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KURJER WILEŃSKI 
na troncję | boto-gowiechim trwają zacięle walki 

  

Pilne sprawy uchoćźcze uchodźcz 

bako. 

nie wystarcza 
Jak liczna a uchodźcza 

*grupa, uczciwie niepodobna od- 
powiedzieć. . 

Ewidencje i rejestracje nie są | 
ścisłe, ponieważ grupa ta jest 
płynna. Z pewnością przekracza 
„dziesięć tysięcy osób. A to już 
wystarcza, aby mogła mieć swo- 

je poważne interesy, jako grupa 
«odmienna, tragicznie: odmienna! 

Pamiętać trzeba, że ta kilku- 
nastotysięczna rzesza narodowo- 
«ściowa, socjałnie i uczuciowo 
jest niejednolita i jest organiz- 
mem  sformowanym  przypad- 
kowo. 

Różne „przyczyny i pobudki 
sprzypędziły i spędziły tych ludzi 
-do Wilna i okolicy, ale wspólną 
„cechą ich jest mocno nadwyrę- 
„żony stan psychiczny i nerwo- 
"wy, łatwość ulegania pogłoskom 

i nastrojom chwili oraz nadzieja 
«na przyjście bez ich udziału ta- 
kiej zmiany, która wyrówna bez- 
enadziejność ich dzisiejszego ist- 
nienia. 

Pomimo licznych rejestrów 
i obliczeń nikt nie potrafi odpo- 
wiedzieć — czym właściwie jest 
sa odmienna grupa mieszkań- 
"ców Wilna i jago okolic. F dzie- 
sje się tak głównie dla tej przy- 
<zyny, że nie jest ona należycie 
„organizowana i ujęta. 

W dotychczasowych usiłowa- 
«miach ludzi dobrej woli tkwi nie- 
słusznie pierwiastek czynienia 
«dobrze dla uchodźców, bez ich 
udziału. Stąd tak łatwo dojść 
«do jednostronności w pracy, do 
niedopatrzeń, nawet do uchy- 
“bien. Wytworzyla się taka sy- 
tuacja, że komiiet pomocy dla 
uchodźców w Wilnie przestaje 
być instytucją s»oleczną, a prze- 
istacza się w jakiś swo'sty urząd 
i organ publiczny, działający dla 
«dobra uchodźców. 

Powstały z inicjatywy i dobrej 
«woli komitet niesienia pomocy 
„dla uchodźców był pomocny 

konieczny w tym okresie, kie- 
„dy na Wilno neszła fala uchodź- 
za bezdomna i bazradna, obli- 
«czająca swoj pobyt w Wilnie ja- 
Жо niekrępującą gościnę u krew- 
niaków na krótki okres czasu, 
kiedy jeszcze było nieco pienię- 
dzy w kieszeni. Chłody później 

sjesieni i zbliżającej się zimy nie 
były wtedy brane w rachubę. 

Dzisiaj jednak po trzech mie- 
siącach zaciągającej się wojny 
«obraz jest całkiem odmienny: 
niewiadomo, kiedy większość 
<uchodźców będzie mogła opuś- 
«cić Wilno i piękne jego okolice, 
“bo niewiadomo, jak zostaną za- 
+atwione sprawy pomiędzy pań- 
stwami, zainteresowanymi w roz- 
Aadowaniu polskiego za jadnie- 
nia uchodźczego. Zresztą to roz- 
"ładowanie z pewnością nie obej- 
mie wieiu osób. Sprawa jest 
cczywista i nie wymaga zbyt 
«wielu uzasadnień. 

"1 dlatego trzeba, aby jaknaj- 
"prędzej ten ubogi krewniak ja- 
tkoś zorganizował sobie życie, 
«choćby najba dziej „prymitywnie, 
„aby miał możność w sposób 
-zorganizowany i odpowi =dzialny 
+wejrzeč we własne sprawy. Mu- 
«si też mieć wpływ na zorgani- 
„zowanie celowych odpływów i do- 
<cierać do najbardziej potrzebu- 
jących pomocy. To jest tym 

„bardziej potrzebne i pilne, że 
krewniak staje się coiaz bar- 
„dziej ubogi, a niedaj Bóg, by 
się stał w przyszłości uciążliwym 
<udzoziemcem. 

Nie poddaję zupełnie krytyce 
„działalności komitetu pomocy 
<dla uchodźców, ponieważ jego 

(Dokończenie na str. 2) 

W ciągu dwóch dni na fron- 
tach Fiałandii, jak wynika z de- 
pesz, trwały zacięte boje. „Elta* 
przytaczając komunikat sztabu 
fińskiego donosi, że 10 b. m. 
wojska sowieckie kontynuowały 
natarcie na wszystkich frontach. 

Zacekłe walki toczyły się 
wszędzie,za wyjątkiem Petsame 
Fiński komunixat twierdzi, że w 
większości wypadków ataki zo- 
stały odparte. Fińskie lotnictwo 
przeprowadzało loty wywiadow- 
cze oraz bombardowało kolumny 
sowieckie. Flota sowiecka о- 
strzeliwała ważne punkty stra: 
tegiczne, Baterie fińskie brały 
skuteczny udział w walce. 

Sowiecki komunikat donosi o 
dalszym posuwaniu się na wszy- 
stkich odcinkach frontu. „Tass* 
mówi również o działalności 
floty oraz o łotach wywiadow- 
"czych. 

Wg wiadomości z Londynu 
podczas walk, staczanych w 
w dniu 9 bm, na froncie karel- 
skim wojska fińskie miały zni- 
szczyć kilka czołgów artyleria 
zaś zestrzekła trzy samoloty. 

„Stockholm Tindingen* stwier- 
dza, że walki w Finlandii są 
bardzo krwawe. Finnowie zaska- 
kują Sowiety polami minowymi 

  

i dobrze ukrytymi 
ognia zaporowego. 

Omawiając sytuację Szwecji, 
dzienniki podnoszą, do rzędu 
wydarzenia b. dużej wagi nomi- 
nację szefa szwedzkiego sztabu 
generalnego wodzem naczelnym. 
W Szwecji nominację wodza na- 
czelnego zarządza się tylko w 
wyjątkowo poważnych okolicz- 
nościach. 

Niemieckie Biuro Informacyjne 
kategorycznie zaprzeczyło wia- 
domościom o dostawach broni 
niemieckiej dla Finlandii oraz o 
przelocie nad Niemcami samolo- 
tów włoskich przeznaczonych dla 
Finlandii. 

D. N. B. donosi natomiast, ja- 
ko wiadomość pewną, że Finlan- 
dia zakupiła w Szwecji 60.000 
masek przeciwgazowych oraz ar- 
tylerię ciężką. Wszystkie agencje 
telegraficzne donoszą również o 
dalszych dostawach samolotów 
angielskich oraz o wyjeździe z 
New Yorku 400 amerykańskich 
Finnów, którzy udają się na front. 
Podobno w New Yorku czekają 
dalsze partie ochotników, 

Gazeta „Politiken* pisząc o 
dostawach angielskich bombow- 
ców twierdzi, że bombowce te 
są powolniejsze od bombowców 

punktami 

000000 dol pažyta Eneryka 
FK imfeaumeliš 

WASZYNGTON (Elts) — Jak donosi „Associated 
Pres" urząd odbudowy gospodarczej Stanów Zjed- 
dnoczonych postanowił udzielić Finlandii kredyt w 
wysokości 10 milionów dolarów. 
długów państwowych Jesse Jones oświadczył, 

Naczelnik urzędu 
że 

rozważana jest możliwość udzielenia kredytów rów- 

nież i dla Norwegii. 

Finlandia podtrzymuje zarzut 
o użyciu przez Sowiety gazów trujących 

BERN, (Elta). Dnia 7 grud- 
nia rząd fiński do sekretariatu 
Ligi Narodów nadesłał notę, 
w której znajduje się opis 
konfliktu z Rosją Sowiecką. 

Rząd fiński nie uznaje „de- 
mokratycznego rządu republiki 
fińskiej" i członków tego rzą- 
du nazywa zdrajcami państwa. 

Dalej nota wskazuje, iż Rosja 
Sowiecka dalej prowadzi dzia- 
łania wojenne. 

Poza tym rząd iiński mó- 
wi o użyciu przez armię So- 
wiecką gazów trujących, cho- 
ciąż wiadomości te zostały 
dwukrotnie zdementowane 
przez rząd Rosji Sowieckiej. 

Incydent juzosłowiańsko-niemiecki 
BERLIN (Elta) — Radio niemieckie podało wiadomość o 

zastrzeleniu dwóch niemieckich urzędników celnych przy gra- 
nicy jugosłowiańsko-niemieckiej na południe od Grazu. 
wców nie ujęto. 

Spra- 

Spodziewany pakt sowiecko-bułgarski 
„L. Žinios“: 10 bm. rano przybył do Ankary poseł turecki 

w Bukareszcie, który natychmiast złożył raport prezydentowi 
Iranu. Poseł pozostanie w Ankarze kilka dni w oczekiwaniu 
na instrukcje. Są wiadomości, że sprawa dotyczy paktu, prze- 

widzianego między moskwą a Sofią i odpowiedniej w konsek- 
fencji tego, akcji noskwy przeciwko Rumunii i Turcji, W wy- 

niku tej akcji Bułgaria miałaby zyskać SARE kosztem 
Turcji i Rumunii 

Turcja żąda odwołania Papena 
LONDYN. (Elta). Wiadomości 

otrzymane przez pismo „Daily 
Telegraf" z, Berlina potwierdza 
ją. iż Turcja zwróciła się do 
rządu niemieckiego z prośbą o 
natychmiastowe odwołanie am- 
basadora Niemiec w Ankarze 
Papena. Rząd turecki, według 
pisma dlatego prosi o odwołanie 
Papena, gdyż ogłasza on w pra- 

sie nieprzychylne dla Turcji ar- 
tykuły i używa w swojej pracy 
sposobów, których nie można 
uzgodnić z jego misją dyploma- 
tyczną. 

Pismo dodaje, że ostatnio 
wciąż zwiększa się nacisk Nie- 
miec na Rumunię i Jugosławię, 
aby zmusić je do zmiany swej 
polityki neutralności. 

używanych obecnie w armii an- 
gielskiej, co tłumaczy się warun- 
kami atmosferycznymi Finlandii, 
dla której samoloty tego typu 
są bardziej odpowiednie. 

Zdaniem sprawozdawcy cyto- 
wanego pisma, ofenzywa sowiec- 
ka na północy prowadzona jest 
w kierunku odcięcia Finlandii od 
granicy szwedzziej. Na ten odci- 
nek frontu skierowano nowe siły. 

Prezydent Finlandii Kalio zwró- 
cił się wczoraj z gorącym ape- 
lem do żołnierzy fińskich wzy- 
wając ich do dalszej tak samo 
odważnej walki. 

Poseł Finlandli 
u Roosevelta 

WASZYNGTON (Elta). We 
dług Havasa, prezydent Roosevelt 
przyjął posła finskiego w а- 
nach Zjednoczonych  Procope. 
Rozpatrywano Sprawy pomocy 
ekonomicznej Finlandii i opieki 
nad uchodźcami fińskimi, 

W Szwecji działa 47 biur 
werbujących ochotników 

Zapis ochotników do armii finlan- 
dzkiej trwa. W eałej Szwecji działa 
już 47 biur werbujących ochotników. 

Turcja otrzyma w Angiii 
wielki kredyt na zbrojenia 

W kołaeh dobrze poinformowa- 
nych oświadczają, że anglo-tureckie 
rozmowy gospodarcze zbliżają się do 
końca i że możnu oczekiwać ważnego 
porozumienia tarecko-angielskiego na 
podstawie którego Turcja otrzyma od 
Anglii wielkie kredyty. Kredyty te 
Turcja zużytkuje głównie na zbroje- 

_nia, przy czym obstalunki będą dane 
zarówno iabrykom angielskim, jak 
i fabrykom broni w innych krajach. 
Aeroplany Tureja zamierza nabyć w 
Stanach Zjednoczonych, 

Obrona szybów naftowych 
w Rumunii. 

BUKARESZT (Elta), Rząd ru- 
muński powziął środki przeciwko 
powtarzającym się aktom sabo- 
tażu w okręgu źródeł naftowych. 
W centrum źródeł naftowych w 
Plojasti będą strzegły silne od- 
działy wojska Będę także strze- 
żone transporty statków na Du- 
naju i transporty kolejowe. Pułk 
żandarmerji z Bukaresztu ma 
być przeniesiony do Plojasti. 

—0:0— 

Aresztowania Anglików 
w Rumunii 

BERLIN. (Elta). „Voelkischer 
Beobachter“ donosi z Buka- 
resztu, (że w związku z ostat- 
nimi aktami sabotażu w ru- 
muńskich obszarach naftowych, 
policja aresztowała dwóch oby- 
wateli angielskich. 

—0:0— 

Unlwersytety czeskie 
są zamknięte 

BERLIN, (Elta). Miarodajne 
czynniki niemieckie oświadczyły 
dziennikarzom zagranicznym, iż 
w protektoracie czeskim panuje 
spokój. 

Zaznaczają tu, iż w związku 
z rozstrzelaniem studentów zo- 
stały zamknięte w protektoracie 
te zakłady naukowe, które przyj- 
mują tylko uczni i studentów 
posiadających Świadectwo doj- 
rzałości. Znaczy to, iż wszystkie 
wyższe szkoły czeskie są zamk- 
nięte. Czynne są jedynie: kato- 
lickie seminaria duchowne na 
prowincji. 

Dalej podkreślono, iż Czesi 
mają możliwość wyjazdu zagra: 
nicę. Jednak Czesi, którzy wyja- 
dą do Francji celem wstąpienia 
do legionów czeskich będą ka- 
rani śmiercią, jako zdrajcy. 

  

Prezydent Raczkiewicz 
w Angers 

Rząd Polski już całkowicie 
przeniósł się do Angers. Przybył 
tu również Prezydent R.P., któ- 
rego odwićdził w nowej siedzi- 
bie podsekretarz stanu francu- 
skiego Mlnisterstwa Spraw Za- 
granicznych p. Champetier de 
Ribes. 

Komitet polski 
w Argentynie 

Zawiązany został w Argenty- 
nie Polski Komitet Pomocy, któ- 
ry zebrał dotychczas 60 tys. pe- 
setów i kilka klg złota, 

Tydzień Polski w Nowym 
Jorku 

WATYKAN. W sferach waty- 
kańskich krążą uporczywe po- 
głoski, że w krótkim czasie sto- 
sunki dyplomatyczne pomiędzy 
rządem amerykańskim i Waty- 
kanem jeszcze bardziej się za- 
cieśnią. W związku ztym kape- 
lusz kardynalski ma otrzymać 
arcybiskup nowojorski ks. Spil- 
man. Arcybiskup był jednym z 
organizatorów Tygodnia Polskie- 
go w Nowym Jorku z okazji 
„Puławski — day.* Mityngi w No- 
wym Jorku „Tygodnia* liczyły 
500 tysięcy uczestników, przy- 
czym wzięli w nich udział naj- 
wybitniejsi działacze amerykań- 
scy. Tydzień Polski był organi- 
zowany przez Kościół Katolicki 
w Ameryce. 

Fortyfikacje wzdłuż Bugu 
i Sanu 

„Warschauer Zeitung“ opu- 
blikowal dnia 24 listopada za- 
rządzenie zamykające calkowi- 
cie sowiecko-niemiecką linię de- 
markacyjną w Polsce, 

Zarządzenie to stoi w związ- 
ku z robotami fortyfikacyjnymi 
prowadzonymi intensywnie ptzez 
obie strony wzdłuż Bugu i Sanu. 

„Granice Australii nad 

Renem" 

BERLIN (Elta). W związku 
z oświadczeniem premiera Au- 
stralii Menzie, że granice Au- 
stralii sięgają Renu, „Berliner 
Boersen Zeitung'* dziwi się ze 
słabej znajomości geografii pana 
Menzie. „Celem uniknięcia nie 
porozumień, pisze dziennik nie- 
miecki, trzeba powiedzieć, że 
granice Australii 1 Anglii będą 
określone przeż wojsko  nie- 
mieckie“. 

Ochotnicy z Afryki Poludn. 

LONDYN. (Ellta), Oficjalne 
źródła Afryki Południowej dc- 
noszą, że przygotowania obron- 
ne i rekrutacja odbywa się bez 
żadnych przeszkód. W samym 
tylo Johannesburgu tygodniowo 
rejestruje się około 1000 ochot- 
ników. Utworzone zostaly po- 
mocnicze oddzialy kobiece. 

—0:0— 

Łódź podwodna niemiec- 
ka—złota rybka dia pil:- 

tów angielskich 
Została ostatnio ustanowiona 

w Anglii specjalna premia dla 
lotników, którym się uda zato- 
pić niemiecką łódź podwodną. 
Każdy lotnik, który zdoła udo- 
wodnić, że za jego sprawą posz- 
ła na dno łódź nieprzyjacielska 
dostaje tysiąc funtów nagrody. 

Podobne premie były już u- 
stanowione podczas wielkiej 
wojny dła oficerów floty wojen- 
nej brytyjskiej. Dowódca okrętu 
wojetnego otrzymywał od pię- 
ciuset do tysiąca funtów za za- 
topienie łodzi podwodnej. Na- 
groda ta dotychczas obowiązuje.



Pomoc 
nie wystarcza 

(Dokończenie ze str. 1) 

charytatywna postawa i praća 
jest niewątpliwie dodatnia w 

skutkach. Na to, aby omawiać 
i oceniać w pełni działalność 

jakiejś instytucji, należy posia- 
dać możność, jeśli nie wejrzenia 

w szczegóły działania instytucji, 
to przynajmniej zapoznania się 

z jej sprawozdaniami lub ko- 

munikatami. Tego w odniesie- 

niu do komitetu nie posiadą 
żaden „uchodźca*. Dla niego 
komitet jest tylko bardzo uciąż- 
liwą instytucją. Trudno jest do- 

stać się do wnętrza lokalu trud- 

no nawiązać bezpośredni kon- 
takt z kierownictwem, działają- 

cym na podstawach instytucyj 
zamkniętych, a więc anonimo- 

wych, 
Tymczasem zima wcześniej, 

niż w. częściach zachodnich 
i środkowych Polski, przychodzi 
do Wilna; na większość uchodź- 
czą pada od niej mroźny cień, 
a w ślad za nim idzie blady 
strach i rodzi się tragiczne py- 
tanie: co będzie? Skąpe wiado- 
mości prasowe w Wilnie nie 
odsuwają i nie rozpraszają wia- 
domości bałamutnych o sytuacji 
polskiej, o warunkach życia w 
poszczególnych miastach i šro- 
dowiskach Polski. Ludzie 
źle odziani, w  nieopalonych 
mieszkaniach, zmęczeni bezna- 
dziejnością przetrzymanie dnia, 
niewypełniający elementarnych 
obowiązków wychowawczych w 
stosunku do potrzebujących 
nauki dzieci, dyskutują o spra- 
wach, o których nie mają naj- 
mniejszego pojęcia, zadręczają 
się własnymi przeżyciami. 

Tych wszystkich spraw uregu- 
lować ani osłabić nie może Ko- 
mitet pomocy dla uchodźców, 
tutaj jest potrzebne wyzwole- 
nie woli właśnie z tej skompli- 
kowanej rzeszy ludzkiej, która 
ani narodowościowo, ani socjal- 
nie, ani uczuciowo nie jest jed- 
nolita. 

Dla jednych „uchodźców*, a 
może tylko odchodzących przy- 
byszów, kwestją najważniejszą 

jest sprawa przepustek, wiz i 
twardej waluty; dla innych zor- 
ganizowanie tranzytowego po- 
ciągu do dzielnicy Polski, dla 
innych napisanie i wysłanie li- 
stu, zahaczenia się o jakiś pło- 
myk nadziei wyjścia z matni, 
dla innych wreszcie podanie rę- 
ki w tym momencie, kiedy się 
wszystko już skończyło i zosta- 
je jedynie otchłań nieszczęścia 
przed oczami, 

Tego żaden najbardziej spraw- 
ny urząd nie załatwi, bo tu po- 
trzebny jest czynnik inny, opar- 
ty na woli człowieka, pragnące- 
go wyjść na prostą drogę. Dla 
tego w pracach Komitetu, opar- 
tego na zasadach pomocy dla 
uchodźców, należy uwzględnić 
czynnik samopomocy. 

Dać ją może właśnie wieło- 
tysięczna rzesza tych swoistych 

uchodźców. „Uchodžea“. 

KURJER WILENSKI“ 

Protest ZSSR 
na zarządzenia blokadowe Anglii 

MOSKWA. (Elta). „Tass'* ogłosił następujący komu* 

nikat: „W dniu 28 listopada rząd brytyjski ogłosił dekret 

o użyciu środków przeciwko eksportowi z Niemiec. 

Rząd brytyjski dekretem tym wstrzymuje cały tran- 
sport morski towarów, wywożonych z portów niemieckich, 
jak również i eksport towarów pochodzenia niemieckiego, 
kierowany z portów państw neutralnych. 

Rząd brytyjski żąda by wszystkie statki, które prze- 
wożą towary pochodzenia niemieckiego zatrzymywały się 
w portach angielskich lub francuskach gdzie będą one 
sekwestrowane i sprzedawane z przymusowej sprzedaży. 

Statki państw neutralnych, bez względu na ładunek pocho- 
dzący z portów państw, z którymi Niemcy mają wolne 
połączenia muszą zatrzymywać się w portach francuskich 
ltb angielskich celem skontrolowania ich ładunków. 

W związku z tym dekretem w dniu. 10 grudnia wy- 
słane zostało do ambasady brytyjskiej w Moskwie pismo, 
w którym rząd Związku Sowieckiego wyraża protest prze- 
ciwko wymienionym metodom Wielkiej Brytanii, które na- 
ruszają prawa 

Rząd Związku Sowieckiego 
i interesy państw neutralnych. W nocie 

przypomina, swoje oświad- 
czenie w nocie z dnia 25 października, że nie zgadza się 
on z metodami rządu brytyjskiego, które naruszają zasady 
prawa międzynarodowego i utrudniają pod protekstem 
walki z kontrabandą handlu morskiego. 

Rząd Rosji Sowieekiej, wyrażając protest przeciwko 

wymienionym metodom Wielkiej Brytanii zastrzega sobie 
prowo żądania strat, które wynikną, w razie skierowania 
siłą statku handlowego Związku Sowieckiego do portu 
francuskiego lub brytyjskiego, lub wrazie utrudniania za- 
granicznego handlu Związku Sowieckiego, przez wprowa- 
dzenie w życie dekretu z dnia 28 listopada r. b. 

—:>— 

Sprawa Finłandii w Lidze N. 
GENEWA. (Elta). Sesja Rady 

Ligi Narodów została w sobotę 
otwarta. Jedyny punkt porządku 
dziennego — konflikt fińsko- 
sowiecki. Delegat Chin oświad- 
czył, iż Rada Ligi Narodów nie 
może nadal zapominać o kon- 
flikcie japońsko - chińskim. Rada 
poparła uwagę delegata Chin. 
Na posiedzeniu o g. 17 złożył 
oświadczenie delegat fiński Hol- 
sti. 

DNB podkrešla, že delegat 
Rosji Sowieckiej w posiedzeniu 
Rady Ligi Narodów nie brał u- 
działu. 
GENEWA. (Elta'. Radę Ligi 

Narodów, która dnia 9 grudnia 
zebrała się na prośbę Finlandii, 
stanowi 14 członków, mianowi- 
cie: Francja, W. Brytania, Rosja 
Sow., Belgia Boliwia, Nowa Ze. 
landia, Iran, Szwecja, Republika 
Dominikańska, Peru, Łotwa, Chi 
ny, Grecja i Jugosławia. W licz- 
bie ich znajduje się trzech sta- 
łych członków (Włochy, od dn. 
11 grudnia przestały być człon- 
kiem Ligi Narodów) i 11 czton- 
ków niestałych. 

Pierwsze posiedzenie plenarne 
Ligi Nar. ma się odbyć w po- 
niedziałek, dn. 11 grudnia. 
GENEWA. (Elta), Havas po- 

twierdza, że obecna sesja Ligi 
Narodów, wobec małej ilości 
państw,! specjalnie neutralnych, 
które będą chciały brać udział 

Uchwała konferencji państw bałtyckich 
TALLIN, (Elta). Ministrowie 

spraw zagranicznych Litwy, Łot- 
wy i Estonii jednomyślnie skon 
statowali, że polityka neutral- 
ności dała pozytywne wyniki 
i że dlatego ich kraje zdołały 
pozostać nietknięte przez wojnę. 
Postanowili oni, kierując się du- 
chem współpracy opartej na za- 
ufaniu i zgodnie z ich między- 
narodowymi zobowiązaniami, i 
w przyszłości ściśle przestrzegać 
politykę neutralności i pokoju. 

Konferencja postanowiła uzgad- 
niač działalność trzech pańsłw, 
rozstrzygając obecne problemy 
i polecić odnośnym organom 
swych rządów, ażeby popierały 
one siebie nawzajem w swej 
pracy zaopatrywania się w Su- 
rowce i rzeczy potrzebne. 

ll-ta konferencja ministów 
spraw zagranicznych państw 
bałtyckich odbędzie się w marcu 
1940 roku w Rydze. (N) 

Wymiana ludności na terenach polskich 
KOPENHAGA (Elta). „Ber- 

linske Tidende* donosi, że do 
zajętych przez Rosję Sowiecką 
obszarów Polski przybyło 400 
dełegatów niemieckich, którzy 
w dniu 8 grudnia rozpoczęli pra- 
cę Kekės ewakuacji 
120. Niemców do zajętej 
przez Niemcy Polski. Niemcy 

ci będą osadzeni w Poznańskim 
i na Pomorzu. 

W tym samym czasie przy- 
była do obszarów zajętych przez 
Niemcy delegacja sowiecka,któ- 
ra przygotowuje ewakuację z 
tych obszarów około jednego 
miljona Rosjan, Białorusinów 
i Ukraińców. 

w dyskusjach, będzie trwała 
bardzi krótko i zakończona zo- 
stanie we czwartek. W niedzielę 
odbywały się w apartamentach 
poszczególnych delegacyj roz- 
mowy dyplomatyczne. 

Według ostatnich doniesień, 
Argentyna „zdecydowała nadać 
olicjalny bieg swej nocie, wy- 
słanej dó Ligi Narodów w dniu 
6 grudnia br.,i wręczyć projekt 
rezolucji, przyjęcie której о- 
znaczałoby zkreślenie Związku 
Sowieckiego z Ligi Narodów. 
GENEWA. (Elta), Havas do- 

nosi, iż z całego Świata przyje- 
chało dużo osób, chcących 
wziąć udział w posiedzeniach 
plenum Ligi Narodów. Przybyli 
przedstawiciele 40 państw. Nie 
przysłały swoich przedstawicieli 
następujące państwa członkowie 
Ligi Narodów: Afganistan, Alba- 
nia, Chili, Panama i Peru, 

Dziś o godzinie 11.30 prze- 
wodniczący Carton de  Viart 
ogłosił otwarcie 20 sesji Ligi 
Narodów. "W swoim krótkim 
przemówieniu przewodniczący 
zaznaczył, że będą musiały być 
rozpatrzone już poprzednio wpi- 
sane do porządku dziennego 
sprawy oraz odwołanie się Fin- 
landii, 

Carton de Viart jako prze- 
woduiczący wyraził zdanie, by 
dyskusje nie trwały długo i aby 
została uproszczona procedura. 
Po przemówieniu przewodniczą- 
cego została wybrana komisja 
dziewięciu dla sprawdzenia peł- 
nomocnictw..,Aby przyśpieszyć 
procedurę, raport, tej komisji 
w przeciwieństwie do ustalonego 
już porządku zostanie złożony 
później, Pierwsze posiedzenie 
plenum Ligi Narodów zakończy 
ło się o godz. 11.45. 

Włochy opuszczają L. N. 

RZYM. W „Giornale d' Italia* 
znany publicysta Gajda oświad- 
czył, że dnia 11 grudnia koń- 
czy się termin przebywania 
Italii w Lidze Narodów i że 
Włochy same nie poczynią 
kroków celem dalszego pozo- 
stania w Lidze. 

Gajda jest zdania, že Wło- 
chy opuszczą Ligę Narodów. 
L 4 242 2 224 L i WA 

Szpital Ujazdowtki 
objęli Niemcy 

Z Warszawy donoszą, że Szpj- 
tal Ujazdowski przejęty został 
przez władze wojskowe niemiec- 
kie wyłącznie dla użytku armii 
niemieckiej. 

  

- Tematy wileńskie 
„O b. Rektorze Ehrenx<reutzu" 

„Vairas“ pisze: 

umiw. wil. Ehrenkreutz oświadczył 

przedstawicielowi „L. Žinios“ (Nr 260): 
„Wydaje mi się že niezaležnie od tego 

co w przyszłości by nastąpiło, nawią- 

zanie ściślejszych stosunków mię izy 

społecznymi elementami, zamieszkały- 
mi na tych ziemiach, zwłaszcza mię- 

dzy społecz. polskim i litewskim, bliż- 
sze poznanie i wzajemny szacunek, 

podobnie jak współpraca nad pomnoże- 

niem wartości kulturalnych — mogą 

dać w przyszłości wprost nieocenione 

wyniki“, 
Były rektor mówi tak, jakby Wilno 

było jeszcze w granicach obcego pań- 

stwa i jakby mu było powierzone na- 

wiązanie stosunków kulturalnych z Lit- 

„Rektor byłego . wą. Ten fakt, że Wilno - stało się'sto=- 
licą Litwy i że tu naturalnie misi do-- 

minować litewski język i kultura, rek- 
tor b. uniw. wił. ignoruje, O kultural-- 
nej czy jakiejś innej współpracy Lit- 

winów i Polaków nie może tu być 
żadnej mowy. Kwestia dziś przedsta- 
wia się tak: czy Połacy wileńscy zechcą: 
pracować dla lit. kultury czy nie? Jak 
na to pytanie odpowiedzą wileńscy 

Polacy A la Ehrenkreutz — żadnych 

iluzyj nie żywimy. Ciekawe też to,. 
że p. Ehrenkreutz o kulturalnej współ- 

pracy i jej „wprost nieocenionych wy-- 

nikach w przysziošci“ przypomniał 
akurat w czasie gdy Litwini prayszlė 

do Wilna...* 

Wśród Polaków wileńskich dwa kierunki 
„Vairas* podaje „Pisma donoszą, : 

że wśród Polaków toczy się ostra wal- 

ka co do taktyki względem Litwi- 

nów Walka ta przerzuciia się do pra- 

sy. polskiej w Wilnie. „Kurjer Wileński* 

reprezentuje ostrą szowinistyczną linię, 

która jak najmniej chce mieć wspól- 

nego z Litwinami lub też, jeżeli utrzy- 

mać stosunki z Litwinami, to na za- 

sadzie „wzajemnej równości* — jak 

niepodlegie państwo z niepodległym 

państwem! „Gazeta Codzienna” trzyma» 
się linii umiarkowanej i sądzi, że dla 

Polaków wileńskich byłoby korzystne- 
liczyć się z rzeczywistością. 

Jak ta walka toczyć się będzie na— 

dal i w jakie formy się skrystalizuje— 
narazie jeszcze nie wiadomo, lecz sam» 

fakt wal i świadczy, że Polacy wileń: 
scy zaczynają wyczuwać puls 1zeczy— 

wistości*. 

inmnwalidzi wojemnaś. 
Liczna rzesza inwalidów wo- 

jennych znajdujących się w Wil- 
nie jest bardzo zaniepokojona 
o swój dalszy los. 

Związek inwalidów chwilowo 
jest nieczynny. Zarząd b. Związ- 
ku Inwalidów Wojennych R. P. 
czyni starania o zalegalizowanie 
Związku i uzyskanie zezwolenia 
na dalsze funkcjonowanie. W tym 
celu z ramienia zarządu wy- 
jeżdżała do Kowna delegacja, 
która nawiązała rozmowy z po- 
krewnym Związkiem Inwalidów 
wojennych Litwy oraz z miaro- 
dajnymi czynnikami administra- 
cyjnymi. Co do swych dalszych 
losów organizacja nie otrzymała 
jeszcze żadnej oficjalnej i decy. 
dującej odpowiedzi. 

Na czele Związku stoi obecnie 
pułk. Józef Słomski, który pełni 
funkcje prezesa po wy eździe do 
Francji p. Borysewicza, który 
był prezesem, a jednocześnie 
delegatem centrali z Warszawy. 

Działalność związku ogranicza 
się obecnie wyłącznie do czyn- 
ności wewnętrznych. 

Do dnia 18 września r. b. dzia- 
łalność związku rozciągała się 
na teren dwóch województw 
wileńskiego i nowogródzkiego. 
Związek liczył około 4000 człon- 
ków wraz z rodzinami, którym 
przychodził z pomocą. Obecnie 

wobec zmniejszenia się zakresu: 
terenowego, liczba członków: — 
spadła do około 400 rodzin. 

Los ich jest obecnie bardzo 
ciężki, bo już od połowy wrześ- 
nia nie otrzymali żadnej pomo- 
cy, nie licząc drobnego jedno- 
razowego podziału produktów” 
pomiędzy najbiedniejszymi. Więk- 
Szość z nich nie ma żadnych 
środków do życia. 

Związek posiada jednak mają- 
tek i to stosunkowo pokaźny. 
Poza pozostałościami pieniężny 
mi, które, jak nam ošwiadczono, 
w wysokości 32.500 złotych zo- 
stały zdeponowane, na konto- 
majątku należy zapisać hurtow- 
nię tytoniową przy ul, Ostro- 
bramskiej (obecnie nieczynną).. 
sklep detaliczny przy ul. Nie- 
mieckiej, Ponadto Związek pro- 
wadził dział doręczeń zaswiad- 
czeń kolejowych. 

Z tych źródeł osiągane były 
dość pokaźne zyski, które prze- 
znaczały się na cele pomocy in. 
walidom . 
Onegdaj na drzwiach lokalu 

Związku przy ul. Jagiellońskiej 6 
wywieszona została kartka z na- 
pisem: „Z powodu zarządzenia 
władz miejscowych kancelaria 
Związku do dnia 12 grudnia r.b. 
będzie nieczynna“. (x) 

Sczegóły śmiałej ucieczki polskiej 
łodzi podwodnej 

Szczegóły sensacyjnej ucieczki z 

portu tallińskiego polskiej łodzi pod- 
wodnej „Orzeł* zostały dopiero teraz 

ujawnione. iš 

Opublikowane obecnie przez. ofi- 
cjałne czynniki angielskie źródła po- 

twierdzają poprzednią wersję, że u- 

cieczką kierował drugi oficer łodzi 

por. Gizędziński, który objął dowódz- 

two nad łodzią wobec choroby kapi- 
tana, umieszczonego w szpiłalu w 
Tallinie. 

Według opowiadań załogi „Or'a* 

polskich marynarzy czekało na szla- 

ku ich ucieczki wiele niebezpiecznych 
przygód. Wiedzieli oni dobrze, że po- 
Inje na nich cała wojenna fłota nie- 

miecka. Nie odwiodło to ich jednak 

od śmiałego postanowienia przedar- 
cia się do brzegów angielskich. 

W ciągu kilku dni „Orzel“ nie po- 
kazywał się na powierzchni, wypływa- 
jąc jedynie w nocy i to tylko na kil- 

ka minut, by chociaž trochę zaczerp- 
nąć świeżego powietrza. Bywały mo- 

menty, że łódź, unieruchomiwszy ma- 

szyny leżała na morskim dnie, wie- 
dząc, że nad nią przepływają wojen- 

ne okręty niemieckie. Kilkakrotnie 
„Orzeł* był ostrzeliwany i znowu mu- 

siał opuszczać się na dno a dookoła 

rwały się bomby głębinowe. Załoga 
uważa, że tylko wyjątkowo szczęśliwe- 

mu zbiegowi okoliczności zawdzięcza, 
że ze wszystkich niebezpieczeństw 
wyszła cało. 

Najniebezpieczniejszy jednak mo- 

ment nastąpił wówczas, gdy łódź mu- 

siała przejść przez cieśninę Skagerrak. 

Cieśnina jest pelna kamieni podwod- 

nych i zbyt płytka, by można było ję 

przej ć pod wodą. „Orzeł* musiał 

podnieść się na powierzchnię, ale tu- 

taj czekala go nieprzyjemna niespo- 

dzianka. U wejścia do cieśniny ma- 

rynarze ujrzeli niemieckie okręty wo- 

jenne szybko zbliżające się. Było już 

zopóźno, by znowu opuszczać się na 

dno, gdzie czekały nie mniejsze zresz- 
tą niebezp'eczeństwa. Z niezwykłą od 

wagą polscy marynarze zdecydowali 
się na bardzo ryzykowny trick. Znoww. 
wyłączyli maszyny, decydując się po- 
zostawać 'a miejscu w nadziej, że- 

ciemności nocne ukryją ich przed 
wrogiem. Szczęście im sprzyjało. Nie- 
mieckie okrety przeszły tuż koło- 
„Oria*, ne dostrzegając w ciemnoś- 
ciach uwagi ciemnego korpusu łodzi, 
ledwo wystającego z pod wody. Może 
wzięły go za wystającą skalę podwod-- 
ną, tym bardziej, że „Orzeł* leżał nie- 

daleko brzegu. 
Dalsza podróż przeszła już bez 

większych niespodzianek. „Orzel“ przy- 

był do Anglil i wszedł w skłąd wo- 

jennej floty angielskiej. 

Jak już podawaliśmy, podczas swe-- 
go ostatniego pobytu w Anglii pre 
mier gen. Sikorski udekorował ko— 
mendanta łodzi por. Grzędzińskiego-" 
krzyżem „virtutl mil tari“. 

Jednocześne te same ofcjalne- 

źródła angielskie podają, że z wód 
bałtyckich udało się zbiec również 
i drugiej polskiej łodzi podwodnej — 

„Wilk*, Jednak są jeszcze powody,. 
które zmuszają okoliczności ucieczki 

„Wilka* zachować w tajemnicy. (x)



  

  

KURJER WILEŃSKI. 

" Bez przepustek Jeńcy i wywiezieni wracają z 2. 5. 5.В. 
Od jakiegoś czasu daje się za- 

uważyć powrót z obozów jeńców 
i więzień sowieckich mieszkań- 
ców Wilna i kraju wileńskiego. 

Jak jesteśmy poinformowani 
ze źródeł urzędowych zaczynają 
powracać z Z. S.S.R. przeważnie 
ci, w których sprawie na pod- 
stawie specjalnych . podań do 
Pana Pełnomocnika Rządu w Wil- 
nie interweniował już Rząd Li- 
tewski, 

Powrót zarówno jeńców, jak 
aresztowanych i wywiezionych 
nie ma jeszcze oczywiście charak- 
teru masowego, w jednym tylko 
wypadku wróciła grupa żołnierzy 
polskich licząca około 150 osób. 

Z pośród cywilnych obywateli 
m. in. dotychczas wrócili p. p. 
Władysław Kot, kierownik mo- 
„nopolu, Aleksander Okułowicz, 

 SEERZEB PARC EWKSTE ZZSK: W PORTAROR AP EEIO AO VC SRITIS 

Msza żałobna za duszę 
ś.p. ppuł«. Jana Litew- 

skiego 
Dnia 11:1X. 1939 r. padł na po- | 

lu chwały koło Mińska Mazowiec- 
kiego, walcząc z przeważającą 
siłą zmotoryzowanej dywizji nie- 
mieckiej, idącej od Prus i prze- 
cinającej wojskom polskim dro- 
gę do Warszawy. A 

Ppułk. Litewski stał w piew- 
szej linii obrony pozycji przy 
k:rabinach maszynowych, kie- 
rując sam ich ogniem. Żołnierze 
wieźli trumnę swego dowódcy 
o 20 km do wsi i tam pocho- 
wali ciało, stawiając krzyż z na 
zwiskiem bohatera. 

Msza żałobna odbyła się 
w kościełe św. Jakuba 11 b. m. 
o godz. 8-ej rano. 

Nie będzie choinek 
Jak się dowiadujemy, Minister 

Skarbu wydał zarządzenie, na 
podstawie którego zakazana z0- 
stała sprzedaż choinek. 

Zarządzenie to zostało spowo- 
dowane koniecznością przepro- 
wadzenia oszczędności zarówno 
w drzewostanie lasów, 'ak też 
oszczędności w świecach, które 
w związku z ograniczeniami w 
sprzedaży nafty, mcgą służyć 
za materiał oświetleniowy. 

ile można zarabiać 
na materiałach włó- 

kienniczych. 

Na podstawie zarządzenia mia- 
rodajnych władz, w Wilnie usta- 
nowione zostały następujące nor- 
my maksymalnego zarobku brutto 
przy sprzedaży towarów włókien- 
niczych. Procent zarobku jest 
liczony od kwoty zapłaconej za 
dany towar przez kupca. 

16 procent—dla towarów, któ- 
1e nie podlegają działaniom mo- 
dy, jak naprz. tańsza bielizna, 
gotowe suknie i t. p. 

20 procent — na materiale na 
męskie ubrania, za jednokoloro- 
wy materiał do 70 ctm. szero- 
kości, za półjedwabną podszew- 
kę, trykotina, ponczochy, ręka- 
wiczki, kapelusze itp. 

25 procent—za modne sukna 
na damskie palta, suknie i koś- 
tiumy, za sukna na męskie koś- 
tiumy, które może byś kwalifi- 
kowane jako „szyk mody”, za 
specjalny gatunek jedwabiu miej. 
scowego pochodzenia, za modny 
„materiał na męskie koszule, pid- 
żamy, jedwałną damską bieliz- 
nę itp. | 

° 30 procent—za materiały dla 
sezonowych damskich palt miej- 
scowej produkcji, sukien i kos- 
tłiumów, o ile kwalifikują się, 
jako modne nowinki, za natural. 
ny względnie sztuczny jedwab 
ŁEM". (x). 

Niemiecka komisja ewa- 
kuacyjna na Wołyniu 
Według ostatnich wiadomości 

niemiecka komisja ewakuacyjna 
która ma zorganizować przesie- 
dlenie Niemców z Wołynia i 
innych obszarów zajętych przez 
wojska sowieckie na teren zaję- 
ty przez armię niemiecką, przy- 
była wczoraj na Wołyń i zazna- 
jamia się ze stanem ilościowym 
ludności niemieckiej w tej pro- 
wincji. 

urzędnik kolejowy i p. Stefan 
Edward Bortkiewicz, student 
wydziału rolnictwa U. S, B,, któ- 
ry, jak sę okazuje więziony był 
w ośrodku rodzinnego powiatu 
w Święcianach Wileńskich. 

Jak nas informują dalej do 
oddziału społecznego w Urzędzie 
P. Pełnomocnika Rządu codzien- 
nie wpływa od 100 do 200 podań, 
od członków rodzin uwięzionych 
przez władze sowieckie, tudzież 
jeńców sowieckich i niemieckich, 
a również internowanych żołnie- 
rzy i oficerów polskich w Łotwie, 
Rumunii i na Węgrzech. 

  

Czytajcie Jedyny polski 
i tygodnik 
„CHATA RODZINNA“ 

  

Za zgodą Min, Spraw Wew- 
nętrznych z dniem 11 grudnia 
r. b. obywatele wileńscy, jadący 
z Wilna do Kowna i z Kowna 
do Wilna i okręgu, przepustek 
nie potrzebują. Jadący powi- 
nien mieć ze sobą poszport 
krajowy lub zastępujący go do- 
kument. 

Obcokrajowcy i inni, którzy 
nie posiadają wyżej wymienic- 
nych dokumentów, winni są 
nadal otrzymywać zezwolenie, 
jeżeli jadą do Wilna, z Dep. Ad- 
min'stracyjnego, zaś jadący z 
Wilna — zezwolenie Naczelnika 
pow. Wileńskiego. (N.) 

Ewakuacja emigrantów do ZSSR. 
Jak już podawaliśmy, z dniem 

12 b. m. rozpoczyna pracę ko- 
misja sowiecka, w związku z 
ewakuac ą emigrantów, którzy 
zechcą powrócić na tereny ad- 
ministrowane przez ZSSR. Emi- 
granci ci winni udać się do 
wspomnianej kom sji i przed- 
łożyć jej dane o swym pobycie 
przed | września r. b., swej do- 
tychczasowej pracy i tp. Winni 

RECO 

też posiadać swe fotografie. 
Wkrótce będą ułożone specjal- 
ne wykazy emigrantów, poczym 
komisja sowiecka wyznaczy dzień 
ewakuacji, punkty zbiórek it. d. 
Wspomniana komisja będzie 
jeździła po całym Kraju Wileń- 
skim, a więc emigranci nie bę- 
dą potrzebowali jeździć do Wil- 
na w :prawach emigracji. (N.) 

  

Historia piosenki 
Tak się to działo przy słu 

chaniu audycji, że gdy pragnę- 
liśmy, by rozlegały się wieści z 
Warszawy, marsze lub inne pro: 
dukcje orkiestry zagłuszały sło- 
wa rozmówcy. Gdy pragnęliśmy 
słuchać jakiejś melodii rzewnej 
rozlegały się wówczas głosy 
mówców agitujących, zanudzają- 
cych życie propagandą. Od kil- 
ku dni znudziła się już wszyst- 
kim agitacja stron obu na temat 
wojny. Trudno ustalić kto kogo 
zatopił, czyje straty są więcej 
dotkiwe. Propaga: da opowiada 
długo, aż do znudzenia. 

W takiej chwill tęskni się zno 
wu za orkiestrą, a tymbardziej 
za piosenką. Bywało to dawniej, 
w czasach przedwojennych, gdy 
w godzinach wieczornych, dzień 
w dzień rozlegały się dźwięki 
fortepianowe melodii Chop now- 
Skiej. Nie miały wówczas tak do- 
niosłego znaczenia, jak w chwili 
obecnej. 

Znaczenie pieśni ludowej doce- 
niłi Litwini, Estończycy, Loty- 
sze, organizując chóry ludowe 
w okresie dla siebie najcięższym. 

Gdy świat otrząsnął sę ze 
zgrozy piewszej wojny wszech- 
światowej, gdy rzucono się w 
wir' życia, gdy ceny skakały w 
górę, pieśń była niemniej skocz- 
na. Schimmy zapanowało nad 
światem. Szyber ogarnął tańczą- 
cych. Zalegalizowała się pieśń 
i taniec brzuch”. Rozweseleni 
tancerze śpiewali sprośnie „co 
pani ma pod sukienką“, „czy pa- 
ni mieszka sama“, „pani jest bez 
koszulki“. 

Stabilizację kap tału sławiono 
pieśnią „ja się boję sama spać". 
Beztrosko znegliżowaną była 
pieśń kabaretowa. 

Nie długo jednak trwała sta- 
bilizacja. Kryzys ponownie po- 
czął zimnem dmuchać, Smętne 
tango wróciło znowu do kabare- 
tu, do kawiarni. Kiwano się po- 
woli w takt angielskiego walca. 

Teatr na Pohulance 

Rytm foxa został zwolniony. Spie- 
wano „dzisiaj się rozstajemy" 
„ostatnia niedziela*, „czemuż oczy 
twe smntne?*. Lały się łzy nie- 
koniecznie czyste i niekoniecz- 
nie rzęsiste. 

W innych krajach, gdy szał 
zbrojeń wzmacniał się z dnia na 
dzień, gdy sposobiono młode 
pokolenie do sportu, piosenkę 
tangową wyparł marsz pruski. 
Między jednym przemówientem 
a drugim słyszeć można było 
marsze poszczególnych pułków 
(Regimentenmarsch). 

Czasem niewinnie przekradała się 
stara piosenka ludowa, a częś- 
ciej jeszcze na otuchę grywano 
dawne walce przedwojenne, chcąc 

przypomnieć dobre czasy, roz- 
kwitu kapitalizmu, pierwszych 
kroków w dziedzinie rozwoju ży- 
cia 'gospodarczego, gdy „kon- 
gres tańczył"*, a marsze Schu- 
berta wespół z walcami Straussa 
stanowły dźwiękową ozdobę 
wiek u. 

Jeszcze nie powstała nowa pieśń 
wojenna. Gdy rozlegają się dźwię- 
ki orkiestry ze starymi szlagiera- 
mi przedwojennymi z foxem, tan- 
giem it p. chce się zamknąć 
radio-aparat, zatknąć uszy. Tęsk- 
ni się za inną zupełnie dawną 
piosenką. Śnią się inne śpiewy, 
pieśni o zmroku, tęskni się za 
dźwiękami fortepianu i polone- 
zem Chopina. Wajdełota. 

W Magistracie powstało 
specjalne biuro paszpor- 

towe. 

Z dniem 15 grudnia rozpo- 
Czyna się w Wilme wydawanie 
paszportów. W związku z tym 
w lokalu Magistratu utworzone 
zostanie specjalne biuro paszpor- 
towe. 

Biuro to ma przystąpić już 
w dniu dzisiejszym do wstęp- 
nych prac organizacyjnych. Bę- 
dzie ono kierowało akcją wyda- 
wania paszportów. 

Biuro mieścić się będzie w 
Jokalu zajmowanym dotychczas 
przez referat wojskowy (wejście 
z podwórza), (x) 

Krawiec wileński skazany 
w Lidzie na 15 lot 

Jak się dowiadujemy, Sąd sowiee- 

ki w Lidzie skazał na 15 łat więzie- 

nia znanego w Wiłnie krawca Jeru- 
chamowicza, który został oskarżony 

© skradzenie klijentowi jednej skórki 
futrzanej. 

„Dlaczego zaraz tragedia,..?* 
Komedia w 3 aktach (4 obrazach) Romana Nie- 
wiarowicza. Reżyseria L. Pobóg-KielanowSkiego, 

dekorac'e W. Makojnika 
No, otrzymaliśmy porcję t. zn. 

zdrowego humoru. | to porcję 
co się zowie! W nieprzerwanym 
cyklu komediowym, który 
ciężkim czasom naprzekór — 
prezentuje nam ostatnio Pohu- 
lanka, mieliśmy do śmiechu nię 
mało okazyj no i śmieliśmy się, 
Ale różny bywa śmiech w te- 
atrze. Na „Zielonych latach” ze 
śmiechem łączył się sentyment 
i odrobina westchnień pod adre- 
sem poezji młodości; „Szkarłat- 
ne róże” witaliśmy jak dowcip 
w europejskim — „Cieszmy się 
życiem* w amerykańskim guście. 
Wesołość na „Krewniakach“ 
barwiła się sarkazmem i odro- 
biną goryczy. Była więc cała 
skala — od inteligentnego 
uśmieszku, poprzez spokojne 
rozbawienie, do czysto fizjologicz- 
nego odprężenia nerwów. Ale 
dopiero teraz popuściliśmy so- 
bie „na cały regulator" jak mó- 

wi bohater sztuki, p. Florian 
Grom, bokser. 

, Sztuka jest jak to się mówi 
życiowa i rozwiązuje swoje — 

wszystkim znane — problemy 
w sposób zdrowy i ku ogólne- 
mu zadowoleniu, Może trochę 

nachalnie, ktoś powie nawet 

wulgarnie, ale wolę taką wul- 

garność formy, którą pokazuje 
nam nie bez swoistego wdzię- 
ku Niewiarowicz, od wułgarności 
treści, wulgarności wewnętrznej, 
prawie z reguły wyłażącej z po- 
dobnych sztuk Kiedrzyńskiego. 

Bokser Florian Grom, kandy- 
dat na mistrza świata, bóstwo 
wszystkich modnie uczesanych 
gęsi „z towarzystwa”, to już 
druga odmiana „błędnego bo- 
ksera* na scenie. Dodać trzeba, 
że bardziej  przekonywująca. 
Dzisiaj znakomity sportowiec jest 
związany przymusowymi cnota- 
mi powściągliwości mocniej jesz- 

Za kilka dni zapadnie 
decyzja w sprawie ewent. 

przedłużenia terminu 
wymiany złotych 

Jak wiadomo, bardzo wielu 
mieszkańców Wilna nie zdążyło 
na czas zaopatrzyć się w tym- 
czasowe dowody tożsamości. 
Skutkiem tego nie mogli oni z 
przyczyn od siebie niezależnych 
dokonać wymiany złotych na lity, 

W sprawie tej kilkakrotnie u 
b. Burmistrza Kaminskasa inter- 
weniowała delegacja, prosząc o 
spowodowanie przedłużenia ter- 
minu wymiany złotych Termin 
ten, jak wiadomo, upłynął z dniem 
30 listopada r. b. 

W sprawie tej burmistrz Ka- 
minskas interweniował w Mini- 
sterstwie Skarbu, które miało w 
dniu wczorajszym udzielić odpo- 
wiećzi. Ostateczna jednak de- 
cyzja jeszcze nie zapadła. Mini- 
nisterstwo Skarbu przyrzekło u- 
dzielić odpowiedzi za kilka dni. 

Tej treści odpowiedź uzyskała 
delegacja, która wczoraj inter- 
weniowała u p. Burmistrza. 

3 

P. Burmistrz Staszys roz- 
począł przyjmowanie 

urzędowania 

Wczoraj przybył do Zarządu 
Miejskiego nowomianowany bur- 
mistrz p. Konstanty Staszys. 
Pan Siaszys został powitany 
przez urzędującego jeszcze bur- 
mistrza Kaminskasa. Wczoraj 
b. burmistrz Kaminskas przeka- 
zał już częściowo urzędowanie 
nowemu burmistrzowi, który od- 
był wstępną konferencję z na- 
czelnikami poszczególnych wy- 
działów zaznajamiając się z bie- 
giem spraw. 

W najbliższych dniach nowy 
burmistrz p. Staszys przyjmie 
już ostatecznie urzędowanie., (x) 

Pierwsze posiedzenie 
Wil. Oddziału Izby 

Handlowe , Przemysłowej 
i Rzemiešlnicze; 

7 grudnia odbyło się w lokalu 
Wileńskiego Oddziału Izby Han- 
dlowej, Przemy łowej i Rze- 
mieślniczej (gmach dawnej Izby 
Przem.- Handlowej) pierwsze po; 
łączone posiedzenie rad handl 
wej i przemysłowej oraz r 
mieślniczej tegoż Oddziału. 
sownie do organizacji lz 
Kownie składa się Oddzia 
leński również z 2 wy 
handlowo- przemysłowe 
mieślniczego. Pracafi każdego 
z tych wydziałów kieruje rada, 
której członkowie wyżygaczani są 
przez prezesa lzby w KoQwnie. 

Obecnie do rady wydziału 

    

     
   

  

handlowo-przemystowggo Wyzna- 
czeni zostali pp.: Kafelar ła- 
żys, inż. Józef Fiedorowś - 
chał Taub, inż. Sa ro; inż. 
Abram  Kawencki, "Wfadysław 
Narbut, Roman Ruciń ю- 
mon Smuszkin, sisczy ze 
mo i Kazimierz BorszczWvski, a 
do rady rzemieślniczej pp. Lud- 
wik Kisielius, Łazarz Kruk, Szy- 
mon Lichtmacher, Bolesław Ta- 
rasiewicz, Józef Uziałło i An- 
drzej Żmujdzin. 

Radom wydziałów przewod- 
niczy dyrektor Oddziału Wiłeń 
skiego Izby, którym jest p. Do- 
mas Gruodis. 

Na połączonym posiedzeniu 
rad wydziałów handlowo-prze- 
mysłowego i  rzemieślniczego 
dyr. Gruodis nakreślił zasady 
działalności i zadania Wi!, Od- 
działu lzby podkreślając w szcze- 
gólności, iż praca będzie zmie- 
rzała do uzgodnienia zagadnień 
gospodarczych Okręgu ze struk- 
turą ekonomiczną całego kraju 
i związania gospodarki wileńskiej 
z ogólno - litewską. Następnie 
radca prawny Izby p. Eiros 
Kowna udzielał informacyj o u- 
stawodastwie litewskim w dzie- 
dzinie podatkowej. W końcu po- 
stanowiono zwoływać co tydzień 
we czwartki posiedzenia rady 
wydziału handlowo - przemysło- 
wego i we środy posiedzenia 
rady wydziału rzemieślniczego, 

F. L, 

cze niź dawny romantyczny 
błędny rycerz. Jest bajka o 
błędnym rycerzu, który odwalał 
głazy leżące na drogach. Nasz 
błędny bokser jest nie mniej 
pożyteczny — uczy żyć, popro- 
stu — żyć po ludzku, Opance- 
rzony potrójną wstrzemięźliwoś- 
cią na czas treningu przed mię- 
dzynarodowym meczem (z Fin- 
landią!), zwraca zadurzoną w 
nim głupiutką profesorową w 
ramiona mądrego profesora, 
a wobec tak fenomenalnego 
powodzenia kuracji dostaje z 
punktu engagement do drugie- 
go małżeństwa. Nie wiadomo, 
jak by tam się skończyło, ale 
właśnie przyszedł nowy telegram 
„nie przerywać treningu |!*, więc 
gwarancja murownna .. Są jesz- 
cze błędni rycerze na świecie... 

Tę wdzięczną rolę dziecka uli- 
cy, reprezentanta „zdrowej mą- 
drości ludowej* z dużym powo- 
dzeniem odegrał dawno w Wil- 
nie nie widziany p. Józef Wasi- 
lewski. Takie role są o tyle cie- 
kawe, że wobec ich częstego 
wykorzystywania w skeczach wy- 
magają z jednej strony dosko- 
nałości w ramach  oklepanej 
konwencji, a z drugiej — właś- 
nie przezwyciężenia tej konwen- 

cji przez akcenty nowe, bardziej 
osobiste, artystyczne. Na gesty, 
chód, sposób mówienia i 'ea- 
gowania na partnerów p. Flor- 

ka w premierowym wydaniu 
patrzyło się z całą przyjemnoś- 
cią. Oczywiście balkony szalały 
z zachwytu. ‚ 

Pani Aleksandrowicz w roli 
blondi!)-gęsi dała nam prawdzi- 
wą niespodziankę. Tak przeina- 
czyć samego siebie, odjąć gra- 
nej postaci całą prywatną waž- 
ność osobowości, to nie bła- 
hostka. Chciałbym jeszcze zwró- 
cić uwagę widzów na sposób,jw 
jaki ta aktorka wprowadza do 
„kwestii* histerycznej, babski 
tonik przyszłej sekutnicy. Jest 
to bardzo zabawne i prawdz'wie 
podpatrzone. P. Łodziński jako 
profesor osiągnął swoje, tylko 
że... zaczął farsowo, a skończył 
komediowo. Pp. Bielicka, Kar- 
piński i Milski, bardzo zabawnie 
przewodniczyli galerii typków 
okolicznościowych. O dekora- 
cjach nic nie napiszę — na razie 
to także niespodzianka i proszę 
pomyśleć, a przy okazji poga- 
damy. 

J. Maśliński. 

—:0—



лана оан 
Dziś Aleksandra 

Grudzień 
Jutro: Łucji 

12 | Wschód słs="g. 7 m. 35 

|| Wtorek | zachód sta=g, 2 m.49 

— Roraty piekarzy chrze- 
ścijan m. Wilna odbędą 
się w dniu 17 bm. (niedziela) o 

godz. 5,30 w kośc. św. Ducha. 

Uprasza się wszystkich człon- 
ków o wzięcie jaknajliczniejsze- 
go udziału- 

— Komitet Pomocy Uchodź- 
com, sekcja b. pracowników 
sądowych i więziennictwa prosi 
wszystkich tych pracowników, 
którzy przebywają na terenle m. 
Wilna O niezwłoczne zarejestro- 
wanie się w Komitecie Pomocy 
uchodźców (gmach Sądu Okrę- 
gowego, ul. Ofiarna, pokój Ne 15), 
w godz. od 9 do 13. 

+ — Przepisy © pracy. Samo- 
rrząd wileński wydał przepisy o 
Зогасу na robotach publicznych, 

as pracy poczynającod 1 grud- 
2 do 28 lutego na robotach 

iejscach otwartych określo- 
a 6 gódzin, w miejscach 

ch ma „Bsgodzin. 
r będżijg regulowana na 
ię; rmorm ustalonych 
słęzfńólne instytucje, 

ZarobebeTo otnika dziennego 3 
lity 50 gąkt. za dniówkę. (x) 

> { grudnia przerwa w ro- 
botagi budowlanych. Z powodu 

nkógk”atmosferycznych Za- 
iśjski postanowił z dniem 

-* przerwać wszystkie pro- 
j oty budowlane, a 
din. ulegnie przerwie do 
udowa gmachu urzędu 
go na dworcu, lombar- 

jskiego, chłodni i t. p. 
Wznowienie robót nastąpi na 
wiosnę. (x) 

— Koszty zmiany nazw ulic 
w Wilnie. Jak obliczają specja- 
lišci, zmiana nazw ulic w Wil- 
nie z polskich na litewskie ko- 
sztować będzie samorząd miej- 
A ok. 40 tys. It. (N) 

— Žycie sportowe. Do Wil- 
na przybyli z Kowna dyrektor 
lzby Wychowania Fizycznego p. 
Augustaitis i referent Łatwenas, 
którzy z przedstawicielami orqa- 
nizacyj:sportowych Wilna i Wi- 
leńszczyzny przeprowadzą roz- 
mowy „na tematy związane z or- 
ganizacją sportu. (x) 

  

  

  

    

  

   

   

    

      
    

  

IKA 
Rejonowymi lekarzami 

miejskimi mianowani zostali 

przez Inspekcję Zdrowia P. Ci- 

biras i V. Umbrasas. 
Inspektor Zdrowia dr. Jurge- 

lionis urzeduje obecnie w p. 92 

— Do wiadomości abonen- 
tów telefonicznych w Wilnie. 
Stacja Telef. i Telegr. w Wilnie 
przypomina wszystkim dawnym 
abonentom, że muszą przereje- 
strować swe telefony do 15 
grudnia rb. W przeciwnym ra- 
zie telefony ich zostaną wyłą- 
czone. (N 

— Plan robót publicznych 
na rok 1940. Samorząd wileń- 
ski opracowuje obecnie szczegó- 
łowy plan robót na r. 1940. 
Plan będzie gotowy na 15 grud- 
nia rb. i skierowany zostanie do 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
celem zatwierdzenia. (x) 
— Likwidaeja Urzędu Pełno- 

mocnika Poczty. Z dniem 9 
grudnia rb. zlikwidowany został 
w Wilnie urząd Pełnomocnika 
Poczty. Odtąd wszystkie spiawy 
pocztowe w Kraju Wileńskim 
załatwiać będzie zarząd poczty. 

(N) 

EDS TAU RZE ESA RES 

Czestawa Leiuka z Augus- 

towa poszukuje Helena Plisz- 

kiewicz. Adres: Z S.R R., Augu- 

stów. 

"ANONSAI 

TEATR I MUZYKA 
Teatr Miejski na Pohulance 

Dziś, we wtorek dn. 12 grudnia o 
godz 17 — powtórzenie jednej z naj- 
lepszych i najweselszych komedii w 
4'ch aktach Michała Bałuckiego p. t. 
„Krewniaki*, w wykonaniu premiero- 
wej obsady zespołu, z Perzanowską, 
Kurnakowiczem i Chmielewskim w ro- 
lach głównych. Oprawa dekoracyjna— 
W. Ujejskiego. Jutro, w środę dnia 
13.XII o godz. 17 „Dlaczego zaraz tra- 
gedia“. 

Teatr muzyczny „Lutnia" 
Dziś o godz. 5 po pot. operetka D. 

Straussa „Czar walca*. Jutro komedia 
muzyczna Bus-Fekete „Trafika pani 
generalowoj“. 

Teatr „Rewia“ Šwiatowid 
Dziś we wtorek, 12 bm. o godz: 

4.15 i 6.15 przebojowa rewia „Tylko 
dia dorosłych*. 

Teatr „Niebieski Pajacyk" 
Prześliczna bajka „Jaś i Małgosia* 

grana będzie dwa razy w niedzielę 
dnia 17 grudnia o godz. 11 i 18. 

  

smaczne wędzone szynki. 

SMALEC BEZ. KARTEK 
  

S-Kka Akc. „MAISTAS“ 
komunikuje swym Szan. Klijentom co następuje: 

s 1) Wszystkie towary, z wyjątkiem smalcu, sprzedawane 
Ka w skłepach „Maistasa* bez żadnych ograniczeń i bez kartek. 

2) Jeżeli ktoś chce kupić w sklepach „Maistasa” tylko 
smalec, winien posiadać kartkę na którą otrzyma 250 gr. 
smalcu. Jednak kto kupuje w sklepach „Maistasa* kiełbasy 
czy wołowinę, ten może otrzymać swobodnie (bez kartek) 
200%/, smalcu tej sumy którą płaci za kiełbasy lub wołowinę. 
Przy zakupie wieprzowiny, smalec bez kartek nie sprzedaje się. 

3) Boczek kupuje się bez kartek. е 
4) Sklepy „Maistasa* polecają na święta B. Narodzenia 

Po nabyciu przez klijenta wędzo- 
nej szynki, „Maistas“ ją gotuje. Kosztuje to 1 lit. Szynki do 
gotowanią trzeba zamówić z góry. 

  

  

  

  
Mamy zaszczyt zawiadomić Szanow- 

ną Klientelę, że otworzyliśmy sklep fab- 

ryczny przy ulicy Mickiewicza 5 (dawny 

lokal f. E. Wedel) i 

roby łaskawym względom Sz. Państwa. 
Z poważaniem 

A. IB. Hilka 

polecamy nasze wy- 

Ё& ап ал га ал 5     

  

ККК М FAS KS 

Poszukiwanie zaginionych 
Poszukiwami 2 
Kruczkowski Bernard, 63 p. piech. 

3 komp. Toruń. 

Halewscy Maria, Krystyna i Ta- 
deusz ppr. WP. 

Ryszard Sujkowski, stud. USB. 

Zofia Malczewsko z Wilna. 

Antoni Wieliczka, szer. K. O. P, 
Olkieniki. | 

Kożuchowski Wacław, ostatnio w 
Poznaniu urz, Dyr. Lasów Państw. 

Jan Gliński, podch. rez. 25 p. piech. 
w Piotrkowie (służba zdrowia) student 
USB. 

Józefa Pogorzelska, ewakuowana 
razem z Ubezpieczalnią Społeczną z 
Białei Krakowskiej. 

Iicewicz Jakub, 3 baon Saperów. 

Rodzina. = 

Henryk Jankowski z Sosnowca, 
1. 19, wzrost 177 cm. blondyn z czar- 
nymi brwiami, ciemnooki. m 

Ludwika Trapkiewicz z Widz oraz 
krewnych i znajomych. 

Grodzicki Julian, kap. 5 Dywizjon 
Taborów. 

Stankiewicz Witold, mjr. dypl. 3 
Baon Pancerny przydzielony do DOK 
II w czasie wojny. 

Henryk Czajkowski z Augustowa. 

Dr. Stefan Kiełkiewicz, kolega d-ra 
Bolesława Miksztala z Sarn. Podam 
wiadomości b. długo oczekiwane. 

Irena Tronowska, ostatnio zam. 
przy ul. Zamkowej. 

Eugenia - Maria Kowaczowa z sy- 
nem ze Słonima (z-k Poniatowskiego 5). 

Elżbieta i Marian Mikuliczowie- 
Radeccy z. Belmontu i Władysław 
Pietkiewicz z Hołowska, obecuie koło 
Niemenczyna. 

* Zygmunt Olszański, st. szer. 1 p.p. 
leg. 3 komp., widziany 10.IX w Biel- 
sku. Podlaskim. 

Baniewicz Jan, kapr. 85 p.p., os- 
tatnio k/Piotrkowa. 

Korzeniewski "Henryk, kapr. rez. 
5 .p.p. leg. w niewoli niemieckiej. 

Lachowicz Czesław, 29 lat, w stycz- 
niu był w Poniewieżu. 

Jan Bartoszewicz, 5 p. p. leg., 
plufon pionierów, (walczył pod Róża- 
nowem, Pułtuskiem i Wyszkowem). 

Ppor. Bobiński Stanisław Autoni, 
4 p.p. leg., Kielce. 

Do odebrania listy w Redakcji: 

Kto poszukuje: 
Znaniecka Gertruda, Wilno, Kole- 

jowa 19 K P. W. 
Stefan Halewski, Kulautuva In'ern. 

Stov. g-ve 5 nr. 4-a. 
Brat Zygmunt, Rokiškis, Intern. 

Stovykla, 
Mąž Franciszek Malczewski, Ku- 

lautuva Interh. Stovykla. 

Tabałowa Bronisława, Wilno, Cias- 
na 18 m. 4. 

Brat, Wilno, Antokolska 35 m. 8. 

zwa Feliks, Wilno, Łokieć 8 
m.o. 

Weberówna Maria, Wilno, Wielka 
Pohulanka 17 m. 8. 

licewiczowa Stefania, kol. Kudły, 
poczta Olkieniki. 

Tadensz Zawidzki, S. Kalvarija 
Int. Stovykla. 

Ojciec, Wilno, Antokolska 50 m.2. 

Edmund Trapkiewicz, Intern. instr. 
nometne, Liepaja, Latvija. 

Żona, Wilno, Ostrobramska 2 m. 2» 

Żona, Wilno, Ostobramska 2 m. 2, 
* . 

Regina Rutkowska, Wilno, ul. Św. 
Jańska 9 m. 3 na prośbę żony Zofii, 

Cybulski Piotr, Podbrodzie dwo- 
rzec kolejowy—telegraf. * 

Witold Cieślik, Latvija. Litene li- 
tenes nametue bar. 7. 

Michał Kowacz, Kulautuva Intern. 
Stovykla. 

Wacław Cierpicki, Latvija Litene 
nomatne Litene. 

Ojciec, Antoni, Wilno, ul. W. Po- 
hulanka 7 (restauracja). 

Baniewicz Aleksander, m. Nie- 
menczyn. 

Matka, Aniela, Wilno, ul. Koszy- 
kowa 67 m. 1. 

Siostra. Wiadomości złożyć w Re- 
dakcji. 

Brat, Wilno, ul. Trocka 11 m. 9. 

Rodzice, Nowo-Wilejka, ul. Sien- 
kiewicza 2—15. 

od M. Steczyszyna dla p. Olechnowicza, 
oraz ód Zofii Komza dla p. Tadeusza Komzy. 

Zo 

‚ КЮ by wiedział o losie zaginionych, proszony jest o pointor- 
mowanie poszukujących według podanych adresów. 

AMAGA AAA ALL AAA ASA аАМ 

Nauka i Wychowanie 
„PYVYVYVYVYVVVYYVYYVYVYVVYYVYVYVYVYP 

SHELEY'S Instytut języków ob- 

cych. Mickiewicza-4 m. 12. Litewski, 

angielski, francuski i niemiecki Lek- 
toraty angiel. — 4 lity mies. 

Kursy Gimnazjalne I Liceaine 
Sekcji Szk. Sr Z. M. P są czynne. 

Zapisy do wszystkich klas codziennie 
wg.16—18, Lokal: Gimnazium Filo- 
matów, Ż-ligowskiego 1 róg Wileńskiej 

    

Rutynowana francūska przygoto- 
wuje do matury, poprawia akcent, 
wyucza mówić w 30—40 lekcyi. Chlub: 
ne referencje, skromne wymagania. 
Uniwersytecka 2 m. 1. Od 9 do 11i 
od 4 do 5 po poł. 

W 
Znam języki: litewski i polski, 

łanio udzielam lekcyj języka litew= 
skiego qgrupami albo pojedyńczo. Do* 
wiedzieć się: Skopówka 6—5, od godz. 
13—16 i od 19—21 

KON 
Student litwin, znający język pol- 

ski i niemiecki, piszący na maszynie, 
udzieli lekcji litewskiego lub przyjmie 
inną pracę. Zgłoszenia: Bazyliańska 2 
m. 18 J Łazauskuj. 

  

  

B kierownik Sądu Apelacyjnego 
w Wilnie przyjmie admin strację do- 
mu lub inne odpowiedzialne ząięcle 
Informacje: Ciasna 3 m. 5, Oleszyna 

Wykwalifikowana oielęgniarka 
(poznanianka) : o małych dzieci po- 
szukuje posady — Jagieliońska 9—9 
J' Kasztelanówna 

Handel i Przemysł 

Na święta: śliżyki, babki i t. p. 
wyrony poleca piekarnia obwarzan 
ków Bolesława Grzybowskiego, Tatar= 
ska 26. 

Szkło okienne i wszelkie roboty 
szklarskie, okazyjnie wysortowane na- 
czynia, porcelane, fiians do restaura- 
cyj i domu, wynajem konia z wozem, 
reperacja grzejników i lamp szybko 
i solidnie P/N. „T. ODYNIEC“ Wilno, 
Wieka 19, tel 4-24 

Lokale 

Fotografia do wynajęcia. Wiel- 
ka *0. 

  

  

odstąpię jadłodajnie z urządze- 
niem (lokal 5 pokojowy) w śródmieś- 
ciu — Konska 10—5 

Sprzedaż i Kupne 
Fortepian Małeckiego w dobrym 

stanie do sprzedania — Uniwersytec- 
ka 2 m. 1, od 4—5 po poł. 

  

Kupujemy wszelkie okazyjne ar- 
tykuł. techniczne (specjalnie elektro= 
techniczne) — „Pomoc Inżynierska”, 
Mickiewicza 1 (od ol. Ka'edralnea:) 

  

Sprzedamy ur qdzenie biura ban- 
ku, Jag eloń:ka 7—7, co:z. 11—13, 

  

Kawiarnię z całkowitym urz4cze- 
niem sorsedam — Kalworyiska 25- 1 

  

Ślusarz-spawacz z 3-ietnią prak- 
tyką-oraz znajomością robót elektro- 
technicznych poszukuje pracy. Zgło- 
szenia: Plotrz Cybulski, Podbrodzie, 
bworzecka | 
  

Poszukuję pa nenki lub chłopca 
do sprzedawania papierosów w cukier- 
ni — Stefańska 7—22 

Sprzedam t:nio pokój siołowo- 
klubowy (o zechowy), Sypi-lnię, pia- 

  

RADIO 
WTOREK, dn. 12.XII. 

Wilno i Kowno. 
15.00 — Muzyka połudn. 
15.30 — Wiadomości „Elty*. 

Wilno, 

15.40 — Wiadomošci z Wilna. 
15.55—16 10 — Informacje po polsku. 
17.30 — Muzysa z plyt. 
17.45 —V. Alseika: Co widziałem w tych 

dniach w Warszawie (po polsku). 

Wilno i Kowno. 
18.00 — Muzyka z płyt. 
18.30 — Wiadomości z Wilna. 

Wilno. 
18.40 — Informacje po polsku. 

Wilno i Kowno. 
19.00 — Wiadomości Elty. 

Wilno. 
19.15 — Muzyka z płyt. 
19.30—1945 — Informacje po białorusku. 

Na gwiazdkę dla dzieci 
Na gwiazdkę dla biednych 

dzieci od Januszka Kucharskie- 
go we It, 

Filateliści 111 
Największy wy ór znaczków. 

Stanisław weychert 
Bernardyński zauł. 7 m. 5a 

Kupno — Sprzedaż — Zamiana 

Radloodblornik „Philipsa“ nie- 
używany liów 2 0, futro męskie no» 
we 795 oraz wa izkę sprzedam — Ta- 
tarska 15—6 
  

Motocykli tyiko dojarty - sprze- 
dam w dowolnej walucie. Wiadomo €: 
Żwirowa Góra 10 

Lekarze 

Dr. Zygmunt Kudrewicz 
Specjalista: weneryczne, Syfilis, 

skórne i płciowe 
Wilno, Zamkowa 15 m, 2 

Przyjmuie od 8 do 1 i od 3 do 8 

DrMed. Mikołaj Karnowski 
Spec. choroby dzieci 

przeprowadził się 
` па Wielką Pohulankę Nr 23 
przyjmuje codz. od 9—12i0d +—5 pp. 

Dr. Med. Henryk Rudziński 
choroby wew iętrzne 

wznowił przyjęcia 
Arsenalska 6 m. 5, tel. 4.22 codzień 

prócz ś»iąt od 17—18, 

Dr. M. Zaurman 
Choroby: skórne, wene yczne, płciowe 

Gabinet światłoleczniczy (Buck'y) 
ul. Szopena 3, tel. 20-74 

przyjmuje 12—2 : 4—8 po południu 

Dr. Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczna, 

narządów moczowych, 
przyjmuje od godz. 12 -2 | 4—7, 

Wileńska 28 m. 3, tel. 2-77. 

і 

  

  

  

  

Akuszerka Śmiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, 

Ceny przystępne. 
ul. Zamkówa 26 m. 6. 

    

„Akusz. Maria Laknerowa 
przyjmuje od g. 9 rano do g. 7 wlecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego I a—3 róg 

ul. 3-go Maja obok Sądu. 

Szczęście będzie u was w ręku, 
Jeżeli wszystkie przepisywania I tłuma- 
czenia pow'erzycie dla nas'ego biura 
przy ul. W. Pohulanka 9, Ceny u nas 
są przystępne i dostępne dla najszer- 
szych mas społeczeństwa. Każdy, w 
razie potrzeby zwróci się do nas po 
raz wtóry. 

i 

Bezpłatnie! Fachowy taksator o- 
szacuję każdą rzecz: bizuterię, dywa- 
ny, obrazy, meble | rozmaite rzeczy. 
Ul. Trocka Nr 5, Sklep okazyjnych 
rzeczy. Kupno, sprzedaż i komis. Tak- 
sator Piotr J: lec. 
  

Buchalterzy z Kowna otwierają z 
dn. |- stycznia 1940 r. Biuro Buchalte- 
ryjne. Przyjmuje się prowadzenie ksiąg 
w języku itewskim zgodnie z prawo” 
dawstwem Litwy. Zaint-resowane fir- 
my zechcą kierowsć zgłoszenia do 
Kurjera pod Buchalteria“ 

  

nino, radio, zegar — Wiwulskiego 
8-a m. 9 3 у 

Radloodbiornik na seć 3-4 
lampowy kubię. Zgłoszenia wraz z ce- 
ną i adresem zostawić w redakcji 

dla „-W, R.* 

Zgubiony portfel wraz z dowo- 
dami osobistymi na im. Lejby ilgow- 

A i Sze,wy Ilgowskiej — unieważ- 
nia się. 
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Spaustuvė „Zničius“, Vysk. Bandurskio 4-vė 4, Tel. 3-40. 

Drukarnia „Zniez*, ul. Biskupa Bandurskiego 4. Tel, 3-40. 

   


