnych 
i komunikatów oficjalnych! Jeżeli więc to 
zainteresowanie tak jest powszechne u nas 

na tyłach walczących braci, to, zrozumiała 
jest pożądliwość z jaką nasz żołnierz chce 

wiedzieć, co o jego ofiarnym trudzie mnie 
ma kraj i świat cały zasłuchany w odgłosy 
dochodzące z pola walki, a sprzyjający 
tym jego bohaterskim wyślicomi 

Niech wie również ze sprawozdań 

i odezw różnych ugrupowań społecznych 
i partyjnych, że cały kraj we wspólnym 
porywie serc ołacza jego oscbę najgo- 

rętszym uczuciem, że ocenia należycie je- 

go dzielność i odwagę i o ile może śpie 
szy, by zadość uczynić wszelkim jego po 
trzebom. W tym przeświadczeniu tym 
ochotniej walczyć będzie o to wszysłko, 
co słanowi świętą, a nietykalną własność 
jego narodu — to jesł całość i epedleg 
łość Ojczyzny. 

Oddawajmy za tym przeczytane już 
przez nas najświeższe dzienniki i tygod- 
niki i składajmy je na podanych poniżej: 
punktach miasła, skąd upoważnione do te 

Lai lius e ki AD 

Kino Peprozentacyjna CEJINO| 

  

Adresy składnic: 

1. Nasza Księgarnia, ul. Wielka 42, 
2. Księgarnia Zawadzkiego, ul. Zam- 

kowa 22, 
3. Cukiernia Rudnickiego, ul. Mickie- 

wicza 1, 
4, Cukiernia Sziralla, u. Mickiewicza 12, 

5. Cukiernia Sztralła, ul. Mickiewicza 22, 

6. Apteka Zajączkowskiego, ul. Wiłol- 
dowa 22, 

7. Księgarnia Św. Wojciecha, ul. Do- 
minikańska 4, 

8. Nowa-Gospoda, ul. Niemiecka 1, 
9. Opłyk Snarski, ul. Niemiecka 22, 
10. Apteka Miejska, uł. Wileńska 23. 

* 11. Apteka Ezensztadła, ul. Zawalna 45 

12. Apteka Augustowskiego, ul. Ki- 
jowska 2, 

13. Apteka Mańkowicza, ul. 
skiego 30, 

14. Apteka Staroniewicza, ul. W.-Pohu 

lanka 25, 
15. Apteka Pietkiewicza, 

czna 20, 

16. Apteka Paka, ul. Antokolska 42, 
17. Restauracja, ul. Wileńska 52. 
18. Cukiernia, Kalwaryjska 9. 

Piłsud- 

ul. Zarze- 

  

  

  Dziś premiera. 

Wspaniały film produkcji francuskiej p. t, 

    ŻIENI 
Е2 KRAT“ 

  

Początek seansów o godz, 2—4—6—8 
  

————Początek o 2-ej, ostatni seans o 8-ej. 
Film najnowszej produkcji 

(HY W rolach głównych : 

Tam Nadprogram: 

— Tylko u nas 

WSTAŃ i WALCZ 
i | BEE sY i Robet TAYLOR 

,, Polska w GałuwsńsSicaa ** 
  

Chrześcijańskie kino „ŚWIATOWID Mickiewicza 9 
  

Wstrząsający swym realizmem dramat wojenny p. t 

„Ostatni poc.ąg oblężonego miasta” 
Dorothy Lamour, Lew Kayras i inni. — Krwawe walki na ulicach miasta 

Niszczycielskie naloty bombowców nieprzyjacielskich, — Nadprogram: Kapitalna groteska 
kolorowa p. t. Ali Baba I 40 rozbójników 
  

KINO Mistrz 
Rodziny Kolejowej Dziś, maski 

ZNICZ „Powrót 
wiwulskiego 2 

Borys Kariośśk w arcy= 
tilmie 

Frankenszieina”" 
Nadprogram: DODATKI. Początek o godz.6-ej, w niedziele o 4-ej 
  

Dziś, OGNISKO | 

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

Najpiękniejsza aktorka Ameryki Kay Francis w filmie 

Sama przez życie 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI.   

  

Fragment z pochodu podczas uroczysłości 
dożynkowych pod Zirichem. - 

| is is iai 6) 

04 dziś newy rozkład 
pociągów 

Dyrekcja Okr. Kolei w Wilnie po 
daje do wiadomości, że poczynając 
od godz. 0,01 dmia 17 września wcho- 
dzi w życie nowy rozkład jazdy po- 
ciągów pasażerskich: ° 

Odejście z Wilna: 

Do Rudziszek M 4.15 
N. Wilejki 4.48 
Lidy 8.40 
N. Wilejki 8.56 
Zawias 8.56 
N. Wilejki 13.20 
Do Bieniakoń 14.20 
N. Święcian 14.20 
Rudziszek 14.30 
N. Wilejki 14.50 

Królewęzczyzny 15.30 

Rudziszek 15.30 
Lidy 15.30 

Mołodeczna 16.30 
Łunińca 18.17 

Turmont 18.30 

Zawias 19.20 
N. Wilejki 20 30 
Olechnowicz 2150 
Grodna 22 00 
Zachacie 2218 

Przyjście do Wilna: 

Z Grodna 5 28 
N. Wilejki 532 

Zachacie 6 22 
Olechnowicz 708 
Turmont 7.20 
Łunińca 7.25 
Rudziszek 725 

Nowej Wilejk: 940 
Zawias 11.45 
Lidy 13.25 
Nowej Wilejki 14 05 
Nowej Wilejki 15 33 
Rudziszek 1546 
Bieniakoń 17.45 
Rudziszek 18 05 
N. Święcian 19.30 

Mołodeczna 1958 
Królewszczyzny 20.49 
N. Wilejki 21.14 

Lidy 2130 
Zawias 22.42 

CENTRALA 
SPOLOZIELNI 

ROLNICZO - HANDLOWYCH 

w Wilnie, Mickiewicza 19 
telefon 2-56 

poleca 

NAWOZY SZTUCZNE, NASIO- 
NA. ZBÓŻ OZiMYCH, MASZYN 

1 NARZĘDZIA ROLNICZE. 
HURT DETAL 

Kupuje wszelkie zboża w partiach 
wagonowych i drobnicowo 

  

Popieraleie Przemysł Krajowy! 

JADAAA BADA B AKAADAADAŻ AAA AŚ OAAAŁAADAADAA 

LEKARZE 
DJK 'OB 

choroby weneryczne, skórne i moczopłciowe 

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

9—1 po poł. i 3—7 wiecz. 

NADDAAARAKAAAAAAAAAAAAADADAŁABAADZAADAA ŁA 

„AKUSZERKI 
AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 

przyjmuje od godz. 9 rano do godz. T wiecz. 

— ul. Jakuba Jasińskiego 1 a—3 róg ul. 

Przyjmuje od 1—3 i od 5—6 - 

    

a 

  

AKUSZERKA 
Smialowska 

oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów. pie- 
gów. brodawek. łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł "zające, 
wanny elektryczne, elektrvzacja. Ceny przw- 
  

AKUSZERKA 

masaž leczniczy | elektryza.jn UI. 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

LOKALE 
MAŁY umeblowany poko.k z niekrępu- 

jącym wejściem do wynajęcia — zaułek 

Š-to Jerski 3 m. 3, 4 

Grodz- 

    

PRACA 
KOSMETYCZNE Kursy dra H. Łomżyń- 

skiego, Warszawa, Plac 3 Krzyży 11 m. 4, 
tel. 908- 35, uprawniają do otwarcią samo 

dzielnego gabinetu kosmetycznego. Początek 
nowego 4 miesięcznego „kursu 20 września. 

RZEMIEŚLNIK Šieno ale eik ae: 
samoiny, poszukuje pracy. Zgodzi się na 
wyjazd. Wilno, ul. Ponarska 25—2, 

    

      

  

BIURO POŚREDNICTWA PRACY dla. 
Kobiet Pols. Kat, T-wa Op. nad Dziewczęta- 
mi, poleca: nauczycielki, korepetytorki, wy- 

chowawczynie, pielęgniarka, piastunki oraz 
służbę domową i pensjonatową. Gimnaz jal- 
na 4 — od godz. 10—15. 

RÓŻNE 
TYYYYYYYYYYYYYY" 

ZGUBIONY weksel na zł 300 inblan- 
ko, wyd. przez Eliasza Tretynkiewicza, ży- 

rowany przez Antoniego Czaji i Teresy 
Tretynkiowiczcweji unieważnia się. 

ZGUBIONĄ kaka“ iesą kał. 
„A“ rocznik 1903 wydaną przez PKU Po- 
sławy na imię Delikator Władysław — 
unieważnia się. 

    

Zakłady Graficzne 

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

Telef>n 3-40, 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dła urzędów 
pańsiwowych,samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

wykonywa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE         
  

DDRII TI IST TSO TNT I NE SA IMO IT II SOS TE TIR IS TSS TS TTT STAI SSE EEST TS 
REDAKTOSZY DZIAŁÓW, Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie | wiademości к m. Lidy; Zbigaiew Zbigniew Cieślik — hkromika zamiejscowa; Włodzimierz Hołubowicz == sprawozdania sądowe 1 reporiań 

nego wysłannika”; Witold Kiszkie = wiad. gospodarcze i polityczne (depaszowe i teleky Eugonta Masiejewska-Kobyfiaska — dział p. t. „Ze świata kobiecego"; Kazimierz Leczycki = przegląd prosz 
Maśliński = recenzje teatraine; Anatol Mikułko =— felieton literacki, humor, 

  

   

      
    

      

                   

REDAKCJA I ADMINISTRACJA 

  

Kosto P.K.O. 700.312. Konio rozrach, 1, Wilne 1 

Wilno, sl. Biskupa Bandurskiego 4 

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

Ceatrala. 

Oddziały: 

   

Przedstawicialstwa ; 

Rowezreśchi Botikie 35, tel. 16%; 

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

Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka B. 

Nieśwież, Kleck, Słonim, 

cawy kmitussine; Jarosław Nieciecki — sport; Melena Rosier — recenzje książek; Eugenfusz Swłaniewicz -» kronika wfłeństać 
TN FO 

       

maža | kolia 009,3 za wiersz 

Pra pocz z a ze ed nica li 10 słów. Wyracy je yr jesze szenie ne licz: za 
taaa drukiem en Rava duda, Zokiskcć miejsca dla „dróbaęch* nie przyjmujezey 

odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kroniża 
towy. Do tych cen dolicza się za ogłosze= 

„Włos w w tekście Show. za jetsted 1 tanowy 

    
"iace 60 gr. tekste 

Administracja: tel. 98—czynna od godz. 9.30—15,80 

Brakarnia: tel. 3-40, oo Sanas nie zwraca, 

Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, WNiejka, Ołębo 
ca Grodno, Pińsk, Wołkowysk, Brześć nyB, 

  

      

   
    

redakcja nie odpowiada. Administrneja 
IRAS: a So" koa nk


