
) 

    

KU 

В (3 7 

Rok XIV. Nr 279 (4955). 

КЛЕ 

* 

  

| Wilno, niedziela 26 listopada 1939 r. 

„VILNIAUS KURJERIS“ 
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Pływójące miny sieją tprstoszenia 
Sytuacja Niemiec w wojnie morskiej 

LONDYN. (Elta). Napotkaw- 
j ma minę niedaleko wybrze- 

ds onął brytyjski statek nisz- 
<czycielski „Gypsi”.7) | 

LONDYN. (Elta). W przecią- 
«gu ostatnich dwóch tygodni, 
według wiadomości Havasa, fale 
amorskie wyrzuciły na brzegi 
'Wiełkiej Brytanii 15 min. Wszyst- 
kie miny są pochodzenia nie- 
'mieckiego. ||| А 
° СОМБУК. (Elta). We środę 

wieczorem na południe od Anglii 
"utonął grecki okręt „Elenar* o 
„pojemności 4570 ton. Przypu- 
szcza się, że okręt ten napotkał 
«ma minę. 

LONDYN. (Elta). Urzędowo 
«donoszą, że został zatopiony po- 
<ławiacz min „Aragonite“ O po- 
jemności 310 ton. Kilka człon- 
fków załoai zostało rannych. 

LONDYN, (Elta). Według do- 
mmiesień Hawasa na angielskie 
<wybrzeża w hrabstwie Yorkschi- 
<re fale wyrzuciły przeszło 200 
«mim niemieckich. 

PARYŻ, (Elta). „Paris Soir“ 
'w jednej z depesz z Londynu 
Jkomunikuje, że już są dowody, 
że był dany rozkaz niemieckim 
samo tom i hydropianom zrzu- 
<cania do morza lekkich pływa- 
jących min. 

Miny te sa _ przywiązane 
«do spadochronów. Nisko lecące 
«samoloty wyrzucają je. W ubie- 
sgłą środę podczas nalotu samo- 
lotów niemieczich pewien rybak 
2 Southand widział pływającą, 
«do spadochronu przymocowaną 
<zarńą skrzynię. To była, jak 
wóźniej okazało się, nowego 
typu mina niemiecka. Wkrótce 
maleziono ich i więcej. 

    

  

LONDYN, (Elta). Podsekretarz 
Stanu Swinton podając w radio 
komentarz neczelnego sztabu 
brytyjskiego o obecnej sytuacji 
m. in. powiedział: „Złamanie 
praw ludzkich przez Niemcy, 
przez zastosowanie wojny mino- 
wej wskazuje na to, że Niemcy 
znalazły się w beznadziejnej sy: 
tuacji”. 

Okręty internowane 
przez Anglię 

LONDYN (Elta). We czwar- 
tek minister wojny ekonomicz- 
nej oświadczył, że w tygodniu, 
który skończył się 13 listopada, 
w brytyjskich bazach kontrol- 

  

nych na morzu Śródziemnym z0- 
stało zatrzymanych 12 okrętów 
włoskich, 4 norweskie, 3 amery- 
kańskie, I grecki, I jugosłowian- 
ski i I rumuński. W następnym 
tygodniu zastały zatrzyma 23 
okręty. 8 

Ładunek do Niemiec 

JEROZOLIMA, (Elta). Dnia 
22 listopada został zatrzymany 
okręt włoski „Porto Carnillio", 
który znalazł się na wodach pa- 
lestyńskich z ładunkiem przezna- 
czonym dla Niemiec. Był to 
pierwszy wypadek w Palestynie 
od początku wojny obecnej. 

  

LONDYN. (Elta). Korespon- 
dent wojenny pisma „Yorkshire 
Post“, Omawiając strategię Nie. 
miec na morzu, między in. za- 
znacza, że Niemcy na początku 
wojny morskiej wykorzystały 
miny i łodzie podwodne. Drugim 
etapem Niemiec są loty nad 
krajami neutralnymi i nad mo- 
rzem. Niemcy dążą do zajęcia 
w przyszłości stref, przylegają- 
cych do morza Północnego i do 
zbliżenia się do państw sprzy- 
mierzonych. 

Niektórzy generałowie nie. 
mieccy już oddawna wyrażają 
zdanie, że Dunkierka musi być 
niemieckim celem wojny. W 
kompetentnych wojskowych ko- 
łach Londynu już poprzednio 

zaznaczono, że Niemcy w ten 
sposób chcą złamać linię Ma- 
ginota. o 

Miało to być uczynione nie 
siłą. lecz przez odrzucenie woj- 
ska sprzymierzonych do Belgii 
i zmuszenie ich do walki na 
pozycjach otwartych, a nie w 
fortecach. Lecz państwa sprzy- 
mierzone zdecydowane są na 
ten plan odpowiednio zareago- 
wać. 

Przedłużenie frontu na połud- 
niu nie byłoby z korzyścią dla 
Niemiec. Gdyby Niemcy prze- 
rzuciły swe zasadnicze siły do 
Belgii, to obrona linii Zygfryda 
osłabłaby znacznie więcej, niż 
obrona linii Maginota. 

  

Karabiny maszynowe 
przed kościołami w dniu 11 listopada w Krakowie 

BUKARESZT (Elta). Według 
<doniesień Havasa, na terytorium 
Polski zajętym przez Niemcy 
fbrak jeszcze zupełnego porząd- 
%u, Obok siebie czynne są or- 
sgany władzy wojskowej, cywil- 
«nej i policyjnej. Ich zarządzenia 
często są sprzeczne między so- 
bą i ludność często nie wie, co 
jest dozwolone a co nie. 

Z tych samych źródeł podają, 
«że przed li listopada, dniem 
polskiego święta narodowego i 
dniem przerwy w działaniach wo- 
jenaych, w Krakowie zaareszto- 
wano kilkaset osób, przeważnie 

sz młodzieży, gdyż były wiado- 
mmości, że Polacy organizują po- 
wstanie, Aresztowani: odbyły się 

“9 i 10 fistopada. 9 listopada 
aresztowano 160 profesorów Po- 
Jaków, których większość wy- 
wieziono do Niemiec. Dalszy ich 
fos jest nieznany. Profesorowie 
wieczorem otrzymali imienne za- 
proszenie na posiedzenie w Uni- 
wersytecie. Gdy 0 oznaczonej 
godzinie przybyli na miejsce 
zebrania, gmachy Uniwersytetu 
zostały okrążone wojskiem nie- 
"mieckim, z bagnetami w pogo- 
towiu, wszyscy profesorowie z0- 
«stali załadowani do wozów cię- 
żarowych i odwiezieni do naj- 
bliższych koszar. 

W mocy na 11 listopada wła- 
„dze niemieckie wydały rozporzą- 

dzenie, zabraniające po godzinie 
$ rano odprawiania wszelkich 
nabożeństw katolickich, W oba- 
wie by na skutek tego rozpo- 
tządzenia nie spotkały represje 
tych, którzy po godzinie 8-mej 
zebrali się w kościołach, gdyż 
nie wszyscy” mieszkańcy zazna- 
jomili się z tym rozporządze- 
niem, arcybiskup Sapieha nakazał 
po pierwszych rannych mszach 
zamknąć kościoły. 

11 listopada o godzinie 8 rano 
przed drzwiami wszystkich koś- 
ciołów władze niemieckie ustawi- 
ły po 2 karabiny maszynowe przy- 
gotowane do strzałów. W dzień 
ulicami miasta stale przejeżdżały 
tanki. 

Havas również podaje, że do 
Krakowa codziennie przybywają 
setki rodzin niemieckich, z Nie- 
miec i z krajów bałtyckich, Dla 
przyjęcia ich władze niemieckie 
używają szybkich metod. Spec. 
jalni instruktorzy chodzą od 
domu do domu i właścicielom 
mieszkań, urządzonych z więk- 
szym luksusem, wydają rozkaz 
w przeciągu 48 godzin opuścić je. 
Żydzi posiadający lepiej urządzo- 
ne mieszkania otrzymują rozkaz 
natychmiastowego ich opuszcze- 
nia. Polacy wyeksmitowani ze 
swych mieszkań muszą zamiesz- 
kać u swych przyjaciół, a jeśli 
ich nie posiadają, otrzymują opie- 
kę w obozach koncentracyjnych. 
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Fundusz obrony Finlandii 
HELSINKI (Elta). Przedstawi- 

ciel min. spraw zagr. zdemento- 
wał twierdzenia powtarzane przez 
Sowiety, że jakoby rząd fiński 
waha się, czy przedłożyć perla- 
mentowi do rozważania sprawę 
rokowań pomiędzy Finami a So- 
wietami. Przedstawiciel zazna- 
czył, że wszyscy członkowie par- 
lamentu są poinformowani o tych 
rokowaniach, następnie podkre- 

Ślił, że prasa fińska w stosuuku 
do twierdzeń sowieckich odno- 
siła się umiarkowanie i wyrozu- 
miale, 

Cały kraj fiński jest solidarny, 
co widać z darów na rzecz fun- 
duszu obrony kraju, Na fundusz 
obrony kraju wszystkie stany a 
nawet i niezamożni robotnicy 
złożyli 88 miljonów marek. 

Opieka nad uchodźcami w Litwie 
KAUNAS (Elta). Przy Mini- 

sterstwie Spraw Wewnętrznych 
powstaje instytucja, której zada- 

niem będzie rejestracja, opieka 
i ogólny nadzór nad uchodźca- 
mi, znajdującymi się w Litwie. 

Cena 15 centów 
  

  

Prenumerata miesięczna wraz z przes;łką poczt. 
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Mowa króla W. Brytanii 
Wczoraj w parlamencie angiel- 

skim w związku z otwarciem 
nowej sesji lord-kanclerz odczy- 
tał mowę tronową króla Jerzego 
VI-go. 

Na wstępie władca W. Bry- 
tanii wyraża ubolewanie, iż w 
Europie znowu toczy się wojna. 
Anglia robiła wszystko, ażeby 
wojnie zapobiec. Stało się to 
jednak niemożliwe, ponieważ 
Niemcy, łamiąc wszystkie przy- 
rzeczenia napadły na Polskę. 

Anglia nie mogła zostać obo- 
jętną na nowe wyzwanie i akt 
agresji ze strony Niemiec. An- 
glia musiała na to reagować, 
gdyż inaczej straciła by śwój 
honor i naraziła na' niebezpie- 
czeństwo swobodę i postęp 
ludzkości. Anglia nie szuka żad- 
nych korzyści materialnych w tej 
wojnie, ale umiłowanie swobody 

jest wrodzone Anglikom. 

To też obowiązani są oni bro- 
nić swobody, jak ich przodko- 
wie. 

Z głębokim zadowoleniem pod- 
kreślił Król jedność Imperium 
Brytyjskiego, solidarność Metro- 
polii-Dominiów. Cała ludność 
Imperium stanęła jak jeden 
człowiek w obronie wspólnych 
ideałów. 

Pomoc dominiów dia wspól- 
nej sprawy jest nie tylko spra- 
wą przeszłości, ale i przyszłoś- 
ci. Mowę swoją król Jerzy VI 
zakończył w sposób następują- 
cy: 

„Przy pomocy swoich wypró- 
bowanych sprzymierzeńców Fran- 
cuzów i Polaków, Anglicy mogą 
być przekonani o zwycięstwie i 
nie powinni w nie wątpić ani 
chwili*. 

Uchodźcy polscy znajdą pracę w Belgii 
PARYŻ. (Kr. wł), Polskie 

czynniki oficjalne rozwinęty oży- 
wioną działalność w kierunku 
niesienia pomocy ofiarom woj- 
ny. W Sprawach tych min. Opie- 
ki Społecznej znany przywódca 
socjalizmu polskiego Stańczyk 

udał się do Brukseli, celem zba- 
dania możliwości zatrudnienia 
uchodźców polskich w przemy- 
śle i górnictwie belgijskim. 

Wiceminister Opieki Społecz- 
nej Popiel bawi w sprawach 
uchodźców w Lilie. 

Ua LS aa 

Kary śmierci 
w Niemczech 

BERLIN, (Elta). Urzędowo 
komunikuja, że 2 września zo- 
stali skazani na karę śmierci 
służący hotelowy Doepking i 
ekspedient Kremin, Obaj oni 
byli na usługach Otto Strassera. 
W roku 1937 planowali 'ni za- 
mach podczas wizyty Mussoli- 
niego w Berlinie, lub w czasie 
święta urodzaju w dniu 3 paź- 
dziernika. 

Niemcy zakazały działal- 
ności Międz. Czerwonemu 

Krzyżowi 

PARYŻ, (Kor. wł.). Władze 
niemieckie kategorycznie zabro- 
niły udzielania bezpośredniej po- 
mocy ludności polskiej przez 
Międzynarod. Czerwony Krzyż. 
Kilka ambulansów z medyka- 
mentami i lekarzami, które już 
przybyły do Niemiec zatrzymano 
i nie dopuszczono na teren oku- 
powany w Polsce. 

Sprawa wysiedlenia 
Niemców z Litwy 
Prezes Kulturverbandu w Lit- 

wie Reicheit ze swym zastępcą 
Kosmanem udaje się w tych 
dniach do Berlina, gdzie omó- 
wi się z odnośnymi czynnikami 
techniczne kwestje, związane z 
wysiedleniem Niemców z Litwy. 

(N.) 

Ideologia hiszpańskiej, 
Falangi 

dezaktualizuje się 

MADRYT, (Elta). Kierownictwo 
Falangi w Madrycie postanowiło 
zamknąć jeden z oddziałów Fa- 
largi, Jako przyczyny zamknięcia 
oddziału wymienia się przewi- 
dzianą reorganizację jak i chęć 
pozbycia się niepożądanych ele- 
mentów. W ostatnim czasie za- 
uważono, że podstawy ideolo- 
giczae Falangi tracą na aktual- 
ności. Najważniejszą zasadą Fa- 
langi jest dyscyplina i autorytet. 

и 

„La voix de Varsovie“ 
PARYZ, (Kor. wł.). W Paryżu 

ukazał się pierwszy numer pisma 
polskiego w języku francuskim 
pod nazwą „La voix de Varsovie*. 

Numer zawiera m. in. odezwę 
Prezydenta Raczkiewicza oraz 
artykuły kolejnych ambasadorów 
Francji w Polsce: Laroche'a i 
Noel'a. Pismo będą zasilać 
pierwszorzędne pióra francuskie 
i polskie. 

Germanizacja szkolnictwa 
polskiego na Pomorzu 
Niemiecka prasa przytacza 

dane, świadczące o tym, w jak 
szybkim tempie przeprowadzana 
jest germanizacja polskiego 
szkolnictwa na terenie woje- 
wództwa pomorskiego. W 700 
szkołach nauczanie zostało już 
całkowicie przetorowano na mo- 
dłę niemiecką.  Sprowadzono 
z Niemiec 130.000 podręczników 
i 30.000 książek, w których bar- 
dzo szczegółowo zobrazowana 
została rasowa doktryna naro- 
dowego socjalizmu, 

Nauczyciele sprowadzeni są 
z Niemiec. Nauczają również 
sprowadzeni Niemcy bałtyccy. 

Nowe dowództwo 
angielskie 

LONDYN. (Elta). Havas ko- 
munikuje, że nowym naczelni- 
kiem brytyjskiego wojska za- 
morskiego został mianowany 
general Greyberg. 

Strącono dalszych 7 sa- 
molotów niemieckich 
LONDYN. (Elta). Angielskie 

dowództwo armii donosi, że w 
dniu 23 bm. na froncie zacho- 
dnim zostało strąconych 7 sa- 
molotów niemieckich. 6 z nich 
spadło na pozycjach wojsk 
sprzymierzonych a 1 na teryto- 
rium nieprzyjaciela, 

— 0d Wydawnictwa. Po- 
czynając od dnia jutrzejsze- 
go pismo nasze będzie się 
ukazywało również w po- 
niedziatki.
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Głos wśród mocy 

      

Wędrujemy borem, lasem... 
Zmieniliśmy sztywniaki i mięk- 

kie kapelusze na cyklistówki i 
czapki narciarskie. Damy parado- 
wały w chustkach i szalikach. 
Tak odbywała się wycieczka kra- 
joznawcza przez Kresy Wschod- 
nie. Wszędzie uchodziły bilety 
ulgowe. W każdym pensjonacie 
udzielano ulgi daleko idącej. 
Nieraz wędrowano borem, lasem, 
przymierając z głodu czasem. 
Las był domem, niebo dachem, 
tylko cały świat nie był wspa- 
niałym gmachem. Wędrówka nie 
ma się jeszcze ku końcowi. 

Okrężnemi drogami dotarliśmy 
"do Wilna. Teraz nadsłuchujemy. 
Może dojdzie do nas głos zza 
kordonu, t. zn. z Warszawy, Lub- 
lina, Kielc, Katowic. Szukamy 
różnych dróg. Bramy Białego- 
stoku są zamknięte, jak w słyn- 
nym cyrku, gdzie wejście jest 
bezpłatne, a u drzwi wyjściowych 
płaci się 100 rubli. 

Wysłaliśmy czujki do Kowna, 
Byli tacy odważni, którzy do- 
stali się do bram dawnego kon- 
sulatu polskiego. Ciężka to prze- 
prawa, ale mile przypominająca 
Ojczyznę, bo  symbolizująca 
wszystkie cierniowe drogi inte- 
resanta w korytarzu biurokra- 
tycznym. U drzwi woźny wyrzuca 
ze wszystkich schodów. We 
wnętrzu urzędnik stara się nie 
rozumieć 0 co chodzi. Szczątki 
biurokracji wykazują żywotność, 
utrudniają świetnie życie. 

Pokazujemy paszporty nasze 
w konsuiatach, oglądają je jak 
ropiejące rany. Nikt nie chce je 
zaopatrzyć plastrem, goić wizą. 
W świecie nieproszonych gości 
nie ma miejsca dla tych, którzy 
wojny jeszcze nie wygrali, Wraca 
się spowrotem do Wilna, by opo- 
wiedzieć znajomym dzieje wy- 
praw po złote runo wiz. Okazuje 
się, że świał jest mały, zamknięty, 
ciasny. 

U trzech Sztralłów, u dwuch 
Rudnickich i dwuch Dormanów 
toczą się rozmowy przypomina- 
jące wyjątki z Jule Verne'a. 
Słyszano je niegdvś w Orbisie, 
w biurze podróży Cooka. 

Żaden Przewalski, Amundsen, 
Nansen, nie przebył, nie prze- 
zwyciężył tyle trudności, ile wy- 
padnie pasażerowi udającemu się 
do Francji. Odbywa się werto- 
wanie geografii na nowy ład. 
Droga do Stanów Zjednoczonych 
prowadzi przez inne morza, niż 
kilka miesięcy temu. Jeździło się 
„Piłsudskim* lub „Batorym“, 
Dziś spogląda się na morze 
i łowi się oczyma miny pływa- 
jące. 

Najgorzej z tymi, którzy żyją 
wspomnieniami lat dawnych. Ktoś 
zaleca podróż do Finlandii, Tanio 
i bezpiecznie. 

Ktoś zaleca Szwecję. Inny pro- 
testuje, wskazując, że Skandy- 
mawia popiera Finlandię. Ciąży 
więc na Szwecji, Norwegii i Da- 
nii grzech szczucia i uprawiania 
agresji. 

Inny poleca Irlandię, Kraj ten 

  

ogłosił neutralność. Bliskość wysp 
Brytyjskich budzi jednak poważ- 
ne zastrzeżenia. Można byłoby 
udać się do Albanii, która po- 
dobno również jest neutralną 
i zgadza się całkowicie z wycze- 
kującym stanowiskiem Włoch, 
Krótki przegląd państw europej- 
skich nie napawa wielką otuchą. 

Odbywa się więc czytanie Ko- 
nopnickiej, czerpanie informacyj 
z „pana Balcera w Brazylii". Pań- 
stwa południowo - amerykańskie 
mają jednak ustalony stosunek 
do wędrowców z Europy. Gdy- 
by nawet Kolumb zgłosił się po 
wizę, odesłaliby go spowrotem 
do Hiszpanii jako zarażonego 
trądem lewicowości. Nie ryzy- 
kowałby on jednak wyjazdu do 
innego czerwonego kraju, by nie 
odbyć bezpłatnej podróży sięga- 
jącej zbyt daleko na północ. 

Może wyjechać do Rumunii? 
Sytuacja wewnętrzna nie jest 
jednak wyjaśniona. Toczy się 
tam od dłuższego czasu walka 
stron. Czynniki najwyższe są w 
rozterce. Tu koalicyjny interes, 
a tam niemieckie serce. 

Może do Stanów Zjednoczo- 
nych, skąd dochodzą pełne ser- 
ca orędzia Roosevelta. W naj- 
bliższych dniach przyślą palta, 
kamasze, czapki, kołnierze, ko- 
szule, książeczki pełne miłosier- 
dzia, wszystkie możliwe słowa 
pociechy, prócz najdrobniejszej 
rzeczy otwierającej bramę do 
Stanów Zjednoczonych, prócz 
wizy ważnej choćby na krótki 
okres wojny w Europie. 

Regnis. 

Zjednoczone Towarzystwo Auto- 
busów Komunikacji Zamiejskiej 
w Wiinie, Orzeszkowej 3 m. 15, 

telefon 17-98. 

ROZKŁAD JAZDY 
autobusów w kraju wileńskim 

Wilno — Mejszagoła (Odjazd) 

2 Wilna 16.00 z Mejszagoły 7.00 

Wilno — Podbrzezie (Odjazd) 

z Wilna 16.00 z Podbrzezia 7.00 

Wilno — Troki (Odjazd) 
z Wilna 9.00, 18.00 z Trok 7.00, 15.00 

Wilno — Miedniki (Odjazd) 

z Wilna 18.00 2 Miednik 7.00 

Wilno — Ławaryszki (Odjazd) 

z Wilna 10.00 z Ławaryszek 16.00 

Wilno — M. Soleczniki (Odjazd) 

z Wilna 17.00 z M. Solecznik 7.30 

Wilno — Ejszyszki (Odjazd) 

z Wilna 7.00 z Ejszyszek 11.00 

Wilno — Turgele (Odjazd) 

z Wilna 17.00 z Turgiel 7.30 

Wilno — Niemenczyn (Odjazd) 

z Wilna 9.00, 15.00 
z Niemenczyna 7.00, 15.00 

Wilno — N.-Wilejka 
Odjazd z Wilna 

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 

Odjazd z N.-Wilejki 

8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,20.00 

TEODOR NARBUTT 
wv 75 rocznicCce zgormus 

Dn. 26 listopada rb, mija rów- 
no 75 lat od zgonu słynnego 
badacza przeszłości Litwy, Teo- 
dora Narbutta. 
Potomek znakomitej ongiś w 

Litwie rodziny Ostyk Narbuttów, 
urodzony w r. 1784 w Szawrach, 
pow. lidzkiego, był wychowań- 
Wszechnicy Wileńskiej, poczem 
służył wojskowo w armii rosyj- 
skiej. Na skutek odniesionej w 
r. 1809 w Finlandii kontuzji 
dotknięty zupełną  gluchotą, 
osiadł na wsi i oddał się pra- 
com naukowo-literackim, zrazu 
atoli nie historycznym, pisując 
artykuły do czasopism, jak 
„Dziennik Wileński*, „Tygodnik 
Wileński*, „Ateneum* J.l. Kra- 
szewskiego i in. Stopniowo roz- 
miłowuje się w badaniach prze- 

szłości litewskiej, cały się im od- 
daje, utrzymując bliskie stosun- 
ki z innymi badaczami ówczes- 
nymi, jak Kraszewski, Eustachy 
Tyszkiewicz, Malinowski, Baliń- 
ski. Gromadzi obfite zbiory ar- 
cheologiczne i archiwalne, które 
po powstaniu styczniowym, z 
rozkazu Murawiewa uległy kon- 
fiskacie i wywiezieniu do Peters- 
burga. 

W r. 1863 w bitwie pod Du- 
biczami stracił gorąco kochane- 
go syna, dzielnego partyzanta 
Ludwika. Boleśnie dotknięty tym 
ciosem i zmożony wiekiem, 
zmarł w Wilmie dn. 26 listopada 
r. 1864. 

zjednały Jako _ dziejopisowi, 
przede Narbuttowi rozgłos       

Przed premierą na Pohulance 

„Michał Bałucki 
co pisał stucki" 
Dziś odbędzie się premiera 

„Krewniakow“ Baluckiego, sztu- 
ki bodajže dotąd w Wilnie nie 
granej. Dla szerokiej publicz- 
ności Bałucki to „Grube ryby*, . 
wesoła komedyjka, grywana we 
wszelkich okazjach przed naj- 
bardziej przygodnych amatorów. 
Takie to łatwe, miłe, proste i 
swojskie, a jednocześnie „dob- 
rze napisane *... Publiczność zaw- 
sze (przynajmniej prawie zawsze) 
lubiła Bałuckiego, nie szczędziła 
mu kredytu zainteresowania. W 
dziwaym kraju, w cesarsko-krė- 
lewsko - galicyjskim Krakowie 
rósł kapitał pisarski i sława 
Bałuckiego, jakby niezależnie od 
wszystkich wielkości, które wte- 
dy tak pięknie się rodziły na 
starych historycznych  kamie- 
niach. Bałucki nie konkurował. 
W odpowiedzi na krytyki, na 
porównania sam o sobie mó- 
wił to, co napisał w tytule. Więc 
trochę się  zdziwili ludzie, 
gdy pewnego dnia ten pogod- 
ny autor odebrał sobie życie. 

Ale zwyczajnej u nas w ta- 
kim wypadku pośmiertnej le- 
gendy szczęśliwie uniknął. Nie 
został mimo wszystko narodo* 
wym świętym — pozostał nadal 
autorem grywanym 'i lubianym. 
Co więcej, odkryto, że jest bar- 
dzo teatralny, że umie budować 
postacie sceniczne i sztuki jego 
zaliczono do repetruaru popi- 
sowego dla wielkich „gwiazd 
sceny. 

Dzisiejsze przedstawienie za- 
krawa na kontynuację tego stylu 
tradycji i stylu „żelaznego re- 
pertuaru*. Perzanowska, Chmie- 
lewski, Kurnakowicz razem na 
afiszu—to pewnie będzie jeszcze 
jedna karta do historii „teatru 
Baluckiego“. Pozatem miłośnicy 
filmu zobaczą tu swoją ulubieni- 
cę Ninę Świerczewską, a wszyscy 
razem będziemy mieli okazję 
zobaczyć dość nieoczekiwane 
aktualności w sztuce „starego 
Bałuckiego". jm. 

KURJER WILENSKI“ 

Kaunas, Kęstučio g-vė 26-a, 

Inspektorati 2 _ ) 
Wilno, ul.;Bisk. Bandurskiego 4, tel. 823 
Towarzystwo zawiera ubezpieczenia: 

z włamaniem, szyb od rozbicia, transportów i na życie. 

  

A/DRAUDIMO DRAUGIJA LI ETUVA 

It. Towarzystwo Ubezp 
, 

Ieczeń LIETOUI 
tel. 21361/21362 

od ognia, 

   
od kradzieży 

Co piszą inni. МУ МО uj? 
— Przed wielką oienzywą 

niemiecką na froncie zachod- 
nim? Berlin 24 listopada. Jak 
komunikują tutaj oficjalnie kan- 
clerz Hitler przyjął odpowie- 
dzialnych kierowników niemiec- 
kich sił zbiojnych, którym u- 
dżielił wskazówek, tyczących 
dalszych działań wojennych, 
Ja: sądzą w Berlinie, dni naj- 
bliższe mogą istotnie przynieść 
coś nowego i dotychczasowy 
„bieg w  miejscu* może się 
zakończyć. 

Jak przypuszczają pewne koła 
polit. Niemcy rozpoczną obe- 
cnie gwałtowną wojnę po- 
wietrzną z Anglią Na nara- 
dzie, w której oprócz Hitlera 
i Goeringa, brali również udział 
gen. Brauschiz i Keitel, admirał 
Reder i inni, zastanawiano się 
uad odwetem Niemiec w związ- 
ku z całkowitą blokadą morską 
zapowiedzianą przez Anglię i 
Francję. Odwet niemiecki będzie 
bardzo radykalny i jak sądzą, 
Niemcy będą się obecnie sta- 
rały zadać stanowczy cios 
Anglii, W naradzie brało udział 
około 300 osób. 

Dzisiejsza „National Zeitung“ 
zamieszcza artykuł w którym 
zapowiada znaczne wzmożenie 
się niemieckich nalotów powie- 
trznych na Anglię. Akcja lotni- 
cza Niemiec rośnie z każdym 
dniem. 

— Poprawa stosunków amery- 
kańsko-japońskich. Jak dono- 
szą z Waszyngtonu rozmowy 
japońsko - amerykańskie poświę- 
cone sprawom chińskim, zostają 
wznowione. Amerykańskie sfery 
polityczne uważają to za wielki 
krok w dziele ochrony intere- 
sów amerykańskich na Dalekim 
Wschodzie. 

Trzeba jeszcze dodać, że po- 
rozumienie z Japonią rozwiązuje 
Stanom Zjednoczonym ręce w 
Europie. Zdaje się, że chwila 
interwencii amerykańskiej nie 
jest już za górami. Chyba, że 
pertraktacje japońsko-amerykań- 
skie natrafią ponownie na trud- 
ności. L 

Biuro Pośrednietwa Sprzedaży — Rrsenalska 4 m. 6. 
WSZYSTKO KUPUJE I SPRZEDAJE. 

wszystkim jego „Dzieje starożyt- 
ne narodu litewskiego*, wydane 
w latach 1835—1841 i w 9 to- 
mach doprawadzające historię 
W. Księstwa Litewskiego do Unii 
Lubelskiej, tj. do r. 1569, Dzieło 
to stanowi owoc olbrzymiej pra- 
cy autora, ale zarazem nacecho- 
wane jest wielką latwowier- 
nością, brakiem metody i kry- 
tycyzmu. Poza tym szeroko zna- 
ne były w swoim czasie wyda- 

Narbutta ne drukiem przez 
„Pomniki do dziejów Litwy* 
(zwłaszcza tzw. „Kronika By- 
chowca*) i „Pisma pomniejsze" 
(Wilno. 1855), zawierające stu- 
dia, przyczynki i materiały źró- 
dłowe. Między innymi ogłosił tu 
autor słynny „Dziennik* posła 
krzyżackiego Kyburga rzekomo 
z r. 1397, przedstawiający Ów- 
czesną świetność Wilna, który 
dzisiaj przez krytykę naukową 
(Prochaska, Kozicki, — Кагде) 
uznany jest za bezwzględny fał- 

syfikat, podobnie jak opubliko- 
wany tu opis „Obwarowania 
miasta Wiina* i ogłcszony w It. 
„Dziejów* tzw. rękopis „Rau- 
dański*, których fałszerstwa do- 
wiedli prof. Łowmiański i prof. 
Chodynicki. 

Niezwykły rozgłos, który ota- 
czał niegdyś imię Narbutta, ja- 
ko uczonego badacza, — czas i 
krytyka naukowa zredukowały 
do właściwych rozmiarów. 

Wysoko cenimy wprawdzie i 
dzisiaj jego pracowitość i nie- 
zmierną skrzętność w groma- 
dzeniu materiałów, podziwiamy 
w nim wielkie, namiętne, „sza- 
lone* (jak mówi Kraszewski) 
umiłowanie przeszłości Litwy, 
któremu poświęca on wszystkie 
swe siły. Stwierdzamy wszakże 
swoisty stosunek jego do tej 
przeszłosci. Chciałby on ją wi- 
dzieć jak najbardziej promienną 
i świetną, chciałby tak dalece, 

Były min. spraw wojskowyełp 
gen. Jean Fabry, który wyraził: 
niedawno opinię o losach toczą 
cej się obecnie wojny. Podaje- 
myjej wyjątek w skróceniu. | 

„Zołnierz francuski z roku: 
1939 będzie się trzymał równie: 
dzielnie jak ten z roku 1914. 
On wie dobrze dlaczego nie się 
nie dzieje na froncie. Bo armie: 
nowoczesne są tak bogato wy-- 
posażone w sprzęt techniczny, 
że są to właściwie ruchome for 
tece. Do zwycięstwa potrzebują: 
terenu płaskiego i suchego lub» 
prysiintelące przewegi środ-- 

w. 
Ale jeżeli armia nowocześnie: 

wyposażona stoi naprzeciw ar- 
mii nieprzyjacielskiej równie de- 
brze wyposażonej—to są to dwa 
mury stali i betonu stojące na- 
przeciw siebie w niepewnym o- 
czekiwaniu. 

Dziś pomiędzy Renem i Mo- 
zelą stoją dwa takie mury: fran- 
cuski i niemiecki — linie Ma-- 
ginot i Siegfried. Cóż za strasz- 
na walka rozgorze, gdy te ko- 
losy opancerzone w stal iwspo= 
magane tysiącami motorów rzu-- 
cą się na siebie. 

Kiedy to nastąpi ? ! 
Otóż myślę że Niemcy i Al-- 

janci stojąc za swoimi fortyfika— 
cjami będą zadawały sobie ra-- 
ny choć bolesne ale nie śmier-- 
telne. W tym czasie będzie dzia-- 
łała gorączkowo dyplomacja obu 
stron, która podzieli świat na 2 
części. W każdej z tych części 
będzie pracował gorączkowo 
przemysł wojenny, umysły ludz- 
kie będą stwarzały coraz strasz-- 
niejsze sposoby niszczenia wroga. 

To może potrwa ć—sześć mie-- 
sięcy — może nawet rok i wię-- 
cej; potem się rozpocznie walka» 
tytanów. 

Pogląd gen. Fabry podziełająy 
inni fechowcy wojenni Francji. 
Oto opinia generała Duvala „Les 
grandes općrations sont remises 
au printemps. L'offensive d'hi- 
ver sera surtout politique; c'esti 
a L'heure actuelle, la plus « 
craindre* (wielkie operacje są 
odłożone do wiosny. Ofenzywa 
zimowa odbędzie się w polityce; 
w chwili obecnej należy się jej 
najbardziej obawiać). 

że puklerzem niechęci odgrani-- 
cza się od tych źródeł i od tych: 
badań, które kazały mu sądzić 
inaczej. Stąd pogląd nieraz fał-. 
szywy na dzieje, wypływający 
z przesłanek uczuciowych, stąd 
niekrytyczny, karygodny. stosu- 
nek jego do fałszerstw  źródło— 
wych. j: 3 

Narbutt rozumiał historię mie 
jako badanie przeszłości, ale jar. 
ko tworzenie swoistych nowych 
o niej koncepecyj, uzależnionych 
od intuicji, od fantazji, od ro- 
zumowania, często zgoła nie- 
ścisłego, o wiele więcej, niż od 
źródeł, które poddawał interpre- 
tacji dowolnej i nie metodycz- 
nej. Szczególnej sławy nabyły 
jego wywody quasi filologicz- 
ne, humorystyczna niekiedy in- 
terpretacja nazw, — wywodze- 
nie np. nazwy „Polanie* od „po- 
lano* = „drewno”, a więc „Po- 
lanie* tyle co „Drewlanie* 
lub „Śląsk* = Silesia = Zlesia



    
Literatura a wojna! 

Może się komuś wydawać — 
i słusznie — że podejmowanie 
rozważań na temat wymieniony 
w tytule wtrzecim dopiero mie- 
siącu wojny jest całkowicie 
przedwczesne. ko nie tylko brak 
nam materiału do opisu zjawisk 
literackich powstałych pod wpły- 
wem przeżytych ostatnio wsirzą- 
sów, ale też zawcześnie jest na 
stawianie horoskopów w jakim 
stopniu odbije się natwórczości 
to, cośmy przeżyli i co w dal- 
szym ciągu pizeżywać będziemy. 

_ Ponieważ jednak wojna w is- 
tocie swej nie jest zjawiskiem 
nowym, możęmy opierając się 
na doświadczeniach dawniejszych 
zaryzykować kilka ogólnikowych 
zresztą uwag, 
Każda wojna jest inna w prze- 

biegu swym 1 skutkach. Ta na- 
stępna zawsze jest straszniejsza 
od tej poprzedniej, a jednak dla 
pisarza wszystkie wojny podob- 
ne są do siebie przez to, żewi- 
dzi on w nich zawsze tę samą ' 
tragedię człowieka, skazanego 
na śmiertelną walkę, albo na 
gwałt, łamiący elementarne pra- 
wa jednostki do życia. Jest rze- 
czą ziozumiałą, że sumienie spo- 
łeczeństwa przeraża się nie ty- 
le jakością ofiar wojny, ile ich 
liczbą; sumienie pisarza reaguje 
tak samo silnie na mękę czy 
śmierć jednostki, jak na masakrę 
całej gromady. Siłajego przeżyć 
nie jest więc w żadnym stopniu 
proporcjonalna do rozmiaru strat 
poniesionych przez naród czy 
ludzkość wskutek wojny. Os- 
trość reakcji zależy tu raczej od 
indywidualnej wartości tego, kto 
i w jakich okolicznościach wsku- 
tek wojny ginie. Widok zbom- 
bardowanej katedry gotyckiej, 
czy rozbitej pociskiem rzeźby, 
może wstrząsnąć artystę silniej 
niż widok pełnego trupów po- 
bojowiska. lnnemi słowy, reakcje 
świadomości społecznej na zja- 
wiska i skutki wojny powstają 
raczej na podłożu biologicznem, 
może jako wyraz instynktu sa- 
moobrony gatunku, reakcje świa- 
domości pisarza — artysty ma- 
ją przedewszystkiem podkład 
psychologiczny i etyczny. 

Stąd zapewne wynikały ob- 
serwowane po wojnie roku 1914 
nieporozumienia między opinią 
społeczną a literaturą, Opinia 
stwierdzała _ niewspółmierność 
między ogromem przeżyć ludz- 
kości w latach 1914 — 1918, a 
pozorną nikłością refleksów tam- 
tej wojny w literaturze. Ocze- 
kiwano od literatury eposów na 
miarę Homera, pisarze zaś pro- 
dukowali „kawalki* wierszem i 
prozą, w której tematyka wojen- 
na odgrywała raczej rolę kanwy. 
W tamtych latach, gdy Francja 
trzęsła się od huku dział pod 
Verdun i Ypres, Marceli Proust 
odbywał swe żmudne wędrówki 
„Ww poszukiwani czasu straco- 
nego*. Przemilczeli wojnę tacy 
pisarze jak Hamsun i Conrad, 
nie stworzyli pod wpływem woj- 
ny żadnego godnego uwagi dzie- 
ła Shaw i Wells. Bo wojna wbrew 
pozorom upraszcza zjawiska ży- 
cia, brutalizując je jednocześnie. 
Pisarza interesują komplikacje; 
wojna jest stanem ludzkości nie- 
normalnym mimo swej często- 
tliwości, rasowy pisarz pasjonuje 
się problemami życia zwanego 
normalnem i pokojowem, odkry- 
wając w niem rzeczy niemniej 
groźne i porywające niż w woj- 
nie. 

и 

Jednak literatura polska w in- 
nej znajduje się sytuacji niż 
twórczość pisarska Zachodu. 
Przez cały wiek dziewiętnasty 
zaprzągnięta była w służbę na- 
rodu, nosząc przez to znamię 
pewnej zaściankowości ze szkodą 
dla swej popularności na arenie 
europejskiej. Pierwsze dziesię- 
ciolecie bieżącego stulecia przy- 
niosło próbę wyłamania się z 
tej „pańszczyzny społecznej” o 
tyle nieudaną, że wśród zbunto- 
wanych zabrakło dwuch czoło- 

wych pisarzy Młodej Polski: | 
Wyspianskiego i Żeromskiego.” ! 
Wkońcu przecież i Żeromski za-” ! 
tęsknił do swobody twórczości, ' 
dając temu wyraz w odczycie 
„Literatura i życie polskie", wy. ; 
głoszonym w momencie zdawa- 
łoby się bardzo źle wybranym, 
bo w drugim roku tamtej wojny. 
A w kilka iat później, po od- , 
zyskaniu przez Polskę niepod- 
ległości, która jakoby automa- 
tycznie zwalniała literaturę Z | 
dotychczasowych obowiązków i 
służebności, ten sam Żeromski 
z rozczulającą niekonsekwencją' 
wyrzucał młodym polskim pisa- 
rzom obojętność na sprawy Od- , 
budowującej się z gruzów oj- 
czyzny 1 naśladowanie nowinek 
zagranicznych. I sam. dobrowol- 
nie do konca życia dźwigał jarz- 
mo owej służby, 

Jednak „Przedwiośnie* pozo- 
stało dziełem w tym okresie 
odosobnionym. Pisarze polscy 
wzięli w swej twórczości kurs 
„ogólnoludzki*, roztropnie chro- 
niąc swe utwory od publicystyki 
i aktualnych tendencyj. W dra- 
macie Rostworowski i Szaniaw- 
ski, w powieści / Nałkowska, 
Dąbrowska i Goetel stronili wy- 
raźnie od aktualnych spraw pol- 
skich, mając może przykład od- 
straszający w,twórczości Kadena 
(„Generał Barcz* i „Mateusz 
Bigda*) przykład do czego pro- 
wadzi zbyt pospieszne drapowa- 
nie się w tego „duchowego 
przewodnika narodu*. W poezji 
Iłłakowiczówna odważyła się 
brać na warsztat niektóre irag- 
menty współczesnego życia pqj- 
skiego, dla innych zaś jedynie 
osoba Piłsudskiego była tema- 
tem wiążącym ich poezję z rze- 
czywistością polską. . 

Okres ten jest skończony i 
zamknięty. 

Nieszczęścia, które spadły na 
naród ostatniemi czasy, posta- 
wią przed literaturą polską za- 
dania i obowiązki, jakich dotąd 
może nie miała, nawet wtedy, 
gdy jak mówi Żeromski była 
„cementem spajającym rozerwa- 
ne części narodu", gdy miała 
ua celu „wypatrywanie i wy- 
szukiwanie w ciemnościach dro- 
gi do szczęścia dla ojczystego 
plemienia". W proroctwa bawić 
się zawcześnie. 

Tadeusz Łopalewski 

  

KĄCIK DLA DZIECI 

R... 

-  KURJER WILEŃSKI 
TTE 
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Dziś żołnierz — wczoraj ambasador Ziemiańska 

  

Ambasador Lipski, długoletni szef polskiej placówki dyploma- 
tycznej w Berlinie, zaciągnął się do armii polskiej we Francji 

jako prosty żołnierz, 

  

Na życie teatralne Paryża 
padł cień wojny 

Stolica Francji żyje wojną. 
Wojną oddycha również życie 
teatralne. Tłumy gromadzą się 
przed teatrem, gdzie Sacha Gui- 
try — znakomity komediopisarz i 
aktor francuski wystawił swą naj- 
nowszą sztukę opartą na aktu- 
alnych wydarzeniach wojennych. 
Ten Sacha Guitry jest naprawdę 
niestrudzony. Pisze sztuki, gra, 
opracowuje nowy film— również 
na tematy wojenne, i organizuje 
rewie z których cały dochód 
przeznacza na Czerwony Krzyż 
francuski. Niedawno urządził na- 
wet licytację autografów sław- 
nych ludzi—na ten sam cel. 

— List własnoręczny La Fa. 
yettea. 

Ludzie spoglądają na siebie. 
Każdy się boi zacząć. 

— Odwagil— woła Sacha Gui- 
try,—no... sto franków. 

DĄB I TRZCINY 
Pośród szerokiej równiny 

Rósł dąb 
A wokół kwitły wiotkie, młode trzciny, 
Które szemrały często na tę niewygodę, 

Że dąb zasłania im słońce 
I wypija wodę, 

Że rozpycha się w ziemi grubemi korzeniami 

I zielone kitki cieniem liści plami. 

Snać te trzcinowe głosy 

Trafiły pod niebiosy : 
Zesłały niebiosa burzę, 

Gorzej niż burzę — huragan! 
Zadrżało wszystko co żyło w naturze, 

Grzmiał wicher, 

Pioruny waliły raz w raz, 
Trzeszczał dąb wichrem osmagan 

I w końcu trzasł, 

A trzciny gięły się w pas. 

Po burzy — co za radość! 
Życzeniom stało się zadość : 
Dąb z korzeniami wyrwany jest z ziemi, 
Już liśćmi Światła trzcinom nie zaciemni, 
Już im korzeniami wody nie odpije. 
— No, teraz, — krzyknęły trzciny, 

Teraz się wie, że się żyje! 

— Przedwcześnie się cieszycie, — 
Rzekł na to konik polny ćwierkający w życie: 
— W te upały, co teraz nastały, 
Wysuszy słońce ziemię 
Głębiej niż dąb korzeniem, 
A was, coście kwitły pod cienia jego ogromem, 
Wypali rychło jak słomę, 

      

L. A. 

© NĄ. 

w Wilnie, 

  

Teatr zapełnił się wrzawą gło- 
SÓW... 

— Tysiąc! Dwa! Trzy! Pięć!.. 

Księżna Windsoru kupuje au- 
tograi, 

— No a teraz list Napoleona, 
Podpisany jest Bonaparte, ale 
przysięgam wam że to ten sam, 
Wybuch śmiechu. 

List kupuje panna Alice Cocea 
za 6.500 franków. 

— Tego listu nie oddam tanio. 
Zgadnijcie czyj?... Fochal Jak bar- 
dzo chcielibyśmy, żeby jeszcze 
żył między nami w tej historycz- 
nej chwili. 

Licytanci uwzięli się. Nikt nie 
chce ustąpić. Ceny idą w górę. 
Milioner amerykański James Hy- 
de kupuje list za 20.000 fran- 
ków. 

— A teraz!—woła Sacha Gui- 
try,—autograf jego Eminencji kar- 
dynała Verdier. Brzmi on „Jesteś 
hojny. Błogosławię cię. Kardy- 
nai Verdier*. 

Znów wściekła licytacja. 

— Tysiąc! Dwal Pięć!,,, 

Chwila ciszy. 

Sacha Guitry uśmiecha się i 
wskazując palcem na siebie mó- 
wi „Sześć tysięcy i zachowuję 
go dla siebie*. 

Ślepy traf rządzi mobilizacją. 
Ludzie grupują się przypadkiem 
jak ziarnka grochu, przerzucone 
wielkim szuilem losu. Ten przy- 
padek sprawił, że w kompanii 
znanego dramaturga, obecnie po- 
rucznika, Bernarda Zimmera Spot- 
kałasięcałaplejadaartystów słowa, 
pióra, sceny i estrady. W kilka dni 
zorganizowano dla wojska przed- 
stawienie poziomu zaś jego 
nie powstydziła by się „Comedie 
Francaise. Żołnierze płacili chęt- 
nie po 2 franki na rzecz rodzin 
ubogich żołnierzy, śpiewał sław- 
ny Charpini, grał skrzypek Brell, 
deklamował aktor „Comedie 
Francaise* Julian Bertheau. „A 
jednak wojna ma i dobre strony* 
powiedział podobno jakiś żoł. 
nierz-wieśniak, który nigdy nie 
był w teatrze. 

Dyrektorowie teatrów i teatrzy” 
ków sięgnęli do repertuaru z 
przed 20 lat, gdy widmo przesz- 
łej niedawno wojny światowej 
zapłodniło wrażliwe umysły mło- 
dych  dramaturgów. Francuzi 
przypominają sobie grozę mi- 
nionych dni.,. oferzywa niemiec- 
ka... marsz na Paryż... Verdun... 
Ale ludzie uśmiechają się wy- 
chodząc z teatru. No bo każdy 
wie jak się to skończyło. 

nad Sekwaną 
Wszyscy ci, którzy odwiedzali 

Warszawę znają doskonale cu- 
kiernię „Ziemiańską* z jej licz- 
nemi filiami. Najbardziej popu- 
larną była „Ziemiańska* na Ma- : 
zowieckiej o dwa kroki od placu 
Napoleona. Popularność tą za. 
wdzięczała cukiernia swej arty- 
stycznej klijenteli, składającej 
się w dużej mierze z pisarzy, 
artystów i dziennikarzy. 

Wchodząc przed paru dniami 
do kawiarni „Le Francais“ na 
Champs Elysćes znalazł się re- 
porter francuski raptem w atmo- 
sterze „Ziemiańskiej" z  War- 
szawy. Wszędzie dokoła znane 
twarze artystów i pisarzy pol. 
skich. Zewsząd dolatuje język 
polski. ! 

Polacy w Paryżu — wielu z 
nich mieszka tu już od dawna, 
reszta przybyła tu w tragicznych 
okolicznościach — spotykają się 
każdego dnia w kawiarni „Fran- 
cais*, Dlaczego właśnie „Fran- 
cais*? Przypadek? Zapewne, ale 
dość szczęśliwy przypadek. 

Literaci, dziennikarze, filmow- 
cy, artyści polscy, wolą się wy- 
rzec wszystkiego niż pół czar- 
nej w kawiarni „Francais“, gdzie 
każdego dnia nowoprzybyli u- 
chodźcy powiększają grono by- 
walców byłej  „Ziemiańskiej*. 
Tutaj jest Źródło wiadomości 
o wspólnych przyjaciołach — 
kolegach z „Polskiego Mont- 
parnasse*. Ludzie wzajemnie 
opowiadają sobie szczegóły ży- 
cia uchodźczego i starają się 
dać sobie wzajemnie „zastrzyk 
optymizmu“. 

Do najczęstszych gości „No- 
wej Ziemiańskiej" należą: Anto- 
ni Słonimski, Juljan Tuwim, 
Stanisław 1. Witkiewicz, Ryszard 
Ordyński, Eugenjusz Cekalski, 
Józef Wittlin i piękne nasze 
aktorki Zofia Nakoneczna i Jani- 
na Wilczówna, 

Antoni Słonimski według jego 
własnych słów przechodził mo- 
menty podobno koszmarne. Ży- 
cie ma do zawzdięczenia jakie- 
muś cudowi, gdyż w Zamościu 
gdy leżał przy murze cmentar- 
nym, chroniąc się przed bom- 
bami, samoloty niemieckie wie- 
lokrotnie prażyły wokół niego z 
karabinów maszynowych*. Józef 
Wittlin siedział od dłuższego 
czasu w Paryżu, gdzie przygo- 
towywało się francuskie tłuma- 
czenie jego „Soli Ziemi*, Tam 
go zastała wojna. Zofja Nako- 
neczna wyjechała z Warszawy 
na 8 dni urlopu i.. potem już 
nie było dokąd wracać. i 

Pomimo smutku uchodźczej 
doli i tragizmu sytuacji reporter 
„France Magazine* nie znalazł 
wśród naszej braci artystycznej 
upadku ducha czy rozpaczy. 
„L'on essaie d'apprendre A re- 
devenir optimiste* pisze on na 
końcu swego reportażu. 

  

Koncert radiowy 

Szpinalskiego 
w Kownie 

Dyrektor Konserwatorium Mu: 
zycznego im. Karłowicza w 
Wilnie p. Stanisław Szpinalski 
został zaproszony przez radio 
kowieńskie na koncert. Reci- 
tal Szpinalskiego odbędzie się 
w poniedziałek 27 b. m. w go- 
dzinach wieczornych. 

Rozmowy polsko- 
litewskie o muzyce 

W ubiegłym tygodniu bawiła 
w Kownie delegacja Konserwa* 
torium Muzycznego w Wilnie w 
osobach dyr. Szpinalskiego i dr. 
Szeligowskiego. Celem wyjazdu 
było nawiązanie kontaktu z mu- 
zykami litewskimi i omówienie 
aktualnych spraw, związanych 
z pracą Konserwatorium oraz 
ruchem muzycznym w Wilnie.



    

„WÓZ TESPISA“ POD BOMBAMI 

  

      

Ciężki los aktorstwa polskiego 
Ćwiklińska i Barszczewska pracują w kawiarni 

Eichlerówna w Rumunii 

Pozdrowienia od aktorów z Warszawy 

Gdziekolwiek gra dziś polski 
teatr, znajduje się tam i gniazdo 
aktorów uchodźców. Na każdej 

scenie, jak w przysłowiowej gośŚ- 

cinnej chacie, rozstąpiły się ścia- 
ny: zamiast kilkunastu aitystów, 

pracuje kilkudziesięciu, ale co 
najważniejsza, w cudowny Spo- 
sób rozrosła się i widownia. 
Nigdy w czasach pokoju nie pa- 
miętano takiego napływu publicz- 
ności, jak teraz. Wileński Teatr 
na Pohulance wypełniony jest 
po brzegi, a widzów Ściąga nie- 
tylko chęć rozrywki, lecz prag- 
nienie usłyszenia polskiego sło- 
wa, publicznie głoszonego ze 
sceny, Oklaski grzmią hucznie — 
są wyrazem zadowolenia z artys- 
tów 1 dumy, że wartości kultu- 
ralne, stworzone przez polską 
sztukę, są niezniszczaine. 

Nie wiemy, jaki los spotkał ak- 
torów teatru katowickiego, poz- 
nańskiego, krakowskiego, często- 
chowskiego, teatru ziemi pomor- 
skiej z Torunia. Możemy się jed- 
nak podzielić wiadomościami o 
przygodach aktorów warszaw- 
skich i scen kresowych. 

PIERWSZE DNI WOJNY 

Teatry w Warszawie, z Teatrem 
Narodowym na czele, grały do 
ostatniej chwili, t. j. aż do ostat- 
niego wieczoru przed ewakuacją 
stolicy. Mimo, że w kasie zbie- 
rato się zaledwie 14 zł — 15 zł, 
jak np. w niedzielę 2 września, 
przedstawienia odbywały się nor- 
malnie, a Teatr Nowy wystąpił 
z premierą sztuki Marii Jasno- 
rzewskiej. Pawlikowskiej „Baba— 
dziwo*. 

Część aktorów znalazła się w 
szeregach, kilku z nich, m. inn. 
Dominiak, powróciło jeszcze na 
scenę; zostali na krótki okres ur- 
lopowani, aby pozwolić teatrowi 
na nieprzerywanie normalnej pra- 
cy. Tam też zastało ich hasło 
wymarszu z Warszawy. 

Podążyła kolumna aktorska 
w kierunku na Brześć n/Bugiem. 
Dochodziły nas później wieści, 
że właśnie w dniu, w którym ów 
niezwykły wojenny „wóż,[espi- 
sa" dotarł do miasta, Brześć zo- 
stał straszliwie zbombardowany, 

DYMSZA I ROLAND 

Następaym punktem, gdzie 
znów odnajduje się ślady aktor- 
skiej wędrowki jest Łuck, Tam 
wymęczeni drogą wędrowcy znaj- 
dywali odpoczynek i koleżeńską 
pomoc u kolegów z wołyńskiego 
'Teatru im. Słowackiego. Pewnego 
dnia przyciągnął tutaj popularny 
Dodek, wesoły ulubieniec całej 
Polski — Adolf Dymsza, Był w 
zniszczonym ubraniu, bez Ко- 
szuli, bez bielizny. Zaopatrzony 
przez kolegów ruszył dalej, by 
zatoczywszy łuk poprzez Lwów, 
zawrócić w końcu do Warszawy, 
gdzie pozostawił żonę i dzieci. 
W drodze powrotnej spotkał Ao- 
łanda, który również starał się 
za wszelką cenę wracać do żony, 
uroczej pani Anieli Rolandowej. 
Na tym samym szlaku łuckim 
spotkano Tadeusza Frenkla, sy- 
na wielkiego Mieczysława, ostat- 
nio autora wzruszającej książki 
wspomnień o swym znakomitym 
ojcu. 

Na drodze z Lublina widziano 
Wojciecha Wojteckiego, a piszący 
te słowa między Włodz, Wołyń- 
skim i Łuckiem otrzymał bezcen- 
ny wówczas prezent: pudełko 
konserw, od aktora filmowego, 
Cybulskiego, jadącego właśnie 
szosą w kolumnie amunicyjnej, 
Krąży wieść, że Cybulski wraz 
ze swym oddziałem przedarł się 
później do Warszawy, gdzie zgi- 
nął biorąc udział w obronie 
stolicy. Zanim to jednak nastą- 
piło, spotkał, dzięki szczęśliwemu 
zbiegowi okoliczności, poszuki- 
waną przez niego żonę, Lulę 
Kryńską. 

WASIUTYŃSKA i BODO. 
Któżby poznał w kobiecie 

ubranej w granatowe  weł- 
niane spodnie treningowe, 
w czerwoną bajową kurtkę, zaw- 
sze elegancką wytworną złoto- 
włosą Jrenę Wasiutyńską, tak 
często mknącą ulicami Warsza- 
wy przy kierownicy sportowego, 
zielonego auta. A jednak to ona 
właśnie dzielnie zdobywała w 
długich kolejkach w Łucku chleb 
i masło, Jakaż była radość, gdy 
raz przyniosła jakimś tajemnym 
sposobem uzyskane kilo chałwy! 

W Łucku również zatrzymał 
się Jerzy MKaltszewski, któremu 
wojna przerwała zdjęcia do filmu 
„Szatan z 7 klasy* wedł. powieści 
Makuszyńskiego. Razem z nim 
mieszkał w kostiumerni teatru 
wołyńskiego Jerzy Kopczewski 
z teatru w Łodzi, z pobliskiego 
zaś Równego przychodziły listy 
od Eugeniusza Bodo, który póź- 
niej przeniósł się do Lwowa, 
gdzie dziś wraz z Foggiem wy- 
stępuje w jakimś kinie. 

Nie starczy miejsca, by wyli- 
czyć członków zespołu teatru 
objazdowego w Łucku i Lubli- 
nie, niemal jednak wszyscy od- 
naleźli się w stolicy Wołynia, 
z dyr. Strachockim na czele. 

KAWIARNIA AKTORSKA. 

Tymczasem w Warszawie, gdy 
minęły ciężki dnie bombardowa- 
nia, aktorzy korzystając z lokalu 
„Cafć-Bodo* przy ul. Pierackie- 
go, założyli kawiarnię. W kasie 
siedzi przemiła „Pani Miecia* — 
czyli Mieczysława Ćwiklińska, a 
chudą kawkę podaje gościom: 
Barszczewska, Malicka, Soko- 
łowska... 

POZDROWIENIA 
Z WARSZAWY. 

Ludwik Sempoliński, którega 
możemy codziennie oklaskiwać 
w wileńskiej „Lutni* otrzymał 
niedawno kartkę z Warszawy, z 
pozdrowieniami od nast. koleża- 
nek i kolegów: Sokołowskiej, 
Górskiej, Dymszy, Rolanda, Łu- 
szczewskiego, Samborskiego i 
Węgrzyna. 
Dymsza i Roland dotarli 

szczęśliwie do swych rodzin, 
dom jednak gdzie mieszkali Ro- 
landowie (róg Mazowieckiej i 
Świętokrzyskiej) został zbom- 
bardowany. Ten sam los spot- 
kał mieszkanie Węgrzyna. Mie- 

  

„zbig.  Ziembińskim, 

szkańcy ocaleli, tak jak ocalał | 
Kazimierz Junosza - Stępowski" 

TRZEJ „DYKTATORZY* 
Charakterystyczne jest, że pod 

okupacją niemiecką znaleźli się 
trzej „dyktatorzy* ze sztuki 
G. B. Shawa „Uenewa*, Da- 
mięcki grał w niej generała, 
który byt pomyślany jako spa- 
rodiowanie postaci dyktatora 
Hiszpanii, Samborski odtwarzał 
rolę dyktatora Bombardone, a 
Węgrzyn był Butlerem, Ocze- 
kiwano, że wszystsich trzech 
aktorów spotkają represje. Oba- 
wy, ma szczęście, były płonne, 
przynajmniej jeśli idzie o okres, 
w którym władzę w Warszawie 
sprawowały czynniki wojskowe. 

EICHLERÓWNA W RUMUNII 
Irena Eichlerówna przedostała 

się do Rumunii. Tam, wraz ze 
Romanem 

licewiczem (z Wilna) i St. Sie- 
lańskim zamierza przygotować 
słynną sztukę Żeromskiego 
„Uciekła mi przepióreczka...*, 
grając ją kolejno w 30 miastach 
rumuńskich, gdzie znajdują się 
uchudźcy polscy. 

NA MONTMARTRE 
W PARYŻU 

Najszczęśliwiej powiodło się 
Zofja Noakoneczney & Janinie 
Walczównie: obie dotarły do Pa- 
ryża i zamieszkały wśród pol- 
skiej kolonii artystycznej, W ty- 
godnikn „France-magazine* znaj- 
dujemy fotografię obu artystek, 

TRAGEDIA JARACZA 

Znakomity artysta, Stefan Ja- 
racz, przeżył cięzki dramat 0so- 
bisty. Jechał wraz z córką, Han- 
ką, artystką Teatru Ateneum, 
pociągiem ewakuacyjnym, który 
znalazł się pod gradem bomb i 
obstrzałem karabinów maszyno- 
wych. Córka Jaracza spodziewa- 
ła się w tym czasie dziecka — 
wstrząs nerwowy przyśpieszył 
rozwiązanie: wkrótce po przyby- 
ciu do Lublina powiła córeczkę. 
Ze względu na stan córki i 
wnuczki Jaracz pozostał w Lub- 
linie. Obecnie jednak wrócił do 
Warszawy i podobno z Osterwą 
zakłada teatr. 

Towarzyszący mu: St. Perza- 
nowska i Zygmunt Chmielewski 
ruszyji dalej i goszczą dziś w 
Wilnie, gdzie z aktorów war- 
szawskich przebywają ponadto: 
Jan Kurnakowicz i Nina Świer- 
czewska. Ale o nich, jako w tej 
chwili najbliższych W ilnu, wypa- 
da napisać osobno.  Zdz. B 

ŻYCIE MUŻYCZNE W WILNIE 
Ogromne zmiany, jakie spo- 

wodowała wojna również w ży- 
ciu muzycznym Wilna każą nam 
na tym miejscu ustalić te wszy- 
skie wartości, jakie wniosła do 
Wilna praca muzyków wileń- 
skich w latach przedwojennych. 
Ruch muzyczny skupił się w 
kilku organizacjach, z których 
najpoważniejszymi były: konser- 
watorium muzyczne im. M. Kar- 
łowicza, orkiestra symfoniczna, 
Klub Muzyczny, wreszcie chóry 
wileńskie. Muzykę popularną i 
lekką reprezentowały teatr mu- 
zyczny „Lutnia* oraz zespół 
„Kaskada“. 

Konserwatorium muzyczne 
kształciło liczne kadry młodzie- 
ży. Klasy tej uczelni obejmowa- 
ły bez mała wszystkie instru- 
menty: fortepian, smyczki, śpiew 
solowy oraz instrumenty dęte. 
Poziom nauczania był wysoki, 
wymagania duże. Praca nad 
upaństwowieniem uczelni wi- 
leńskiej były na ukończeniu. 
Konserwatorium Wileńskie sta- 
rało się wpłynąć na podniesie- 
nie ogólnego poziomu muzycz- 
nego miasta. Ūsilowania te nie 
R na marne. Orkiestra sym- 
oniczna — ten najczulszy baro- 
metr i sprawdzian pozięmu mu- 

zycznego, dzięki usiłowaniom i 
dobrej woli wszystkich czynni- 
ków muzycznych miasta—osiąg- 
nęła wysoki poziom; produkcje 
radiowe zespołu symfonicznego 
cieszyły się uznaniem całego 
kraju. Wileńska orkiestra sym- 
foniczna stawiana była na dru- 
gim miejscu po orkiestrze war- 
szawskiej. 

Działalność stowarzyszenia 
„Klub Muzyczny“ szła przede- 
wszystkiem w kierunku rozbu- 
dzenia zamiłowania do muzyki 
kameralnej. Kilkuletnia działal- 
ność tej instytucji wykazała peł- 
ną jej żywotność i wartość dla 
kultury muzycznej Wilna. 

Chóry wileńskie reprezento- 
wane były najokazalej przez dwa 
doskonałe zespoły „Echo* i 
„Hasło”. Działalność tych orga- 
nizacyj, szczególnie w zakresie 
muzyki oratoryjnej, zasługuje na 
podkreślenie. Tutaj należy wspo- 
mnieć o niewielkim, lecz warto- 
ściowym zespole wokalnym „Pro- 
arte“, produkującym się prze- 
ważnie w radio wileńskim. 

W zakresie muzyki popular- 
nej i ludowej duże znaczenie 
miał zespół „Kaskada*, ograni- 
czający się z przesadną skrom= 

Sygnały z oddali 

Od pędzla n na scenę, a ze sceny 
do 

Prawie nieznaną wPolsce autor- 
ką,angielską jest Klementyna Da- 
ne, typ przypominający barwno- 
ścią swego życia i zapatrywania- 
mi — Zapolską, 

Dane, mając szesnaście lat opu- 
ściła Anglię udając się do Szwaj- 
carii, W Genewie została nauczy- 
cielką angielskiego na jednej z 
pensyj, wkrótce już jednak znu- 
dziło się jej bakalarstwo i poje- 
chała do Drezna studiować sztuki 
piękne. 

W ciągu trzech lat Dane zaj- 
muje się czynnie malarstwem. 
Zostaje portrecistką. Jako dość 
znana malarka wraca do kraju, 
lecz ciężkie warunki linansowe 
zmuszają ją do wzięcia posady 
prywatnej nauczycielki w pewnym 
irlandzkim domu. 

Bogata w doświadczenia ży- 
ciowe, Dane przerzuca się na 
scenę, zdobywając aktorską sła- 
wę. Wtedy to chwyta również 
za pióro i daje księżkę „Bro- 
om's Stage" będącą obrazem 
aktorskiego świata, Wkrótce za- 
czynają ukazywać się dalsze jej 
powieści: „Regiment of girls" 1 
„Girls in uniforme*, historie ko- 
biecych zakładów naukowych. 

„A bil of Divorcement“ — to 
sztuka sceniczna, mająca jako 
podkład reformę prawa rozwo- 
dowego. Sztuka ta cieszyła się 
wielkim powodzeniem na sce- 
nach angielskich, i amerykań- 
skich. Ostatnią książką Dare, 

pióra 
niedawno wydaną, jest „A Le- 
gendė*: > 

Wartoby zapoznać polską pu- 
bliczność bodaj z jednym dzie- 
łem tej niezwykłej autorki. 

Ciekawa statystyka 
filmowa 

Biuro Statystyczne w Waszyng- 
tonie ogłasza ciekawe dane do- 
tyczące amerykańskiego przemy- 
słu filmowego. Koszt produkcji 
filmów wyniósł w 1937 roku — 
koło 198 milionów dolarów (83 
wytwórnie, z czego 90 proc. w 
Hollywood). Oznacza to poważ- 
ny wzrost w porównaniu z ro- 
kiem 1935 w którym wydano 
na produkcję tylkc 120 milio- 
nów. Zysk netto w r. 1936 wy 
niósł 141 milionów dolarów, przy 
wpływach brutto około 320 mi- 
lionów. Zatrudnionych w pro- 
dukcji filmowej było w 1937 ro- 
ku — przeszło 34 tysiące osób, 
których roczne wynagrodzenie 
wyniosło 139 milionów. W roku 
1937 wyproaukowano w Ame- 
ryce ogółem 3942 filmy, pełno- 
programowe i krótkometrażowe, 
z tego 1099 peinoprogramo- 
wych biało-czarnych, 12 koloro- 
wych, 2751 filmów krótkich bia- 
ło-czarnych i 92 kolorowe. Z 83 
wytwórni 25 znajduje się w Ka- 
lifornil, ale na te 35 warsztatów 
pracy przypada 30 tysięcy osób 
zatrudnionych, a na pozostałe 
47 — tylko 4 tysiące. 

  

Strefa wojny morskiej 

  

ITALIE     

Oto strefa, którą okręty amerykańskie w myśl ustaleń prezydenta 
Roosevelta, mają omijać w czasie trwania działań wojennych] 

nością do występów w. studio 
radiowym. 

Działalność operetki wileń- 
skiej, zgrupowanej w teatrze 
„Lutnia* posiada swoje dobrze 
zapisane karty, dzięki wystawia- 
niu wielu wartościowych opere- 
tek Offenbacha, Herve'go, J. 
Straussa i in. ` 

Dzialania wojenne wplynely 
oczywišcie ujemnie na ruch mu- 
zyczny. Wśród wypadków wrześ- 
niowych  zamilkły zalęknione 
muzy. W ciągu trudnych dni, 
które przeżywało Wilno, bez 
przerwy były czynne tylko dwie 
organizacje: Konserwatorium Mu- 
zyczne oraz teatr „Lutnia". 
Duże zapotrzebowanie produk: 
cyj muzycznych przez wojskowe 
władze sowieckie spowodowały 
powstanie kilku zespołów, zorga* 
nizowanych dorywczo, bez więk- 
szego jednak znaczenia. 

Do Rosji wyjechało kilku war- 
tościowych muzyków wileńskich. 
Muzycy ci, widząc większe moż- 
liwości w Sowietach, opuścili 
Wilno. Ubył znany akompania- 
tor $. Chones, zdolny dyrygent 
S. Stolow, skrzypek A. Poleski. 
Przeniósł się do Postaw wybit- 
ny znawca i badacz folkloru G. 
Cyłowicz. 

Z drugiej strony zawierucha 
„wojenna przygnała do Wilna 
kilku zdolnych muzyków, ale 

  

przeważnie z zakresu instrumen: 
tów dętych. Spożytkowanie tych 
sił dla Wilna będzie szczególnie 
ważne zważywszy, że komplet 
„dęciarzy* w orkiestrze symfo- 
nicznej rekr tował się w dużej 
mierze z pośród wojskowych, 
których los porozrzucał po ca- 
łej nieomal Europie. Najtrud- 
niejszą w tej chwili rzeczą jest 
skupienie pozostałych sił mu- 
zycznych dookoła jakiejś pla- 
cówki zarobkowej, którą przed 
wojną było radio wileńskie. Po- 
nowne zmontowanie życia mu- 
zycznego w Wilnie i przerzuce- 
nie go na nowe tory będzie 
wymagało nietylko czasu, ale 
również obmyślenia środków, 
które pozwolą na przywrócenie 
ładu i porządku w życiu mu- | 
zycznym miasta. regulowania 
wymaga sprawa Konserwato- 
rium Muzycznego; reorganizacja 
orkiestry symfonicznej nastrę- 
czy dużo trudności. Klub Mu- 
zyczny również oczekuje załat- 
wienia formalności dla ruszenia 
z miejsca. Zdekompletowane 
chóry wileńskie znajdują się w 
niełatwej sytuacji. Wszystkie te 
trudności będą musiały być u- 
sunięte, by muzyka wileńska w 
zmienionych warunkach mogła 
nawiązać do swych szczytnych 
tradycyj przedwojennych. 

Dr Tadeusz Szeligowski,



    

Ustawa o ochronie 
- granic 

Sejm lit. przyjął projekt ustawy 
© ochronie granic państwa. Pro- 
jekt przewiduje m. inn., że na- 
czelnicy powiatów w rejonach 

ranicznych będą mogli za- 
onić poszczególnym  miesz- 

kańcom posiadania radioodbior- 
ników, aparatów fotograficznych, 
zajmowania się handlem i t. p. 
Poza tym ze strefy pogranicz- 
nej mogą być wysiedlane osoby 
niepożądane. Za nieprzestrze- 
ganie powyższych zarządzeń 
przewiduje się karę do 3 tys. 
litów lub 3 mies. aresztu. (N.) 

_Sprawy szkolne 
w Wilnie 

W uzupełnieniu wczorajszej 
notatki o szkolnictwie w Wilnie 
dodajemy informacje otrzymane 
z najlepszego źródła. Szkoły 
prywatne będą w części upań. 
stwowione, przewiduje się zwię- 
kszenie ilości szkół powszech- 
nych. W średnich szkołach nie 
będzie się stosowało zbyt rygo- 
rystycznie zasady 10 lat miesz- 
kania w Wilnie dla nauczyciel- 
stwa, z powodu dużej potrzeby 
sił pedagogicznych. 

Nauczycielstwo dzieli się na: 
etatowych i nadetatowych; pierw- 
si jak i drudzy otrzymują 240— 
340 litów miesięcznie zasadni- 
czej pensji, z tym, że etatowi 
otrzymują różne dodatki: na 
dzieci, na mieszkanie, zapewnio- 
ną emeryturę, za trzy lata służ- 
by zaliczenie dodatku, itp, Nad- 
etatowi mają tylko Kasę cho- 
rych. Przewiduje się że jeżeli 
„Pożyczka wileńska* nie będzie 
wykupiona przez sfery kupieckie 
i ziemiańskie, nauczycielstwo 
będzie zmuszone wziąć udział 
w tym wydatku 50 milj. litów. 

Opłaty uskutecznia się 29—30 
każdego miesiąca. 

Oświata stanowi dział Mini- 
sterstwa i dzieli się na 5 sekcji: 
szkolnictwo powszechne, średnie, 
zawodowe, sprawy kulturalne 
i izba fizkultury. 

Otrzymanie pełnego cenzusu 
nauczycielskiego zależeć będzie 
od umiejętności języka litew- 
skiego, co do nauczenia się któ- 
rego nacisku nie ma, ale własny 
iateres pedagogów do tego na- 
kłania. Oświata  pozaszkolna 
pozostanie w dawnym rozwoju 
dla każdej narodowości; więc, 
wycieczki, zwiedzania Wilna, 
przedstawienia szkolne, koncer- 
ty itp. H. 

Starania o zwrot 
archiwaliów. 

Zarząd Lit, T-wa Badań nad 
Kulturą Ludów ZSRR wręczył 
memorandum na ręce posła S0- 
wieckiego w Litwie p. Pozdnia- 
kowa i przedstawiciela W.O.K.S. 
z prośbą o zwrot wywiezionych 
przez władze sowieckie archiwa- 
liów i książek z państw. biblio- 
teki im Wróblewskich w Wilnie. 

(N.). 

  

„KURIER WILL ERNS KI 

Wilnianie otrzymają tymczasowe 
zaśw iadczenia tożsamości 

M-stwo Spraw Wewn. zacznie 
na podstawie zmiany ustawy o 
paszportach, wydawać tymczaso- 
we zaświadczenia stałym miesz- 
kańcom Wilna i okręgu. Zaś- 
wiadczenia te będą zastępowały 

paszporty krajowe, które nara- 
zie nie będą wydawane ze 
względu na to, iż w przyszłym 
roku zamierza się wydać nowe 
paszporty wszystkim mieszkań- 
com Litwy. (N) 

SU IS AST TN IDA TKO 

W drugą bolesną rocznicę 
śmierci ś. p. Lwa Dobrzyń- 
skiego 26/X1 odbędzie się 
nabożeństwo żałobne o godz. 
12.80 w cerkwi przy ul. Kal- 
waryjskiej. 

Siostra. 

    

Narazie 13.000 litów 
W Wilnie bawią przedstawi- 

ciele"misji hooverowskiej, którz 
przeprowadzają kontrolę KACA 
pomocy uchodźcom. 

Jak udało się nam ustalić, 
Komitet Pomocy (lchodźcom w 
Wilnie rozpoczął swą akcję przed 
kilku tygodniami ze skromniut- 
ką kwotą 1500 zł. zebraną w 
drodze ofiar. 

Władze sowieckie przed opusz- 
czeniem Wilna pozostawiły Ko- 
mitetowi do dyspozycji kwotę 
100.000 złotych, zaś Litewski 
Czerwony Krzyż przekazał ostat- 
nio kwotę 13.000 litów. 

Na temat zkcji Komitetu za- 
mieścimy obiecany nam łaska- 
wie wywiad z wiceprezesem Ko- 
mitetu p. dr. Petrusowiczową. 

(wb) 

0 łos ubezpieczonych 
Prasa kowieńska donosi, że 

przygotowywana jest gruntowna 
reorganizacja Ubezpieczalni Spo- 
łecznej w Wilnie. 

W jakim kierunku ma pójść 
ta reorganizacja napiszemy nie- 
bawem wyczerpująco na pod- 
stawie źródłowych danych. 

2 sali sądowej 
Wczoraj w Sali 4-tej Sądu 

Rejonowego w Wilnie: odbyły 
się pierwsze rozprawy. Na wo- 
kandzie znalazło się 5 spraw. 

Na pierwszy ogień poszła 
sprawa mieszkańca Wilna, Wła- 
dysława Hermanowicza (ul. Ce- 
drowa) oskarżonego 0 to, że 
usiłował oszukać wieśniaków 
przy pomocy gry hazardowej 
w kości. Sąd skazał Hermano- 
wicza na zapłacenie grzywny 
750 litów, albo na półtora mie- 
siąca aresztu, | 

Jako drugi z kolei zasiadł na 
ławie oskarżonych Ryszard Ła- 
wrynowicz zam. przy ul, Żwirki 
i Wigury. Lawrynowiczowi zarzu- 
cano, że w kościele św. Francisz- 
ka, skradł parę reniferowych ręka- 
wiczek modlącemu się Bolesła- 
wowi Dzierżanowskiemu. Sąd 
rejonowy skazał Ławrynowicza 
na 9 miesięcy więzienia. Jako 
niepełnoletniemu karę zmniej- 
szono o jedną trzecią. 

Leon Tatarelis osk. był o to, 
że w październiku wypożyczył 
od Władysława Kuferskiego 
(Derewnicka 60) rower, wartości 
60 litów, który z kolei sprzedał. 

Czwarty osk. Siemion Wielko- 
siencas, osk. o usiłowanie doko. 

„nia oszustwa przy pomocy gry 
w „trzy karty”, został uuiewin- 
niony. 

Dla nierozumiejęcych po li- 
tewskt przydzielony był tłumacz. 
Oskarżeni bronili się sami. (C) 

= Zalesie (odpowiednik do „Po- 
lesie*) itd. 

Podobnież fantastyczne są je- 
go mniemania mitologiczne, 
które gęsto, ale całkiem dowol- 
nie zaludniły Olimp litewski. 
„Aż roi się na tym Olimpie, 
w tym „dangusie* litewskim od 
mnóstwa zmyślonych bożków i 
bogiń, które wszystkie są do 
greckich i rzymskich podobne*— 
(Briickner). 

* * 

Taki jest Narbutt, jako badacz 
historyczny, którego zasługi nie- 
wątpliwie wielkie i w swoim 
czasie rozgłośne, uznać, ale 
i oceniać należy dzisiaj z du- 
žym krytycyzmem. (ljmuje nas 
jego gorące umiłowanie przed- 
miotu, jego tytaniczna praco- 
witość, * uczoność, ale zaw- 
sze pamiętać winniśmy, że 
ten zasłużony pracownik jest 
ednak pracownikiem wysoce 

niemetodycznym, mało krytycz- 
nym, popełniającym mnóstwo 
bałamuctw i podającym obok 
wiadomości cennych, wiele rze- 
czy niesprawdzonych, których 
sprawdzać i stwierdzać nie umiał 
i nie chciał. 

To było ponad jego siły. 
Niby drugi Stryjkowski wolał 

częstokroć Narbutt niepraw- 
dę piękną, niż prawdę brzyd- 
ką 

Działalność jego dowodzi 
dobitnie, @о czego dopro- 
wadzić może „najszlachetniej- 
sze, a więc i najniebezpieczniej- 
sze”, w dociekaniach prawdy hi- 
storycznej uczucie: miłość kraju 
i przeszłości ojczystej, połączo- 
z ogromną pracowitością wpraw 
dzie, ale i brakiem wszelkiej 
metody i krytycyzmu. Dać mo- 
że dzieła rozgłośne i rozsławio- 
ne, ale których rozgłos szybko 
zacicha, a znaczenie w perspek- 
tywie czasu maleje J. Gr. 

nowych chodników. 

KRONIKA 
LISTOPAD Dziś: Konrada 

Jutro: Wirgiliuszą 
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Wschód słe=q. 7 m. 12 

Zachód Słe==qe 3 m. 01 

— Kobiety — inspektorki 
pracy. Wśród etatów inspekto- 
rów pracy w Wilnie i okręgu 
przewidziane są również etaty 
inspektorek, których zadaniem 
byłby nadzór nad pracą zatrud- 
nionych w przemyśle wileńskim 
kobiet i dzieci. (N). 

— 60 mierniczych otrzyma 
pracę. Dla uporządkowania spraw 
gospodaiki rolnej i w związku 
z zamierzoną parcelacją majątków 
w okręgu wileńskim, 60 mietni- 
czych, z pośród 200 zwolnionych, 
przyjętych zostanie do pracy. 
Poza tym zatrudni się kilkunastu 
techników rolnych, które wyko- 
nywać będą rozpoczęte w swo- 
im czasie prace mad odwadnia- 
niem. (N.). 

— Tiumaczem  przysięgłym 
Sądu Grodzkiego i Okręgowego 
w Wilnie mianowany został dr. 
J. Pajaujis. Obejmie on urzędo- 
wanie w przyszłym tygodniu, 

N.). 
— Pracownicy i emeryci 

Banku Polskiego z innych Od- 
działów znajdujący się obecnie 
w Wilnie proszeni są o zareje- 
strowanie się, Adres: Wilno, Mo- 
stowa 4 od g. 17—19, 

— Rozpoczeta została bu- 
'dowa szosy. Turmont — Jezio- 
rosy. Szosa będzie liczyć 18 km. 
długości i połączy północną 
część okręgu wileńskiego z całą 
Litwę. (N). 

— Obuwie dla biednych wil- 
nian. Naczelny komitet pomocy 
wilnianom otrzymał 110 par no- 
wych butów wartości 2000 it. 
do rozdania niezamożnym. 

(N). 
— Otwarcie ruchu kołowego 

na ul. Magdaleny. Budowa 
jezdni na ul. Marii Magdaleny 
została już zakończona. Z dniem 
wczorajszym ruch kołowy skie- 
rowany został przez tę ulicę. 
Przy ul. Magdaleny prowadzone 
są nadal roboty przy budowie 

(x). 
— Przemysł w Wilnie i okrę- 

gu. W Wilnie i okręgu znajduje 
się 159 większych zdkładów prze- 
mysłowych z 5.900 rob., w tej 
liczbie: przemysł rolny i kamie- 
niarski 14 zakł. z 666 rob., me- 
tal. i elektr. 15 (296), chem. 12 
(327), skór. 15 (614), tekst. 15 
(819), drzewny 25 (1.002), pa- 
pier. i poligr. 26 (901), spoż. 30 
(978), wodoc. i gaz. 6 (297). Z 
tego na m. Wilno przypada 120 
zakładów z 4.151 rob., na b. pow. 
wil.-trock. 34 zakł, z 1.666 rob. 
i pew. święc. 5 zakł. z 83 Job. 

(NJ. 
Wyłapywanie przestęp- 

'cow. W tych dniach wil. policja 
kryminalna aresztowała 130 prze- 
stępców, których znaczną więk- 
szość stanowią kryminališci, wy- 
puszczeni z więzień. (N). 

— Zginęło 20 tonn słoniny. 
Przy przejmowaniu więzienia łu- 
kiskiego wyszło na jaw, że z 
więzienia zginęło 20 tonn sło- 
niny. : (N.). 

— Urzędy w N-Święcianach 
zaczynają się już rozlokowywać. 
W związku z tym, przybyli już 
tu urzędnicy sądowi, sędziowie 
śledczy, agronomowe, lekarz po- 
wiatowy itd. (N.). 

— W sprawie opieki nad za- 
bytkami kultury. W tych dniach 
pełnomocnik M-stwa Oświaty p. 

A. Juszka zwrócił się do insty- 
tucyj państwowych i społecz- 
nych w Wilnie z prośbą o spi. 
sywanie i ochronę zabytków 
kultury znajdujących się w ich 
lokalach. Do zabytków tych na- 
leżą: obrazy, fotografie, akty, 
kilimy i t. d. (N). 

— 16.000 uchodźców. Prze- 
prowadzona rejestracja uchodź- 
ców, którzy na skutek działań 
wojennych znaleźli się w Wilnie, 
osiągnęła 
tysięcy osób. 

AkcjaT-waŚw.Kazimie- 
rza w Wilnie i okręgu. 

Prezes Centrum Akcji Katol. 
dr. J. Paszkauskas udzielił wy- 
wiadu prasowego („XX Amžius,) 
z którego wynika, że T-wo Św. 
Kazimierza w Wilnie zamierza 
wznowić w eałym okręgu swe 
oddziały, kt. tu dawniej istniały. 
T-wo św. Kaz. zaczyna również 
organizować ogródki, T-wo „Ry- 
tas*,k;. dawniej utrzymywało i pro 
wadziło szkoły litewskie, obecnie, 
wobec przejęcia spraw szkolnych 
bezpośrednio przez Ministerstwo 
Oświaty, zamierza rozwijać swą 
dzi. łalność w kierunku utrzymy- 
wania bibliotek, czytelni, kursów 
dla dorosłych, uniwersytetów lu- 
dowych itp. Reasumując, kato- 
lickie organizacje litewskie w 
Wilnie i okręgu rozwijać będą 
nadal swą działalność w kierun- 
ku oświatowo-społecznym. (N.). 

TEATR | MUZYKA 
Teatr Miejski na Pohulance 

— Ostatnie przedstawienie „Szkar- 
łatnych róż*. Dziś, w niedzielę 26 li- 
stopada o godz. 12— po raz osiatni— 
świetna komedia Benedettiego p. f. 
„ozkarłatne róże" w wykonaniu p. p. 
W. Alexandsowicz, St. Jaśkiewicza i W. 
Swrzyńskiego. 

— Premiera w Teatrze na Pohu- 
łance! Dziś, w niedzielę 26 listopada 
'Peatr Miejski na Pohulance daje pre- 
mierę wesołej komedii Michała Bałuc- 
kiego p. t. „Krewniaki*. Całą galerię 
świetnie narysowanych typów stworzą 
w naszym teatrze znakomici artyści z 
рр.: Perzanowską, Kurnakowiczem i 
Chmiel-wskim na czele. Początek o 
g. 17. 

Teatr muzyczny „Lutnia” 
— Dzisiejszy poranek operetkowy 

„Czar walca“. Dziš o godz. 12 w poł. 
grana będzie operetka O. Straussa 
„Czar walca”, 

— „Wiedeńska krew*. Dziś o g. 
5 p. p. słynna operetka J. Straussa 
„Wiedeńkka krew*. 

Teatr „Rewia* Światowid 
— Dziś i dni następne rewia „Je- 

sienne Marzenia” z barytonem Świa- 
towej sławy J. Garda, zejmówną, Jak- 
sztasem i in. 

Kasa czynna od 10—12 i od 2 pp. 
€odziennie dwa przedstawienia o 4,15 
i 6,15. 

Teatr dla dzieci 
— „Czerwony Kapturek bajka dla 

dzieci Dzisiaj, w niedzielę 26 listopa- 
da o godz. 12 w poł. grana będzie w 
„Teatrze Światowid” przy ulicy Mic- 
kiewicza śliczna bajka dla dzieci p. t* 
„Czerwony Kapturek*. Balet, piękne 
piosenki i ciekawa fabuła bajki, będą 
nielada atrakcją dla naszych milusiń- 
skich. Ceny od 25 centów są do na- 
bycia w kasie od 10 rano do 12. 

już cyłrę około 15. 

X 5 

Uwadze przedsię- 
biorstw i sklepów 

Wiele przedsiębiorstw  prze- 
mysłowych i handlowych przed 
28 października przestało pro- 
wadzić księgi buchalteryjne i 
nadal tych ksiąg nie prowadzi. 

Inspektor cen wyjaśnia, że 
wszystkie przedsiębiorstwa prze- 
mysłowe i handlowe winny pro 
wadzić buchalterię bez przerwy; 

Za wszystkie niedokładności 
i nadużycia w księgowości właś- 
ciciele przedsiębiorstw będą su- 
rowo karani. 

* 

Urząd kontroli cen przypomina, 
że ceny na towary nie mogą być 
wyższe w litach, niż były w zło- 
tych na początku wojny. Za nie- 
przestrzeganie tej zasady będą 
nakładane kary. 

* 

Wiele przedsiębiorst 'handlo- 
wych bez zezwolenia Urzędn 
kontroli cen zwalnia pracowni- 
ków lub nie wypłaca pracowni- 
kom wynagrodzeń, 

W razie otrzymania skarg na 
takie postępowanie pracodawcy 
będą surowo karani. 

Właściciele przedsiębiorstw 
będą surowo karani za chowa- 
nie towarów lub ograniczanie 
obrotów handlowych w jakikol- 
wiek inny sposób. Kary prze- 
widziane są również za dostar- 
czanie Urzędowi regulacji cen 
i upełnomocnionym przez ten 
urząd osobom nieprawdziwych 
wiadomości. 

Kary za wymienione wykro- 
czenia sięgają do 15 tys. litów 
a wypadkach ważniejszych do 
100 tys. 1. i do 6 mies. robót 
przymusowych. 

Dramat na dworcu 
Wczoraj wieczorem na dworcu 

wileńskim  zatruła się jodyną 
24-letnia Eugenia Nęcik. Prze- 
wieziono ją do szpitala św. Ja- 
kuba. Gdy odzyskała przytom- 
ność, opowiedziała, że usłowała 
popełnić samobójstwo pod .wpły- 
wem oszustwa, popełnionego 
przez męża. Został on przed 
wojną słazany na 10 lat wię- 
zienia. Przesiedział rok i 9 mie- 
sięcy i wskutek wojny odzyskał 
wolność. Zapewniał. że będzie 
uczciwy. Eugenia Nęcik spienię- 
żyła cały dorobek, zebrano 1000 
litów. Wczoraj udała się z mę- 
żem na dworzec, by wyjechać 
do Podbrodzia. Na dworcu jed- 
nak meż skradł bagaż, pienią- 
dze i wyjechał sam. Zrozpaczo- 
na szukała wyjścia w dobrowol- 
nej śmierci. (c) 

Samobójstwo 
Wczoraj w piwiarni przy Zie- 

lonym Moście 20-to kilkuletni 
Aleksy Danta popełnił samo- 
bójstwo. Zamówił śniadanie, za- 
nim jednak kelner podał do 
stołu, strzelił sobie w skroń 
Dogorywającego przewieziono do 
kliniki chirurgicznej, gdzie wkrót- 
ce zrnarł. (c.) 

Na wileńskim bruku 
W ślusarni przy ul, Krskowskiej 3 

ekspl: dowala szczelnie zamknię' a ma- 
nierka wojskowa napelniona wrząt- 
kiem. Ślusarz Adolf Masiukas doznał 
poważnych poparzer. 

* 
Przy przekradaniu się przez gra- 

nicę w cełach przemytniczych zginął 
przemytnik wileński, znany pod prze- 
zwiskiem „Krz wa głowa*. (c) 

AAS ET VATESI SEO E SIT TT TITANO LAS SET 

B. wiceprezes Sądu Okr. w Wilnie 
sędzia Brzozowski skazany w Białymstoku 

na 15 lat więzienia 
Ryskie „Siewodnia* podaje 

następującą wiadomość, sygno- 
waną z Wilna: 

W Wilnie otrzymano wiado- 
mość, że b. członkowie wileń- 
skiego sądu i b. wiceprezes wi- 
leńskiego Sądu Okr. Brzozowski 
znajdujący się obecnie w Bia- 
łymstoku skazani zostali przez 
sąd na 15 lat więzienia. 

Znajdujący się we Lwowie b. 
prokurator wil. sądu okr. Embi- 
cki (?) skazny został na 20 lat 
wiezienia. 

Co władze sowieckie zarzuca- 
ły uwięzionym przez siebie sę- 
dziom i prokuratorom gazeta 

"Tyska fie podaje. Wiadomości 
te zamieszczamy na jej odpo- 
wiedzialność.
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Poszukiwanie zaginionych 
Poszukówamńi г 

Pawluć Stefan, adwokat z Nowo- 
gródka, por. rez. 9 Dyon Tab. » 

Jerzy Nekanda-Trepka, technik z 
Turniszek. 

Lucyna i Tadeusz Cedro z Gdyni. 

Alfons Bruns, ppor. rez. 3 komp. 
Baonu Obrony Narodowej w Posta- 
wach, nauczyciel z Wilna. 

Wanda z Karnickich Łętowska z 
"Warszawy z 6 na 7.IX. 

Sutkowska Helena i Exterowicz Jan. 

Inż. Wysokiński Adam, 
pracował w Starachowicach. 

Gerlee Eugeniusz, plut. pciior. 6 
p. p. Leg. 1 CKM. 

Kołpińska Irena, stud. Uniw. Wai- 
szawsk'ego. 

Kłosowski Stanisław, b. radca są- 
dowy w Wilejce Pów. 

Skrzyńska Lucyna z córką Ireną 
z Warszawy, 

Dr Grajkowski Józef z 
z Kłomnicy, poczta Aurelów. 

Malinowski Józef, robotn. w Urzę- 
dzie Woj. wywiesiony przez Sowiety. 

Rudlicki Lucjan z 'odziną z maj. 
Kiysin, pow. słonimski. 

Jaśkiewiczówua liena z Warszawy 
i Jaśkiewicz Jan, z art. pomiar. w Wil- 
mie. 

por. rez, 

rodziną 

Lachowicz Edward. szer.5 p. lotn. 
w Lidzie. 

Lipka Mirosław, ppor. rez. 6 PAL 
7 bat. 

Gątkiewiczowa z Janke Ha'ina, z 
maj. Abewils k. Mszczonowa. 

Kto poszukuje 2 

Pawluciowa Janina, Wilno, Wiwul- 
skiego 8—11. 

Wiktoria Nekanda-Trepka, Wiłno, 
Garbarska 5—5. 

W imieniu Zygmunta Cedro prze- 
bywającego w S'ockholuie Celina Sa- 
dowska, Wilno, M. Pohulanka 17—4. 

Brat, Eugeniusz Bruns, Wilno, Ko- 
narskiego 40—8. 

Dr Biuszel-Karnicka, Wilno, Jagiel- 
lońska 9, tel. 4-98. 

Moros Alfred, Kaunas, Kęstučio 
g-vė 50 a, b. 4, u Z. Gurwiczowej. 

Rymaszewska Izabella, Wilno, zauł. 
Św. M chalski 10—5. 

Gerlee Anna, Wilno, 
27—4. 

Kołpiński Aleksy, Wilno, Portowa 
„o 

Mostowa 

Kiełmuciowa 
Pióromont 2—2. 

Lityński Władysław, Wilno, Mic- 
kiewicza 9. 

Szporko Joanna, 
Aleja 3—6. 

Żona, Anna, 
T zaułek 3—9. 

A. Doborzyńska, Kaunas, Paškos 
g-tve 6/1. 

Ja$kiewicz Zb gniew. Wilno, Żwir- 
ki i Wigury 4—19. " 

Weronika, Wilno, 

Wilno, Nowa 

Wilno, ul. Kijowska 

Genowefa Horodecka, Wilno, Kal- 
waryjska 30—5. 4 

Lipka Jan, Jerozolimka, ul. Skar- 
bowa 15. 

Chrystowscy, Lapės — poczta, Ša- 
tijai dw. 

Kto by wiedział o losie zaginionych, proszony jest o poinfor- 
mowanie poszukujących według podanych adresów. 

KOMPLETY 
RYSUNKOWE 
wznawia Spółdzielnia pracy artystów 
wileńskich „Spaw* od dnia I-go listo- 
pada b.r. do 15-VI-194) r. Program 
obejmuje: rysunek i mala'stwo, liter- 
nietwo, zdobnictwo, perspektywę i kre 
ślenie. Tygódniowo godz. 12. Opłata 
mies. litów 10. Zapisy: plac Orzeszko- 
wej 1i-b m. |, w go z od 16—18. 

  

Dr. Stanisław Lipiński 
Chor. wewn. porady wodolecznicze 

przeprowadził się 

Mała Pohulanka 13 m. 3, 
telefon 25-08. 

Przyjmuje od godz. 5—7 pp. 

Dr. Maria Lipińska 
Chor dzieci 

Przyjmuje tamże od 3 — 4 p. p. 

na ul. 

      

  

Lekarze 
Tw WYYYPYYYYYTYW 

Przychodnia Lek. „Poliklinika“ 
Wilno, Wielka 51, tel '694 (dawniej 
Przychodnia dia urzędników państw.) 
Przychodnia czynna codziennie dla 
wszystkich od godz. 9 do 17 (5 po) 
za wyietkiem nie ziel i świąt Ordy- 
nują lekarze w zakresie wszysikich 
specjalności o az odwiedzają na m e- 
ście obłożnie chorych na wezwanie 
zgłoszone w kancel-rii Przychodni. 
Gabinety: dentystyczny, elektroleczni- 
czy. zastrzyki, zabiedi oraz masażg, 
Urzędnikom, były ” urzędnikcm, eme 
rytom oraz ch rodzinom za wszelkie- 
go rodza'u zabiegi — ulai w opłatach 

Dr. Julian Geriach 
Specjalista chorób we *nętrznych 

1 dziecinnych 
przy muje od 10—13 | 18—20 

ul. W. Pohulanka '6 m. 6 

Dr. Med. B. Tełczyński 
Asystent Kliniki Uniw. 5. В. 

Choroby usu, nosa i gardła. 
Zawalna 10, tel. 16-38, 

Godriny przvjęč 4—7 wiecz. 

  

  

Gabinet doktora Cymblera 
czynny' — choroby weneryczne, 

S*órne j płc'owe. 
Przyjmuje Dr Henrykowski z Łodzi 

w godz. 10—! i 4—7. 
Mickiewicza |' (wejśce z Tatarskiej) 

Dr. Zygmunt Kudrewicz 
Specjalista: weneryczne, Syfilis, 

skórne i płciowe 
Wilno, Zamkowa 15 m, 2 

Przyjmuje od 8 do 1 i od 3 do 8 

  

Dr. Med. Leon Butkiewicz 
Specjalista chorób uszu, nosa 1 gardła 

Mickiewicza 22-a m 21 
Przyjmuje od 10—!172 i od 15—17 

Dr. Med. S. Bagiński 
ul Piłsudskiego 1 

wznowił przy'ęcia chorych 

Dr. M. Zaurman 
Choroby: skórne, weneryczne, płciowe 

Gab'net światł leczni zy (Buck'y) 
ul. Szopena +, tei. 20- 4 

przyjmuje 12—2 i 4—8 po południu 

Dr. Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, 

narządów moczowych, 
przyjmuje od qodz. 12—2 i 4—7, 

Wileńska 28 m. 3, tel. 2-77. 

  

  

  

AAAAAAADAAAAAASAAAAAAMAAAAAAAAA AAA, 

Akuszerki 

Akusz. Maria Laknerowa 
przyjmuje od g. 9 r"no do q. 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1 a—3 róg 

ul 3qo Maja obok Sądu. 

Akuszerka Smiałowska 
oraz Gablset Kosmetyczny, odmłe- 
dzanie cery usuwanie zmarszczek, 
wągrów, piegów, brodawek, łupieżu, 
usuwanie tluszczu z bioder i brzucha, 
kremy odmładzające, wanny elektrycz- 
ne, elektryzacja. Ceny przystępne. Po 
rady bezpłatne. Zamkowa 26 m. 6. 

  

""Lokale — 
Sklep z pokojem z centrum do 

odstąpie 1a. Wiadomceść — Wileńska 
3 m. 2, Krauze. 

  

  

Poszukują od zaraz w śródmie- 
ściu lckalu 3-4 o koje nieduże, 
Światłe i ciepłe z welściem z ulicy, 
o I oknie wystawowym  Ząłosć się 
na ul Królewską 6—6, godz. -—ll 
1 14—17. 
  

Potrzebne mi-szkanie 3 -» poko- 
jowe na l-ym piętrze przy ul. Wiel- 
kiej, Zamkowej, Wileńskiej, Mickiewi- 
cza. Zqgłasać: Wielka 12, tel. 16-39 
(Litewska Soółdz. Kredvt,) p. Szyrvis. 

Pokój lub dwa sioneczne, ciep- 
łe do wynajęcia z umeblowaniem lub 
bez. Może być z obiadami lub całko- 
witym utrzymaniem -- Karaimska 5 
m. 3 (-e pietro) Zwierzyniec 

  

  

1—2 pokoje ze ws el «mi wygo- 
dami poszukuje. Oferty: Teiefon 17-37 
do lei i bo 3-ej po poł. 
  

1 2-3 pokoje z wygodami bli- 
sko Sądów do wynajęcia — Kasztano- 
wa 5 m. 4. 

KWRJER WILSNSKY 

Mieszkanie 6-pokojowe do wy- 
najęcia w centrum — wiadomość Mic- 
kiewicza 7, m. 4. 

— Do wynajęcia solidnemu po- 
kój umeblowany wygodami, Mickiewi- 
cza 30 m. 2. 

    

Poważny ziemianin przyjmie ad- 
ministrację domów w Wilnie, ul. Ka- 
Sztanowa 7 m. 3. 

  

Kuitura'memu ranu odn=jme po- 
kój umeblowany z alkową w nowo 
czesnym mieszkśniu. Dowiedzieć się 
Wilno, zauł. Tartaki 2 m. 3, codz'en- 
ne między 4 -5. 

Mieszkanie - pokoje z kuchnią 
i t pokojowe w certrum miasta. Za 
dokończenie niedużego remontu od- 
dam według umowy do bezpłatnego 
korzystania. Wilno, zauł, Św. Michal. 
ski 6, u dozorcy 

    

2 pokoje z wszelkimi wygodami, 
nadające się także na biuro wraz z 
urządzeniem biurowym, lub iekarzu 
dentysty z kompleinym urządzeniem 
ordynacyj i poczekalni do wynajęcia. 
Wilno, Jagiellońska 16 m. 3. 

Odstąpię lokal handlowy (z urzą- 
dzeniem jadłodajni) 5-cia pokojowy 
Bliższe szczegóły — ul. Bazyljańska 
9—5 — jadłod» jnia. 

Inteligenina rodzina żydowska 
cztery osoby poszukuje przyzwoicie 
mebłowanych dwóch pokojów, wzgłę- 
nie z utrzymaniem. Oferty „cieki- 

nierzy“. 

Sprzedaž i Kupno 

"Okazyjnie kupię książki używa- 
ne: polskie, rosyjskie, litesskie i nie- 
miecki- — Mostow» 1*—15 r 

Chcę kupić dom wartości 50 - 100 
tys itów w m. Wilnie. Oferty na 
pismie kierować do Kurjera Wił. , dla 
Nr 04248. 

Bryczka, para chomąt krakow- 
skich, burka clepts — do sprzedania. 
Wilno. Hintokolska 4” m. 1. do 10 rano. 

  

  

  

  

Oto nasza sztuka zwró ić uwagę 
na nią. Kubujemy drogo, sprzedaje- 
my tanio. Sklep Komisowy, Zarże- 
cze 16. 

  

Kupię garnitur meb'i salonowych, 
porządane mahonłowe (antyk) i gabi- 
netowych (ciemny dąb) Pisemne 
zgłoszenia z podaniem ceny: Wilno, 
ul. Mickiewicza 9 m. 4 

  

Biuro pośrednictwa kupna 
sprzedaży nieruchomości „Naujiena* 
w Kownie, załatwia szybko i solidnie, 
kupno i sprzedaż domów, placów, 
gospcedarstw rolnych itp. (looważnio- 
ny przedstawiciel inż. R. Zdanowicz, 
Wilno, ul. Mickiewicza 44 m. 20 od 
godz. '0—12 i 15— 8. 

Bluro komisowo-handiowe ku- 
puje używane r:eczy i załatwia ziece- 
nia na kupno'sprzedaż' dzierżawę s0- 
łidnie i szybko. Wilno, Wielka Pohu- 
lanka 6: Sklep spożywczy. W niedzie- 
lę i święta — biuro nieczynne. 

  

  

Chcę kupić dom w cenirum mia- 
sta wa:tošci od 150.000 300.000 lit. 
Oferty skierować: Poste restante, Wil- 
no I dia A 27 
  

Aparat iadiowy oraz maszyna do 
szycia „S rgera* do sprzedania za 
lity lub złote. Wilno, ul. 
ska E m. 19, 
  

Samochód „Cnewrolet* 6-ка (fur- 
gonik) — sprzedam. Jagiellońska 7 
m. 10, Woropa'. 
  

Fortepian sprzedam prawie nowy 
pierw zorzędnej przedwojennej marki 
Graz używane meb'e. Wilno, ul Šnla- 
deckieh 3 m. 11 Od godz. 11—14 i od 
1/—19 codžiennie, 
  

Fortepian i saion mohomio»y do 
sprzeda ia. Wilno, ul. Nasza 10—4. 

Pianino w dobrym stanie okazyj- 
nie spizedam ni-drogo. Wilno, Kra» 
kowska 34 m. |. 

  

  

Domek murowany, plac 3.010 m* 
"ilnie, ogródek owocowy — na- 

tychm ast do sprzedania za 172.000 
litów. Pośrednicy wykluczeni. Iaform. 
Wilno, ul. Arsenaiska 4 m. 6. 

« 

Nauka i Wychowanie 
TYWOYYTYTEY PWC 
Kursy pisania na maszynach 

— Wilno, ulica Wileńska 32—6. 
Zapisy trwają. 

vyveY 

  

Axc. T.wo „SODYBA“ 
(Kaunas) 

zakupuje wosk i stare soty 

Za kilogram "— I-go gatunku płacimy 

Za stare soty I- 0 gatunku acimy za kilogram 
У ? Kt. 2.70. M! 7 ST" 

Zakupy przeprowadzają: 

1) RODZINA KOLEJOWA, Wilno, Wielka Pohulanka 12. 

2) WILEŃSKA SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA, Wilno, (A SPÓŁDZIELNIA PSZCZEŁARSKA, Wiioo, 
3) Kooperatywa RUTA, Wilno, Wielka 12. 

  

    
wit AJ У лОНО мХО 0 IWIRTOM 

  

oraz 

  

SP. AKC. UBEZPIECZEŃ 
sKODSPERACIJA'* 

założona przez związek kooperatyw oraz inne 
organizacje powszechno - gospodarcze Litwy 

Na dogodnych warunkach ubezpiecza: 3 
majątek od ognia i innych wypadków, 

towary transportowane na lądzie I morzu. 
statki towarowe i zmotoryzowaną Iokomocję, 

statki towarowe i transporty 

OD RYZYKA WOJENNEGO. 
Adr.: Kaunas, Laisvćs Al. 39, Tel. 23 936, 25.804 1 24-334. 
ODDZIAŁ: Vilnius, Mickiev čiaus g. 22-1, Tel. 373, 341. 

i w "Sfr rk 

    

Handel i Przemysł 
Uniwersytecka 2 — to nowy 

adres znanego zagarmisirza 
M. Wyszomirskiego byłego majstre 
firmy A. Rydlewski w Wilnie. Wieczre 
szkła do zegarków na poczekaniu. 

  

Osoba znająca doskonale języki 
litewsk, i polski oraz francuski, nie- 
miecki, angielski I rosyjsk. mająca 
większe doświadczenie w kwalifikowa- 
nych przekładach na jężyk litewski 
i długoletnią praktykę pisania na ma- 
szynie oraz litewsk. stenografii, przyj- 
muje przypadkowe prace w Wilnie 
na 2 qodz ny codziennie. Zgłosze- 
nia na| Nr 8216 do „4. W.*. ? 

  

Konia z wozem do przewożenia 
można wynająć tel. 4 24, Od 26.11. 39 r. e ją 

Zgublone tymczasowe zašwiad- 
czenie tożsamości i legitymację szkol- 
ną wydane na imię Aleksandra Kra- 
sodor*sklego — unieważnia się. Łas- 
kawage znalazcę proszg o zwrot na 
ul. Lwowską 1—1 

Przejazdem z Trok do Wi na w 
dniu 19 b. m. zgubione dokumenta 
i dowody osobiste na imię Katarzyny 
i Szymona Nowackich unieważnia się 
— 

    

  

Zgubiony dowód osobisty wyd. 
przez Star. Wileńskie za Nr 16:8/DO 
na imię Gurwicza Hodesa — unie- 
ważnia się 3 

Zgubioną Decyzję Sadu Okręgo- 
wego w Wilnie w sprawie zmarłego 
mežo, wyd. na imię Bronisławy Bal- 
czunas — unieważnia się. Łaskaweqo 
znalazcę proszę o zwrot — ul. Pijar- 
ska 10—6 : 

  

tłumaczdnia. Administracja „Kurjera 
RT po litewsku. biankiety, 

wiłeńskieqo* 
  

Krawcowa cechowa przyjimuje za- 
mówienia na suknie. płaszcze oraz 
wszelkie przeróbki. Potrzebna ucze ni- 
ca do mauki szycia i kroju, Tatarska 
12—12, I piętro, front. 

  

Najsłynniejsza jasnowidząca-gra- 
fologin „Maorska* odgadnie Twą 
przyszłość, określi chorobę, da Ci 
możność zdobycia miłości 
pożądanej osoby, przepowiada w spra- 
wach sądowych, mająt<owych i roz* 
wodowych. „Maorska* otrzymuje ty= 
siące podziękowań za spełnione 
przepowiednie, | uznana jest przez 
najwybitniejsze aulorytety naukowe, 
Przyjmuje od godz. 9 rano do 7 wiecz, 
Adres: Wilno, ul. Sadowa 4, Hotel 
Kupiecki, pokój 3. 

  

Zioła leczą -/ioła krzesią. Michał 
Szyd owski, farmaceuta Składnica ziół 
łeczniczych kraiowych i zagranicznych 
Wilno, ul. Witoldowa 41, Zwie:zyniec 
Poleca wszelkie zioła lekarskie do 
kuracyj ziołowych z ostatniego zbioru 
w doborowym gatunku. własne zbiory, 
własne plantacje. Osoby zam ejscowe 
raczą z łaszać się listownie. 
z 

Obiady : dwuch dań po 50 cent. 
poleca kawiarnia — Ta'arska 15 

s atychmiast 'ub od kwietnia po- 
szukuję dziesżawy f Iwarku 40—50 ha 
niedaleko Wilna. Zgłoszenia Kurjera 
Wil. dla „O. K.“ 

  

Student politechniki francuskiej 
udziela lekcji: matematyki, fi yki, fran- 
cuskiego (konwersacja, koresponden- 
cja, pomoc szkolna) Gimnazjum. Liceum. 
Szybkie postępy. Tanio. Telefon 17-38. 

Zgublony dowód osobsty na 
imię włodzimierza  Kowaieaskiego, 
przepustkę do Kowna i kartę rzemie 
śtniczą — proszę o zwrot za wynagro- 
dzeniem do OO. Jezuitów, Wielka 53 

Zgublony dowód osobisty Nr503 
wydany przez Magistrat m. 'Lublina 
na imię Marcina Pawlika — unieważ- 
nia się 

Zgubloną książeczkę wojskową 
wydaną prze: P. K. (U. Wiłno-miasto 
na imę Konstantego Syrewicza—unie- 
ważnia się. 

  

zgubione dowody osobiste wyd. 
przez Komisarza R. ądu na m. wilno 
w r. 1923 na imię Antoniego i Karo- 
liny Pietrusewicz unieważ 'ia się 

  

Zgubloną książe zkę wojskową 
wydaną w 1923 r. przez P, K. U. Lub- 
lin Nr 20442 i zarejestrowaną w 938 
r.w P. K. U. Wilno-miasto na imię 
Stanistawa M ketta (szer. posp. rusz.) 
urodz. w 892 r.—uniewažnia sie 

  

Zgubiony dowód osobisty na 
imię Teodo'a Gołubcowa—unieważnia 
się Łaskawego znalazcę proszę o na- 
desłanie: N. Wilejka, Ogrodowa 12 

Skradzioną legitymację Ubazpie- 
czalni S>ołecznej w Wilnie, wystawio- 
ną na imię ligiewicza Józefa — unie- 
ważnia się. 

  

Zgubioną legitymację akademic- 
ką Nr 95 na nazwisko Stanisława Ra- 
dziwanowskiego, wydaną przez Wydz. 
Pižytodo AEL Ч. 5. В. — unieważ- 
nla się. 

  

Zaułek Św. Jerzego 3 

Wileńska Książnica 

wypożycza beletrystykę, lekture 
szkoln«, naukowe 

Czynna w dnie powszednie 
od godz, 1l do I8-ej. 
Warunki dostępne. 
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