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Bohaterski opór Finlandii trwa 
Ataki na wszystkich frontach odparte. Zatopienie 

rosyjskiego torpedowca „Gordyj'” 
HELSINKI (Elta). Komunikat Naczelnego Sztabu 

Finlandii z dnia 15 grudnia, wieczorem, donosi: 
W przesmyku Karelskim nieprzyjaciel kilkakrotnie 

atakował przy pomocy artylerii i czołgów. Specjalnie 
w rejonie Punnsjokio natarcie szło za natarciem. 
Wszystkie ataki zostały odparte i zniszczono kilka 
«czołgów nieprzyjacielskich. 

Na froncie wschodnim, nieprzyjaciel, po uprzed- 
"nim przygotowaniu artylerii atakował między Loimolos 
d jeziorem Ładoga. Atak ten również został odparty. 
Armia fińska zabrała 5 czołgów i inny materiał wo- 

ji 
Nasza armia posuwa się naprzód przy Tolva- 

W dniu 14-go grudnia wieczorem oddziały naszej 
«armii zabrały 15 ciężkich czołgów oraz inny materiał 
"wojenny. Przy Suomussalmi armia fińska po ciężkich 
<zterodniowych walkach wywalczyła przejście prowa- 
ddzące z kościoła w Suomussalmi do granicy. Oddziały 
nieprzyjacielskie zostały wyparte ze wsi Suomussalmi 
id część ich została odrzucona na zachód od jeziora 
Kiantajervio. 

Sytuacja w innych miejscach bez zmian. Przy 
"brzegach wysp Kabo artyleria przybrzeżna uszkodziła 
rosyjski torpedowiec typu „Gordyj*, który według 
«ostatnio otrzymanych wiadomości zatonął. 

HELSINKI (Elta). Wszyscy rezerwiści w Finlandii, 
adotychczas nie powołani otrzymali nakaz stawienia się 
«w wyznaczonych punktąch. 

  

Sal riijaerwi padło 
SZTOKHOLM, (Elta). Według 

wiadomości DNB prasa szwedzka 
donosi z Helsinek o zajęciu przez 
wojska sowieckie Salmijaervi i 
słynne kopalnie niklu w mieście 
Kolasjoki. 

Armia sowiecka posunęła się 
niedaleko granic Norwegii. 
MOSKWĄ. (Elta). Daczelny 

sztab leningradzkiego okręgu 
wojskowego donosi: „W dniu 
15 grudnia w kierunku Mur- 
meńska armia sowiecka zajęła 
Salmijarvi położony €0 kilomet- 
rów na południe od Petsam. 
W .kierunku Uchty armia so- 
wiecka posunęła się o 138 k lo- 
metrów od granicy. W kierunku 
Petrozavodska zajęta została 
wieś i stacja Lappasiitos. Rów- 
nież armia czerwona skutecznie 
posuwa się w kierunku Kexkol- 
mo. Ze względu na złe warunki 
atmosferyczne lotnictwo nie bie- 
rze udziału w walkach. 

LONDYN. (Elta), Rząd Finlan- 
dii zakupił w Wielkiej Brytanii 
60.000 masek gazowych i około 
20 samolotów, oraz wielką ilość 
innych materiałów wojennych. 

Część zakupionych materiałów 
wysłana już została do Finlan- 
dii przez Norwegię i Szwecję. 

  

„Graf von Spee" w pułapce 
Pancernik „Dunquerque” i „Arc Royal" śpieszą 

LONDYN. Cała prasa londyń- 
sska stoi pod znakiem dalszego 
losu pancernika  nlemieckiego 
„Graf Spee*, który przebywa w 
porcie w Montevideo. 

Agencja „Reutera* podaje, że 
z Montevideo nadchodzą sprze- 
czne wiadomości co do terminu 
w którym „Graf Spee* ma opuś- 
«cić port urugwajski. 

Komisja marynarki urugwaj- 
skiej, która zbadała stan uszko- 
<dzeń pancernika wyznaczyła jako 
«zas prekluzyjny postoju niedzie- 
dę godz. 23 według czasu Gre- 
enwitch. 

_ Tymczasem ostatnia depesza 
dskrowa otrzymana w Londynie 
Qrzesuwa tecmin na poniedziałek 
godz. 4 rano. 

„Zdaniem angielskich kół facho- 
<wych jest niepodobieństwem, by 
pancernik niemiecki mógł wym- 
knąć się blokadzie, którą orga- 
nizują floty państw sprzymie- 
szonych. 

Oprócz okrętów angielskich 
spieszą jeszcze w kierunku wód 
arugwajskich pancernik francuski 
„„Dunguergue“ о wyporności 
-26.500 ton oraz awio-matka an- 
gielska „Arc Royal*. Okręt ten 
<zekomo zatopiony przez Niem- 
«ców, spiesznie opuścił port w. 
'Kapstadzie, udając się na wody 
arugwajskie. 

W związku z tym Anglicy li- 
<czą się poważnie z możliwością, 
że załoga okrętu „Graf Spee“ 
„zgodzi się na internowanie. 

„Według innych wiadomości na 
sniejsce wypadku śpieszą rów- 
nież bojowe okręty niemieckie. 

Nie jest wykluczone, że w 
poniedziałek rano w pobliżu wód 
terytorialnych republiki uiugwaj- 
skiej rozegra się nowy wielki 
bój morski, 
MONTE WIDEO (Elta). Według 

wiadomości Hawasa niemiecki 
krążownik „Fdmirał Graf von 

S>ee* przygotowuje się do opu: 
szczenia portu Montewideo. 

MONTEWIDEO (Elta). Według 
Havasa rada ministrów Urugwa- 
ju na długo trwającym posie- 
dzeniu rozpairywała sprawy, wy 
wołane pobytem w porcie Mon- 
tewideo niemieckiego krążowni- 
ka „Admirai Graf von Spee". 
Minister spr. zagr. Urugwaju 
kilkakrotnie radził się uprzed- 
stawicieli państw amerykańskich 
i z brytyjskim ministrem Drake. 

MONTEWIDEO (Elta). Havas 
donosi, iż pogłoski jakoby „Ad- 
mirał Graf von Spee* miał u- 
biegłej nocy opuścić port Mon- 
tewideo nie>otwierdziły się. Jed- 
nak przypuszcza się, że okręt 
niemiecki pod osłoną nocy bę- 
dzie próbował uciec od czeka- 
jacych na niego okrętów bry 
tyjskich. Według przypuszczeń 
„Admirał Graf von Spee” bę- 
dzie próbował wpłynąć do por- 
tu w Buenos Aires, i w ten 
sposób zyskałby czas przygoto- 
wania się do walki z okrętami 
brytyjskimi. 

MONTEWIDEO (Elta). Według 
wiadomości Havasa termin u- 
dzielonego pozwolenia niemiec- 
kiemu krążownikowi „Admirał 
Graf von Spee* na pobyt w 

na wody urugwajskie 
porcie Montewideo upływa w 
niedzielą w nocy. Okręt musi 
wypłynąć z portu do północy. 
Według Havasa krążownik nie- 
miecki w momencie wpływania 
do portu w Montewideo ukoń- 
czył cały swój posiadany zapas 
paliwa. 

Jeńcy angielscy 
zostali uwolnieni 

LONDYN. (Elta). Według wia- 
domości Havasa konsulowi bry- 
tyjskiemu w Montevideo zostali 
zwróceni jeńcy angielscy okrętu 
niemieckiego „Graf Spee”. Li- 
czba jeńców składała się z 6 
kapitanów, 9 inżynierów, 25 o- 
ficerėw i 2! marynarzy. 

LONDYN (Elta). Według w:a- 
domości Reutera znajdujący się 
obecnie w porcie Montewideo 
krążownik niemiecki „Admira! 
Graf Spee* zatopił 7 statków 
brytyjskich. Członkowie załóg 
tych statków, którzy pozostali 
żywi i byli na tym krążowniku 
zostali teraz uwolnieni. 

Dotychczas z tych statków nie 
figurowały w brytyjskim spisie 
zatopionych statków następujące 
dwa: „Streonsball o pojemności 
3.875 ton i „Tairoa* o pojem- 
ności 7.983 ton, 

Jaki jest los angielskiego 

krąžownika „Exeter“ 
BUENOS AIRES. (Elta). Ar 

gentyńskie Ministerstwo floty 
donosi, że ambasada brytyjska 
w Buenos Aires nie zwracała 
się do rządu argetyńskiego z 
prośbą o przyjecie do Puerto 
del Grano 100 rannych maryna- 
rzy brytyjskich z krążownika 

„Exeter“ Rząd argentyński za 
proponował ambasadzie brytyj- 
skiej udzielenie opieki rannym. 
Ministerstwo floty nie posiada 
jednak of:cjalnych wiadomości 
o dalszym losie krążownika 
„Exeter“. 

    

Niedziela 17 grudnia 1939 r. 

: Następny numer „Kurjera Wil.” ukaże się wa wtorek. | 
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Zjednoczona Towarzystwo Auto- 
busów Komunikacji Zamiejskiej 
w Wiinie, Orzeszkowej 3 m. 15, 

telefen 17-98. 

ROZKŁAD JAZDY 

autobusów w kraju wileńskim 
Wilno — Mejszagoła 

Odjazd 9, 16. Przyjazd 8, 14 

Wilno — Podbrzezie 
Odjazd 16 Przyjazd 8 

Wilno — Troki 
Odjazd 9, 18 Przyjazd 8, 16 

Wilno — Olkleniki 
Odjazd 17 Przyjazd 8.30 

Wilno — Miedniki 
Odjazd 18 Przyjazd 8.10 

  

Wilno — Ławaryszki 
Odjazd 19 Przyjazd 7.40 

Wilno — Jaszuny — Soleczniki 
Odjazd 17 Przyjazd 8.50 

Z powodu naprawy mostu w Jaszu- 
nach autobus dochodzi tylko do Jaszun. 

Wilno — Ejszyszki 
Odjazd 7 Przyjazd 13.15 

Wilno — Turgele 
Odjazd 17 Przyjazd 8.30 

Każdego 10 i 22 miesiąca o godz. 8 
na rynek. 

Wilno — Niemenczvn 
Odjazd 9, 17 Przyjazd 8, 16 

Wilno — N.-Wilejka 
Odjazd 7, 9, 11, 13, 15, 17. 
Przyjazd 8.30, 10.30, 12.30, 
16 30, 18.30. 

14.80. 

Rozpoczeto sie przeįmowanie 
majątku uniwersyteckiego 

Wczoraj zgodnie z zapowle- 
dzią o godz. 12-ej w południe 
do gmachu głównego Uniwer- 
sytetu oraz do wszystkich za- 
kładów naukowych i biur uni- 

wersyteckich przybyli delega- 
ci władz centralnych z Kowna 

przeważnie profesorowie i pra. 

cownicy naukowi Uniwersyte- 

tu Kowieńskiego im. Witołda 
Wielkiego. Delegaci rozpoczęli 
przejmowanie mi:nia Uniwer- 
sytetu Wileńskiego. 

Akcja przejmowania mająt- 
ku uniwersyteckiego potrwa 
czas dłuższy, przypuszczalnie 
około 2 tygodni. (x) 

„Trymestr jesienny 
zakończył się zupełnie normalnie" 

oświadczył „prof. Konczius 
Prof. Ign. Konćius administra- 

tor b. uniwersytetu St. Batore- 
go przyjął dnia 15 grudnia przed- 

stawiciela biura informacji wy- 

działu Prasy i Towarzystw, któ: 
remu oświadczy! m. in. co na- 
stępuje: ” 
„Będąc delegowany przez Min. 

Oświaty przybyłem 20 paździer- 
nika do Wilna i przejąłem obo- 
wiązki rektora byłego ISB. Gdy 

Łitwa odzyskała Wilao działają- 

jący w nim uniwersytet podob- 
nie jak inne byłe urzędy pań- 

stwowe Polski, stracił swą pod- 

stawę jurydyczną. W samej 

swej istocie musiał on być zre- 

organizowany tuż po ob ęciu 

przez rząd litewski faktycznej 

władzy w tym kraju. Jednak 

ze względu na uczącą się mło- 

dzież, w trosce o to by młodzież 

nie zmarnowała-tak cennego 

dla nauki czasu, zezwolono by- 

łemu uniwersytetowi zakończyć 

trymestr jesienny t. zn. konty- 

nuować naukę do dnia 15 gru- 
dnia według dawnego trybu. Rząd 
litewski nie doczekawszy ze 
strony samego kierownictwa u- 
niwersytetu inicjatywy odnośnie 
uregulowania spraw byłego uni- 
wersytetu wyznaczył do nadzoru 
oraz opieki nad majątkiem ad- 
ministratora, którego obowiązki 
przypadły mnie w udziale, 

Mimo ciężkich warunków pra- 
cy nie spotkano w regulowaniu 
spraw uniwersytetu na przesz- 
kody szszególne, nie do prze- 
zwyciężenia. Mimo iż wiele mó- 
wiono, rozpuszczano różne plot- 
ki, wiele agitowano ze strony 
postronnych czynników — try- 
mestr jesienny zakończył się 
zupełnie normalnie. 

Na uniwersytet wileński przyj- 
mowani bęią ci, którzy złożą 
podania i przedstawią potrzebne 
cokumenty. Podania pisze się 
indywidualnie. Zbiorowe poda- 
nia nie będą uwzględniane.* 

AG SOS TT TINKA IRAS СБ МЕН оЛНЕа ЛАНЕМ СОА NAT 

Niemcy rozpoczną dziatania 
na Zachodzie. 

PARYŽ (Elta). Prasa francuska 
obszernie komentuje decyzję Li- 

gi Narodów powziętą w sprawie 

Finlandii. „Petit Parisien* pod: 

kreśla znaczenie uchwały udzie- 

Jenia pomocy materialnej dla 

Fialandii. 
Pismo „Aube* pisze, że w wy- 

niku decyzji w Genewie miożna 

oczekiwać ataku Niemiec na Bał- 
kanach i na Zachodzie, Według 
wiadomości posiadanych przez 
pismo, kierownicy Niemiec oś- 
widczyli, że obecnie można roz- 
począć będzie ofenzywę na Za- 
chodzie, gdyż Rzesza obecnie 
jest zupełnie pewną stanowiska 
Sowietów. 

— TI 

Szplegostwo 
we Francji. 

PARYŻ (Elta). Havas donosi, 
o skazaniu na karę śmierci za 

szpiegostwo Niemca W Ihelma 
Andre Maurera z Reipolskirchen. 
Skazany w początku roku bie- 

źącego został aresztowany w 

Metzu. 

Straty Anglii na morzu 
LONDYN. (Elta). Według Reu- 

tera w ubiegłym tygodniu zo- 

stało zatopionych 7 statków 
brytyjskich o pojemności 33 518 

ton i 8 statków państw neutral- 

nych o pojemności 26.612 ton. 

W ciągu pierwszych trzech mie- 

sięcy wo'ny mary iarka handlo- 
wa W. Brvtanii utraciła 82 stat- 
ki (300.000 ton). 

Delegacja bułgarska 
jedzie do Mos«wy 

SOFIJA. (Elta). Bułgarska Ra- 
da Ministrów wieczorem 14-g0 
grudnia wyznaczyła delegację, 
która w końcu przyszłego tygo- 
dnia uda się do Moskwy, gdzie 
będzie prowadziła rokow. han- 
dlowe ze Związkiem Sowieckim. * 

Ratyfikacja układów 
sowiecko-niemieckich 

BERLIN, (Elta). Min. spraw 
zagr. Ribbentrop i ambasador 
sowiecki Szkwarcew dokonali w 
ministerstwie Spraw zagr. wy- 
miany dokumentów ratyfikacyj- 
nych, podpisanej w dniu 28 
września w Moskwie API о 
granicy i przyjaź1i Rzeszy i Źw. 
Sowieckiego oraz doditkowych 
protokułów z daia 4. X. 1939 r.



     

„| zacz 

Ini Pawel Anusovito 
filister korporacji Arkonia 

ur. 8/V 1888 r. zmarł nagle w dniu 16/XII 39 r. 

O tej bolesnej stracie zawiadamiają przyjaciół i znajomych 

Matka, Żona, Córeczka i Rodzina. 

оиии „||, DWN 

PAWEŁ-STANISŁAW ANUSEWICZ 
Naczelnik Sekretariatu Państwowego Banku Rolnego w Wilnie 

Urodzony w dniu 8 maja 1888 r. Zmarł nagle w dn. 16.XII 1939 r. 

eg Od i godzinie eksportacji i pogrzebu rasą>ią osobne po- 

wiadomienia w klepsydrach. Cześć Jego pamięc I 

Dyrekcja I pracownicy 
Państwowego Banku Rolnego w Wilnie 

kto, kiedy i gdzie 
otrzymuje paszporty 

w Wilnie 
W myśl ogłoszenia naczelni- 

ka m. Wiloa i pow. wileńskiego 
płk. J. olepetysa, mieszkańcom 
m. Wilna, posiadającym prawo 
do obywatelstwa Litwy, pasz- 
porty będą wydawane od dnia 
18 grudnia br. w niżej wymie- 
nionych punktach i według na- 
stępującego porządku: 

1) Duchownym wyznań chrze- 
ścijańskich seminaryj duchow- 
nych, których nazwiska rozpo- 
czynają się na litery od A do 
Ł włącznie — dn. 18 grudnia 
br., od litery M do Ż wł. dn. 
19 grudnia. 

2) Duchownym wyznań nie- 
chrześcijańskich, wychowankom 
niechrześcijańskich seminaryj du 
chownych, których nazwiska 
rozpoczynają się na litery od 
A do Ł włącznie dnia 20 grud- 
nia br., od litery M. do Z wł. 
dnia 21 grudnia br. 

3) Pracownikom urzędów pań- 
stwowych, samorządowych, Kas 
Chorych, Kas ubezpieczeniowych 
(mężczyznom i kobietom), któ- 
rych nazwiska rozpoczynają się 
na litery od A do Ł włącznie 
dnia 22 grudnia br. i od liter M 
do Ż wł. dnia 23 grudnia, 

4) Lekarze, adwokaci, inżynie- 
rowie, wydawcy gazet, redakto- 
rzy, właściciele i kierownicy 
drukarń, osoby utrzymujące szko- 
ły, kierownicy i pracownicy tych 
szkół (mężczyźni i kobiety), któ- 
rych nazwiska rozpoczynają się 
na litery od A do J włącznie 
dnia 27. XII br. od K. do P wł. 
dnia 28 grudnia br. od R do Ż 
wł. dnia 29 grudnia br. 

5) Właścicielom nieruchomoś- 
ci (mężczyznom i kobietom), 
których nazwiska rozpoczynają 
się na litery: od A do F wł. 
dnia 30 grudnia br.; od G do 
K wł. dn. 2 I. 1940 r, od L 
do P wl. dn. 3 I. 1940 r., na R 
КОВ I EKO TTE SONY YCWIWATCZYWIOZOWASRZ AS SA PONI 

Polemika z „Elta“ 
Wilno 15.XII. Elta: „W Wilnie od- 

czuwa się wielkie zainteresowanie 

bliskim wydawaniem paszportów kra- 

jowych, które się rozpocznie dnia 18 

grudnia. Charakterystyczne, że Kurier 

Wileński zauważa, że nikt nie zmusza 

do nabywania paszportów, gdyż oby- 

watele, którzy na czas nie uzyskają 

paszportów będą karani tylko w trybie 

administracyjnym". 

Czujemy się w obowiązku zazna- 

czyć w związku z tym komunikatem 

Elty: 1) w naszym pojęciu tryb adimi- 

nistracyjny nie jest okolicznością u- 

mniejszającą wagę akcji wydawania 

paszportów, 2) że wiemy o obowiązku 

posiadania paszportów w Litwie i 3) 

że nasze komunikaty w tych sprawach 

nosiły charakter wyłącznie informa- 
cyjny. 

W związku z powyższym bylibyśmy 

wdzięczni za wyjaśnienie, co właści- 

wie -w nich Elta uznała za tak cha- 

rakterystyczne, że aż warte wzmian- 
kowania. 

KERRY RE ADO TRO OEOC CDA 

Z powodów technicznych 
jedna z kolumn życia kulturalnego zo- 
stała odłożona do jednego z następnych 

numerów. 

S dn, 4 1. 40:r,, na Sz, T, U; 
W, ZaŻ da, 0.1.40: r. 

6) Mężczyznom ponad lat 21, 
których nazwiska rozpoczynają 
się na litery: 
A—dn. 8.1 40 r.; Ba-Be dn. 9.1 
40 r.; Bi-Bl-Bł dn. 10.I, Br-Bż 11.1 
Ga-Ci dn. 12.1, Ck-Cu-Cz 18.1. 

D - 15.1, E, F 16.1, Ga Go 1711, 
Gr-Gż, H, Ch 18.1, I Ja— 19.1, 
Je-Ju 20.1. 
Ka-Ke 22.1, Ki.Km 23.1, Kn-Ko 
24.1, Kr-Kw 25.1, La-Ła-Li. Ły 26.1, 
Lk Łk.Lz-Łz 27.1, Ma-Mi 29-1, 

©Mk-Mo 30.1, Mr-Mż 31.1, N 1-II, 
O 2.1, Pa-Pr 3.11, Pn-Pž 5.1, 
Ra Ri 6.Il, Ro-Rż 7.1I, Sa-Se 8-1I, 
Si Sn 9.11, So-S$w 10-II, Sz 12-11, 
T-U 1311, Wa-Wi 14.II, Wk-Wż 
15.11, Z 17,11, Ż 18.11, 

Ci mężczyżni, którzy w wyżna- 
czonych powyżej terminach nie 
zgłoszą się, będą mogli, jako 
opóźnieni zgłosić się w dodat- 
kowych terminach, a mianowicie 
z nazwiskami rozpoczynającymi 
się na litery od A do F włącz- 
nie — dnia 20.11 1940 r., od G 
40 К włącznie — dn. 21.II 40 r., 
od L do R włącznie — dn. 22.II 
40 r. i od S do Ż włącznie dnia 
23.11 1940 r. 

Punkty wydawania 
paszportów 

W datach powyżej wyznaczo- 
nych, posiadający prawa do oby- 
watelstwa Litwy zgłaszają się 
z odpowiednimi  dokumenta- 
mi i fotograiją o formacie 
45 x 45 (bez okrycia głowy i en- 
face), się do  najbližsze- 
go od swego miejsca zamiesz- 
kania punktu wydawania pasz- 
portów, które się mieszczą: 

1. ul. Ostrobramska 6. 
: 4. 
” 25. 
у 25. 

ul, Subocz 3 m. 7. 
- 3 m. 33. 
w 3+m. 39, 

ul. Młynowa 2. 
ul. Wileńska 12. 

. ul. Uniwersytecka 6/8. 
„ul. Wielka 68, 
„ ul. W. Pohulanka 10, 

в 24. 
. ul. Dobrej Rady 22. 
„ ul. Moniuszki 19. 
„ ul. Wiłkomierska 3, 
„ul. Kalwaryjska 73, 
„ul. Antokolska 8. 
. ul. Szkaplerna 43. 
. ul. Rossa 1. K
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KURJER WILENSKI 

GAC 

„oiyluł fanki Języtów” 
_ (dawn. „Germanistyki*) 

Wilno, Wielka 2, p. I 
(nad cukiernią K. Sztralla) 

NowePrzyśpieszone 
Kursy Języków 

LITEWSKIEGO | 

ANGIELSKIEGO | 
FRANCUSKIEGO | : 

| | ROSYJSKIEGO | | 2 
prowadzone przez 

wybitnych specjalistów 

Szybko — gruntownie — najtaniej 

  

NIEMIECKIEGO 

jeden język 5— It. 
drugi '„ 4.— lt. , miesięcznie 
trzeci „- 3— It. 

Wpisowe: 2— It. 
Wojskowi 
U zędnicy 
Studenci ulgi! 
Uczniowie 

  

Emeryk Hutten - Czapski 
członkiem rządu poiskie- 

go w Paryżu 

W dniu wczorajszym opuścił 
Wilno b. poseł na sejm Rzeczy- 
pospolitei Polskiej p. Emeryk 
Hutten : Czapski, udając s'ę do 
Paryża. P. Hutten-Czapski po- 
słował do poprzedniego 
Sejmu. Został on powołany do 
rządu polskiego w Paryżu.  (j.) 

Aresztowan'e dzienni'a- 
rzy polskich w Łodzi 

Potwierdzają się pogłoski o 
licznych aresztowaniach, doko 
nywanych przez władze niemiec- 
kie wśród dziennikarzy polskich. 

Dowiadujemy się od osób 
wiarogodnych, że w Łodzi zostali 
aresztowani prawie wszyscy po- 
zostali tam dziennikarze polscy. 
Fresztowano nawet redaktorów 
działów sportowych. (i.) 

  

Firma chrześcijańska 

FUTRA 
L. Łopuszański, Zamkowa 4 

Płaszcze karakułowe, 
fokowe, lisy i t. d.   

  

„Estonia“ nadal įest 
więziona 

TALLIN (Elta). Poseł Estonii 
w Berlinie nadesłał do minister- 
stwa spraw zagranicznych depe- 
szę, w której podaje, że statek 
„Estonia* trzymany jest w Świ- 
nemunde. Podróżnymi znajdują- 
cymi się na statku opiekuje się 
poselstwo estońskie. 

420 ofiar katastrofy 
Sowieckiego st: tku 

TOKIO. (Elta.) Według agencji 
„Domei*, do czwartku zostało odnale- 
zionych 420 trupów z zatopionego 
statku sowieckiego „Indigirka“. 

Uważają tu, iż Statek „lndigirka* 
zatonął wskutek szalejącej burzy mię= 
dzy Władywostokiem i Japonią. 

Samobó'stwo konsula 
holenderskiego? 

KAIR. (Elta.) Według wiadomości 
DNB konsul Holandii w Palestynie, 
który jednocześnie był dyrektorem 
zarządu portowego w Tel Avivie i dy- 
rek orem spółsi żeglugowej, został w 
swym mieszkaniu odnaleziony martwy | 
Przy trupie leżał rewolwer. 

UWIERZYC OWO SCK 

„BON -MARCHE* 
Wilno, Wielka 3, (koło Poczty) 
Otrzymano w wielkim wyborze 

SWETRY 
damskie i męskie, 

POŃCZOCHY, RĘKAWICZKI i SZALIKI 
Ceny dostępne. 

  

Ciężka dola obywateli 
polskich w Łotwie. 

Jak się dowiadujemy, na tere- 
nie Wilna znajdują się Polacy 
pochodzący z Łotwy, którzy 
przed wybuchem wojny nie zdą- 
żyl powrócić do swych rodzin. 
Władze łotewskie nie zezwalają 
im— jako obywatelom polskim— 

"na powrót do domów, a co gor- 
Sza ist ieje podobno projekt 
przesiedlenia obywateli polskich 
z większych miast łotewskich, 
jak Ryga czy Dyneburg, na wieś. 

  

TANIA WYPRZEDAŻ 

materiałów biejsk ch i ubreń 
MARIAN SAWICKI 

Wilno, Wileńska 27—2 

  

  

Z min. finansów 
Podczas debat sejmowych o 

projekcie zmiany etatów w mi- 
nsterstwie finansów, minister 
Ga vanauskas oswiadczyl, że 
wobec przewidzianych wielkich 
prac ministerstwa finansów po- 
trzebny jest drugi odpowiedzial- 
ny zastępca ministra sekretarz 
generalny. 

Prace w Kownie 
Przy pracach budowlanych w 

Kownie pracuje obecnie jeszcze 
około 2000 robotników. Ze 
względu na zimę sama budowa 
została wstrzymana, a prowa- 
dzone są prace wewnętrzne w 
wobudowanych gmachach. 

Muł z Įezior 
Ponieważ w szeregu jezior li- 

tewskich znajduje się muł od- 
powiedni do nawożenia pól, i w 
czasach obecnych utrudniony 
jest import potrzebnych nawo- 
zów mineralnych, szereg przed. 
siębiorstw przewiduje nawożenie 
pól mułem z jezior. Obecnie 
badane są możliwości i sposo- 
by wydobywania mułu. 

Reforma rolna na wiosnę 
Rząd przedłożył Sejmowi do 

rozpatrzenia projekt zmiany us- 
tawy organizacyj dla wykonania 
reformy rolnej. Referent tego 
projektu naczelnik zarządu Re- 
formy Rolnej „Daniliauskas wy- 
jaśnił, że po odzyskaniu ziemi 
wileńskiej i nadaniu ważności 
ustawom litewskim naležy roz- 
począć prace związane z reformą 
rolną. Prace przygotowawcze na- 
tychmiast zostaną rozpoczęte, a 
sama reforma rolna zostanie roz- 
poczęta na wiosnę. Lecz dotych- 

czas w kraju wileńskim brak jest 
organizacyj, jakie działają na te- 
renie pozostałej Litwy, 

Nie można wobec tego utwo- 
rzyć powiatowych komisji refor- 
my jak i komisji, któreby oce- 
niały działki ziemi jak i wywła- 
szczone majątki, według zasad 
przewidzianych w ustawie o or- 
ganizacji urzędów dla przepro- 
wadzenia reformy rolnej. 

W piątek projekt zmiany tej 
ustawy został przez Sejm przy- 
jety. 

SUCHE DRZEWO O>AtOWE 
+ tonowo 
1 wegiei i w koszach 

od 25 kg. z dostarc eniem 
po. cenach konkurencyjnych 

poleca M. KLACZKO 
Vilnius, Fabryczna 6, tel. 20-42 
  

  

KUPIMY 
maszyny dopisania 

ze szryftem 
polskim i litewskim. 

Oferty do administr. Kurjera       

ASA GR RDWSTGZOK WERON 

Biuro „VEIKLA“ 
Wileńska 34, tel. 27-47 

Udziela wszelkich informacyi 
i porad w sprawach handlowych, 
przemysłowych, transportowych, 
administracyjnych, podatkowych, 
prawnych. 
Organizuje i prowadzi bucha!- 
terię handlową. 
Pośredniczy przy kupnie i sprze- 
dažy. 
Tłumaczy, przepisuje i pisze 
podania. 3 
Rejestruje wolne. mieszkania, 
pokoje, lokale oraz pośredniczy 
przy wynajęciu. 

W biurze współorarują 
odpowiedni fachowcy- 

Potrzebni agenci. 

  

Najnowsze bitwy 
Można drzwi ed Europy zamiknąć 

hałasów i spojrzeć daleko w świat, 
Tu w pobliżu nic się jeszcze nie dzie. 

je. Nie dochodzą żadne nowiny ze 
Szwecji albo Norwegii. Na temat Ru. 

munii toczą się jeszcze teoretyczne 

spory. Rewizjonistyczne Węgry są w 

dramatycznej sytuacji. nią- sen o Sied- 

miogrodzie. Może za tę cenę przystą- 

piłyby do rozprawy wojennej, ale wy- 

padki ostatnich dni wstrzymują zapę- 

dy. Łączność krwi i języka z Finnam. 

wywołała pewne refleksje. 

Wycieczki łotnicze do Heigolandui 
wyprawy aeroplanów do Londynu nie 
ożywiają ruchu na froncie. Wzajemne- 

spoglądanie zgóry należy do ustalone- 
go, żelaznego repertuaru obecnej woj-- 
ny. Trzaski w czułym aparacie radio- 
wym są dotkliwsze, niż strzały artylerii: 

na froncie. ; 

Zastosowano dałeko idącą oszczęd- 

ność. Czasem wydaje się, że obie stro- 
ny zwolnią rezerwistów, żć w umoc- 

nieniach zostawi się szczupły garni- 

zon. 

Bilans strat wygłąda więcej niż 

skromnie. Angielska radiostacja donosi, 
że w ciągu ostatnich trzech miesięcy 
zginęło 2.100 żołnierzy brytyjskich, 
gdy w r. 1914: padło 12.500 w ciągu 
tegoż samego okresu. 

Zapowiadano, że ostatnia wojna: 

będzie krwawsza od wojny poprzed 
niej, a tu liczba strat wynosi 1/6 ofiar: 
wojny wszechświaątowej z r. 1914. | 

Ma się wrażenie że przed prawdzi-- 

wą wojną odbywa się oczyszczanie 

przedpola, że przed ostateczną rozpra-- 

wą strony oglądają się uważnie, 
podpatrują ruchy sąsiadów, badają ga- 
tunek neutralności i szykują się do- 

dalszych skoków, które odbiły się: 

niedawno bolesnym echem w Lidze 
Narodów. : 

Inspekcje urozmaicają nudne wyw= 

czasy na froncie. Po wizycie króle: 

augielskiego odwiedził odcinek wojsk. 

brytyjskich premier Chamberlain. Ko- 
munikat angielski podaje, że przybył* 

bez parasola. Pogoda angielska wy- 
maga więcej przygotowań i ochrony 

niż front. 

Punkt ciężkości przenosi się po-- 

nownie nad morza i oceany. W pob-- 
ližu brzegów Montevideo toczyła się: 

ostatnia bitwa morska angielsko - nie- 
miecka. 

Artyleria obu stron na froncie za- 
chodnim nie wyrządziła tyle strat w 
ciągu tygodni co armaty angielskie - 

w okresie ostatniej bitwy morskiej. 

Odtąd od dwii dni toczy się bitwa- 
radiowa między rozgłośnią niemiecką: 

i angielską o rozmiary strat. 

# 
Do najbližszej potyczki, do nastę-- 

pnego zetknięcia się patroli w przy-- 

czółku bitwa radiowa na temat strat 

u brzegów Montevideo nie ustanie ani: 
ua chwilę. 

W zaperzeniu zapomniano już o ko-- 

munikacie z wojny sowiecko - fińskiej. 
Urwano odgłosy prasy na temat osta-- 
tniego posiedzenia Ligi Narodów, zba- 
gatelizowano nawet reakcję opinii Sta- 

nów Zjednoczonych. 

W poprzedniej wojnie w bitwach= 

morskich brało udział kilkadziesiąt 

krążowników i pancerników, w wal-- 
kach lądowych wysuwano po kilka-- 

naście korpusów, ałe technika radiowe” 

była jeszcze w powijakach. 
żę 

Dziś mamy do czynienia z postę-- 
pami techniki radiowej. 

Walka na fałach eteru jest donoš- 

niejsza, niż wszelka bitwa artyleryj-- 
ska. Towarzyszą jej trzaski, huki, 

gwizdy, kaskady ryków, piekielna mu— 

zyka. 

Liczba ofiar. jest coraz wię-- 

ksza. Słuchacze unoszą z pola bitwy” 

radiowej uszy. i głowę pełną huku 
Niewinny aparat radiowy przeistacza- 
się w narzędzia tortur. Wypadki dnia. 

drobne epizody walk giną pobite- 

przez piłę czy młot, huczące na zmia- - 
nę w ciągu pietnastu minut. Wajdelota. 

  

Qgiądanie towaru w tymże 

Informacje:   

XV Aukcje Futrzarskiew Wilnie 
odbęda się dn. :0-go grudnia b. r. o godz. 12-ej 

w gmachu wileńskiego oddz. Izby Przemysł.-Handlowej i Rzemieślniczej, 
Wilno, ui. Ad. Mickiewicza 32. 

gmachu w dn. 19 go bm. od g. 9ej 
do 17-ej oroz dn. 20-go od godz. S-ej do godz. 11-e'. 

Do nabycia towaru będą dopuszczeni udziałowcy Towarzystwa oraz wszy- 
stkie zarejestrowane haadlowe firmy futrzarskie Państwa Litewskiego. 

Towarzystwo Międzynarodowych Targėw- i Aukcyj 
Futrzarskich w Wilnie. S-ka z 0. 0., Wilno, ul. Ad. 
Michiewicza Nr. 37, teł 3-53, 
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A£OQ.iecie 

Tak się Rogowiczowi złożyło, 
że 40-lecie jego pracy pisar- 
skiej przypadło w okresie przy- 
musowej wędrówki z Warszawy 
do Wilna. 

Spotykamy się ze znakomi- 
tym pisarzem, przygnanym tu 
zawieruchą wojenną w sympa- 
tycznej kawiarni przy Placu Ka- 

_ tedralnym. 
Przy pół czarnej zaczynam od 

wspomnień poznania się i współ- 
pracy w „Reducie“ warszaw- 

skiej. ‚ 
Przesuwają się w skrėtach pa- 

mięciowych sylwetki jej twórcy 
i inspiratora zespołu: Osterwy, 
nieodżałowanej wilnianki Wandy 
Osterwiny, rozpoczynającej do- 
piero swą świetną karierę arty- 
styczną Stasi Perzanowskiej, Z. 
Chmielewskiego (bawiących o- 
becnie w Wilnie), dalej—tragicz- 
nie zgasłego Poręby; wyrastą 
ponad cały zespół niezwykła 
postać Jaracza, staje przed oczy- 
ma Zelwerowicz, jako reduto- 
wiec, choć już dawno tuz na 
scenie oficjalnej, wreszcie kapi- 

> a nieżyjący już Staszkow- 
ski... 

Zapytuję Rogowicza, dlaczego 
umilkł, jako pisarz sceniczny, 
po sukcesie „Zatrutego zdroju” 
na scenie teatru Narodowego 
(z Liidową w jej ostatniej kre- 
acji i Zelwerowiczem oraz Węg- 
rzynem) po „Alchemiku miłości" 
w Reducie, przełożonym na jęz. 
duński przez Wiliama Jensena 
dla Teatru Betty Nansen w 

Verlaine i Carco 
Nowa książka o nieszczęsnym 

Lelianie. Napisał ją Francis Car- 
co, powieściopisarz i poeta, od 
niedawna członek Akademii Gon- 
court'ów. Carco otrzymał list od 
pewnej staruszki, która w roku 
1890 mieszkała „w tym samym 
domu, co Verlaine. Była siostrą 
praczki. W liście napisała: „Moja 
siostra była bardzo dobra, po- 
zwalała mu (Verlaine'owi) przy- 
chodzić, grzać się i gawędzić, 
On jej przynosił swoję wiersze 
i nieraz podgrzewał nimi że- 
lazko*. 

Na wielbicielach Verlaine' a mu - 
si cierpnąć skóra, gdy pomyślą, 
że w ten sposób może zginął 
niejeden wiersz tego fenomenal- 
nego poety. 

  

nym ze swych przemówień po- 
równał obecną fazę wojny na 

froncie zachodnim do wojny 
oblężniczej, W ciągu ubiegłych 
trzech miesięcy nie było na Za- 
chodzie ani jednej wielkiej bitwy. 

Ci, co pamiętają pierwsze mie- 
siące wojny roku 1914, kiedy to 
w krótkim czasie rozegrało się 
kilka wspaniałych batalij i we 
Francji i w Prusach Wschodnich, 
czytając dzisiejsze komunikaty 
z frontu wzruszają pogardliwie 
ramionami: A cóż to za wojnal 
W ten sposób przecież można 
walczyć całymi latami! Tym „mal- 
kontentom* odpowiadał właśnie 
premier angielski. Na froncie 
zachodnim stoja naprzeciw sie- 
bie dwie gigantyczne twierdze; 
linia Maginota i linia Zygfryda, 

Wytworzył się więc stan wzajem- 
nego oblężenia: aliancji opukują 
linię Zygfryda, szukając słab- 
szych miejsc, to samo czynią 
Niemcy wobec fortyfikacyj Ma- 
ginota. Owo obustronne opuki- 
wanie się trwa już dość długo. 
(pływają dni, gdy nic się nie 
dzieje. Mniej więcej raz na ty- 
dzień komunikat któregoś ze 
sztabów armii walczących donie- 
sie o ożywieniu się działalności 
wywiadowczej lotnictwa, o star- 
ciach patroli i wzmożonym og- 
niu artyleryjskim. I znowu cisza, 
znowu zastój, czas upływa tak 
bezbarwnie i leniwie; a przecież 
przyzwyczailiśmy się gdzieindziej 
do tego, że zdarzenia rozwijają 
się w tempie błyskawicznym, 
my podczas tego spokoju na 

Pona Chamberlain w jed- 

Kopenhadze i po „Dalii“, z 
której próby z Osterwiną (Da- 
lila) i Chmielewskim (Samson) 
w gotowej już oprawie scenicz- 
nej Drabika, zbiegły się nieste- 
ty z likwidacją Reduty jako te- 
atru eksperymentalnego na grun- 
cie warszawskim. 

— Dawne to dzieje, odzywa 
się Rogowicz. Poco je poruszać? 
Dzieje wewnętrznej przekory, a 
mioże ostrego samokrytycyzmu?. 

| raptem piśarz nachyla się 
w moją stronę, aby prawie po- 
ufnym tonem rozpocząć swoje 
zwierzenia: 

— Powiem panu coś co do 
rodzaju diabła, jaki we mnie 
siedzi. Moim pierwszym utwo- 
rem była pow eść „Zocha*. Ta- 
kie sobie „studencjana”. Sławny 
już wówczas Reymont, który 
mnię znał jeszcze jako chłopca, 
ofiarował się napisać mi przed- 
mowę. 

— To panu ułatwiło drogę 
do literatury? 

— Nie ułatwiło, bo nie napi- 
sał. 

— Jakto? 
— Podziękowałem mu najser- 

deczniej za wspaniały gest i nie 
przyjąłem go. 

— Zrzekł się pan protekcji? 
— Trudno. Miałem dopiero 

21 lati to był mój debiut, ale nie 
chciałem wchodzić do literatury 
na szczudłach. Taka już moja 
natura. Otóż owa „Zocha* miała 
w pewnej sferze czy'elniczek du- 
że powodzenie. Chwalono to, 
co ja uważałem właśnie za słab- 
sze. | zamiast wyciągnąć z tego 
powodzenia normalne konsek- 
wencje i pracować na tym od- 
cinku literatury dalej, zwróciłem 
swe zainteresowanie do krytyki 
i essayu literackiego. Owocem 
jego było m. in. studium „Mfi- 
łość w dramatach Oskara Wil- 
dea", rzecz, której się do dziś 
dnia nie wstydzę. + 

— Pamiętam. Fragment tego 
studium dał pan w Reducie, 
jako odczyt. 

— Powtarzany trzykrotnie w 
Warszawie i raz w Łodzi, Widzi 
pan, gdy sam coś ze swej pracy 
cenię, to dbam o reklamę. 

— Więc musiało panu być 
miło, gdy się pan po latach 
dowiedział, że wybitny anglista 
jednego z naszych uniwersyte- 
tów zalecił swym słuchaczom 
czytanie tego studium, jako naj- 
głębszej rzeczy, którą po polsku 
o Wildzie napisano. 

KURJER WILEŃSKI 

Wacławem Rogowiczema 
— Tak, to była istotna saty- 

sfakcja. 
— Nie mniejszą chyba spra* 

wili panu krytycy warszawscy 
swoją entuzjastyczną oceną pań- 
101411) 40 

Wacław Rogowicz 

  

Zdjęcie totogr. z sierpnia 1939 r. 

100001) AAA 

Prymicje literackie 
Wacława Rogowicza 
W r, 1899 wydrukował, jako stu- 

dent... medycyny, pierwsze swe opo- 
wiadanie, w warszawskim Tygodniku 
Ilustrowanym o starej tradycji „Węd- 
rowcu*. Pamiętam tylko tytuł tych 
prymicyj literackich, brzmiący dziś 
dla każdego Polaka bolesnym dźwie- 
klem: „Zburzone oltarze*. 
Przypadek, czy zły omen dla pisa- 
rze, pozbawionego swego warsztatu 
pracy po czterech dziesiątkach lat 
literackiego Žywota ? 

Pierwocin tych | następnych nie 
uznał za godne umieszczenia w ko- 
lejno wydanych tomach opowiadań: 
„Mozajka kaukaska”, „P:oscenium“, 
„Rywalki* I „Historje do niczego nie- 
podobne*, ogłoszone w r. 1948, ostat- 
niej pracy oryginalnej, jeśli nie liczyć 
tomu pod tytułem „Reflektorem po 
czarnych koszułach* == zbioru szki- 
A pubilcystycznych, wydanego w r. 

› ; 
Pozostaje jednak faktem bibljo- 

graficznym, że zaczęto drukować go 
40 lat temu. Pisać zaczął oczywiście 
daleko wcześniej, bo jako 12 letni 
chłopiec miał [uż na sumieniu zeszyt 
bajek, a w Żej klasie, tłumacząc 
z łacny na rosyjski jedną z pieśni 
„Eneidy* Wirgiliusza z obowiązku, 

„jednocześnie przełożył inną pieśń — 
4.tą „Eneasz | Dydona*, dla wlasnej 
przyjemności, z łaciny na polski wier- 
szem rymowanym, nie dość dobrym, 
jak to ocenił po latach — by utrwa- 
lać to drukiem, Poprostu ta pieśń, 
o charakterze romantyczno - erotycz- 
nym, bardziej mu się podobała. 

Z reportaży Iterackich „Les nouvelles littėraires“ 
  

skiego przekładu „Tragedii flo- 
renckiej“, gdy ją wyreżyserowa- 
ła w Narodowym Wysocka z 
Szyllinżanką i Junoszą-Stępow- 
skim w rolach demonicznej 
pary. A propos: o ile pamiętam 
Wysocka reżyserowała również 
„Carewicza Aleksego"? 
— Nie myli się pan. Istotnie 

mia'em to szczęście, że obie tłu- 
maczone przeze mnie tragedie, 
Mereżkowskiego i Wilde'a wy- 
stawiała ta wielka artystka. 

Rogowicz wypił resztę swojej 
pó'czarnej i uśmiechnąwszy się 
swoim zadumanym uśmiechem 
dodał: 

— Miałem wówczas z Mereż- 
kowskim, który po rewolucji 
październikowej bawił w War- 
szawie na emigracji, bardzo cha- 
rakterystyczną rozmówkę literac- 
ko-polityczną. 

— Skłaniał pana zapewne do 
pozostania na drodze tych upo- 
dobań literacko - estetycznych, 
które przejawiły się w pańskich 
świetnych przekładach? Kiedy 
się pan zapałił do przekładów? 

— W r. 1907 zacząłem nad- 
syłać swe pierwsze przekłady z 
francuskiego i angielskiego Lo- 
rentowiczowi do redagowanego 
przezeń dodatku literackiego 
„Nowej Gazety" z Paryża, gdzie 
spędziłem trzy lata na studiach 
w Sorbonie. Z tego powstały 
potem w jego „Muzach* dwa 
tomy: 20 wybranych przeze 
mnie „okrutnych opowieści” Vil- 
liers de I'lsle-Adam'a p.t. „Wy- 
bór Nowel* i „Trzy opowieści* 
Flauberta, oraz wydane nakła- 
dem innej firmy „Siedem opo- 
wieści miłosnych* autorów fran- 
cuskich, belgijskich i angiel- 
skich. 

— A co się właściwie stało z 
pańskim przekładem „Salamm- 
bo“, panie Wacławie, Dlacze- 
go się nie ukazał w druku? 

Rogowicz spochmurniał. Skrę- 
cił sobie papierosa i dopiero 
gdy zapalił, zza kłębów dymu 
odpowiedział mi głosem, dziw- 
nie u tego prelegenta radiowe- 
go bezdźwięcznym: 

— Dotknął pan najbardziej 
wrażliwego miejsca w moim, je 
śli tak można się wyrazić. ciele 
literackim. Znakomity pisarz za- 
myślił się na chwilę. Po czym 
odzyskawszy ciepło swego zwy- 
kłego głębokiego barytonu, skon- 
statował krótko: 

— Nazwijmy to, panie Micha- 
  

Przed rozstrzygnięciem 
ma Zachodzie 
Sielanka w okopach 

Zachodzie, przeżywaliśmy  sy- 
tuacje, w których nie dni, ale 
godziny niosły rozstrzygające po- 
sunięcia. Tym bardziej dener- 
wujący wydaje się ów „marazm 
militarny* między Renem a Mo- 
zelą, Co się tam dzieje na- 
prawdę? 

Na to pytanie odpowinda cykl 
reportaży z frontu, drukowany 
od początku września przez cza- 
sopismo „Les nouvelles littėrai- 
res“, W jednym z listopadowych 
numerėw tego tygodnika znaj- 
dujemy reportaž kapitana Jerze- 
go Mongredien, pełniącego służ- 
bę na linii. Oto garść jego wra- 
żeń, które w skróceniu podaje- 
my naszym czytelnikom. 

„Wojna z 1939 nie podobna 
jest do tej z lat 1914—1918, 
stwierdza na wstępie oficer fran- 
cuski. Ci, z pod Verdun i z nad 
lzery nie poznają jej, a są tutaj 
tacy pośród oficerów. Chcieliby 
oni dzielić się swym doświad- 
czeniem z młodymi, pouczać 
ich o możliwym niebezpieczeń- 
stwie. Ale spróbujcie znaleźć 
posłuch u dziewiętnastoletniego 
absolwenta Saint-Cyr*) i prze- 
konać go o takim czy innym 
  

%) Słynna szkoła wojskowa w: 
Francji, > : : 

niebezpieczeństwie w momencie 
gdy niebezpieczeństwa nie ma. 
Widziałem ludzi pracujących na 
wysuniętych placówkach w od- 
ległości kilkuset metrów od nie- 
przyjaciela. Kopią sobie jamy, 
palą papierosy, rozkładają ogień 
mimo formalnych zakazów. Bez- 
pieczeństwo ustępuje miejsca 
wygodzie (oczywiście względnej). 
Patrole, strzelanina, wypady — 
to odbywa się nocą. Nadarem- 
nie się ostrzega: nie polegajcie 
na tym! Jest to po prostu idće 
fixe, że na tym odcinku w dzień 
strzałów nie ma. 

A jednak, pewnego pięknego 
popołudnia, o trzeciej odzywają 
się moždzieže niemieckie. Wszy- 
scy uciekają do swych ziemia- 
nek. Ofiar niema, tem lepiej. 
Nazajutrz ta sama zabawa. Po 
upływie kilku dni ustalono niby 
w konwencji międzynarodowej: 
niemieckie moździeże strzelają 
od 15 do 16-ej. Ranek jest spo- 
kojny, powinien być spokojny 
„zawsze aż... do nowej niespo- 
dzianki“. 

Innym razem następuje nag- 
le ožywienie, gdy na rozkaz 
dowództwa wyrusza na linie 
nieprzyjacielskie wywiad. Od- 
dział wywiadowczy w ciągu go- 
dziny ma zdobyć potrzebne 

informacje. Wyrusza nocą pod 
osłoną ognia dział, możździeży 
i karabinów maszynowych. Roz- 
lega się piekielna kanonada: 
3.500 granatów wybucha w cią- 
gu tej godziny, co sekundę — 
pocisk! 

Niezależnie jednak od tego 
czy artyleria grzmi czy milczy, 
żołnierze muszą jeść. Najczęściej 
kuchnia polowa jest daleko. 
Najkrótsza droga, tak kusząca, 
jest zakazana, ponieważ obser- 
wuje ją nieprzyjaciel. Powstaje 
marszruta okrężna pod osłoną 
lasu. Cztery kilometry w jedną 
stronę i tyleż z powrotem w 
trudnym, niebezpiecznym tere- 
nie. Miejscami żołnierze wysłani 
po prowiant muszą  pełznąć, 
ryjąc nosami w błocie. Uzupeł- 
nia się też czasami fasunek 
żołnierski przy pomocy kur i 
prosiąt z opuszczonych wiosek. 
Innym razem nadarza się okazja 
do sprowadzenia z miasteczka 
butelki wina. 

Po kolacji o godzinie 7-ej na- 
staje noc. Nie pozostaje już nic 
innego jak wrócić do swej zie- 
mianki. Słoma służy za wygod- 
ne posłanie, patyk wbity w zie- 
mię za wieszadło, kilka ,dziur 
wydłubanych w ścianie za schow- 
ki dla zegarka, lampki, papie: 

pDi-CECUJ znakomitego goi SGI” Z€Z 
ftiezmowa z 

le, flaubertowskim pechem po- 
prostu. Jeśli pan chce, pomó- 
wimy o tym oddzielnie, innym 
razem. To jest dosyć długa i po- 
nura historia. Dotyczy nie tylko 
„Salammbo“. 

Spojrzał na zegarek, wreszcie 
rzekł: 

— Dzisiejszą naszą rozmowę 
zakończmy stwierdzeniem krót- 
kiej. pospolitej obecnie ponurej 
historii: w Warszawie pozostały 
wszystkie: moje książki. rekopisy 
i papiery, listy Zeromskiego, 
Reymonta, Micińskiego, Lange- 
go, Lemańskiego, Or-Ota. że 
wymienię tylko kiiku i tylko 
zmarłych. | unikat bezcenny: 
list na 4 stronach drogiego 
Franca Fiszera. Nie mam ze so- 
bą ani jednego świstka papieru 
z mej pracowni prócz chwyco- 
nej w ostatniej chwili książki 
Seignobosa Essai d'une histoire 
compare des peuples de V Europe, 
której przekład zamówiony przez 
firmę Przeworskiego, przerwały 
mi bomby padające pod okna- 
mi. Nie kończę go, bo dla ko- 
go? Kto dziś gospodaruje w 
moim opuszczonym warsztacie? 
I czy on wogóle jeszcze, bodaj 
zdewastowany, istnieje? A może 
poszły z dymem i książki cudze, 
kochane lub pożyteczne i do- 
kumenty własnej 40-letniej pra- 
cy, z tuzin książek oryginalnych 
i zgórą 30 tomów przekładów. 
Nic nie wiem, — nic nie wiem... 

MICHAŁ ORLICZ 

Tragedia filozofa 
Autor trzech interesujących 

prac filozoficznych, Paul Deco- 
ster, profesor Uniwersytetu Bruk- 
selskiego, podał się do dymisji 
1 umarł. Rozwój jego medytacji 
filozoficznych zaprowadził go da- 
lekó po za te zasady, które miał 
wykładać. Więc porzucił katedrę. 

Można o nim powiedzieć, że 
zabiła go intensywność myślenia. 
Pierwsza jego praca nosi tytuł 
„La Reforme de la conscience“, 
Druga: „Le Rėgne de la penseć*. 
Dwie te rozprawy uczyniły go 
głośnym nawet zagranicą. Trzecia 
praca, zatytułowana „De V'unitė 
metaphysigue“, wypowiada do 
głębi jego myślicielskie przeży- 
cia, tę tragiczną ewolucję filo- 
zoficzną, która była powodem 
jego śmierci. 

ZZA 

rosów etc. Zaczyna się gawęda 
z sąsiadem, czytanie gazety lub 
listów, jeżeli nadeszły z tyłów, 
wreszcie wieczna dysputa na 
temat przebiegu i końcą wojny, 
a nawet zakłady w związku z 
tym. Rozstrząsa się wszelkie moż- 
liwe hipotezy, prócz tej, oczy- 
wiście, która zostanie zrealizo- 
wana, Po dwuch godzinach, tak 
mile spędzonych, zamyka się 
drzwi (bo są w ziemiance 
nawet drzwi zrobione z gałęzi 
i ze słomy) zdejmuje się ciężkie 
buty i, wsunąwszy stopy do 
worka, zasypia się pod słomia- 
ną kołdrą. 

„Ale rzadkie są noce—koriczy 
swój reportaż kapitan M.—w 
których kanonada nie budzi nas 
po kilka razy. Na wojnie trzeba 
spać mało, wszakże spać krót- 
kimi okresami". 

Tak to sielankowo niemal 
toczy się życie w ckopach na 
froncie zachodnim. Mirno wszy- 
stko jednak nastąpi kiedyś 
dzień, w którym scończy się rap- 
tem stan oblężenia i jedna ze 
stron rozpocznie atak. A gwal- 
towność ifuria tego ataku będą 
tem  straszniejsze, im dłużej 
potrwa ten okres pozornego 
spokoju. Wiemy, że fabryki ar: 
mat, samolotów i wszelkich na- 
rzędzi zniszczenia pracują poza 
frontem dzień i noc, Wiemy, że 
każda fabryka powiększa arse- 
nały państw wojujących.. nie 
po to chyba, aby gromadzone 
tam przedmioty przekazać na- 
stępnie do muzeun sztuki wo- 
jennej. tł,



Tydzień polityczny 
W ubiegłym tygodniu miały 

miejsce dwa wydarzenia poli- 

tyczne, zasługujące na szcze- 

gólną uwegę. Było to zgroma- 

dzenie Wielkiej Rady Faszystow- 

skiej we Włoszech i sesja Rady 
Ligi Narodów. 

Wielka Rada Faszystowska, 

rozważając stanowisko Italii w 

rozgrywającym się konflikcie 

europejskim stwierdziła, że Wło- 

chy nie są bynajmniej w tym 

konflikcie neutralne, lecz tylko 

„do czasu nie biorą w nim 

udziału”. 
Kiedy ta powściągliwość się 

skończy i gdzie leży jej granica 

dano dość wyraźnie do zrozu- 

mienia, mówiąc o interesach 

Italii na Bałkanach i podkreśla- 
jąc specjalnie zainteresowanie 

ujściem Dunaju W ten sposób 
chciano zapewne położyć kres 
obiegającym świat pogłoskom 

o przesunięciach i koncentracji 
sowieckich wojsk na rumuń- 

skiej granicy. Jednocześnie licz- 
ne i gorące manifestacje na 
rzecz Finlandii miały za zadanie 
wykazać jak będzie reagować 
naród włoski na próbę obda- 
rzenia ochronnymi garnizonami 

rumuńskiego króla Karola. 
W dalszym ciągu swych prac 

Wielka Rada zajęła negatywne 
stanowisko wobec blokady Nie- 
miec, stwierdzając, że italia blo- 
kady nie uznaje i że nie po- 
zwoli „na stosowanie żadnych 
ograniczeń wobec jej floty hand- 
lowej. 

Tyle—z publikacyj oficjalnych. 

  

Co się tyczy spraw bardziej 

poufnych—Džibutti, Suezu, Tu- 

nisu —to można się tylko do: 

myślać, że toczą się o nich 

intensywne rozmowy w гас!- 

szach dyskretnych gabinetów 
dyplomatycznych. 

Drugim ważnym wydarzeniem 

politycznym była sesja Rady Li- 
gi Narodów, na której wykluczo- 
no z Ligi Związek. Sowiecki za 
agresję w stosunku do Fin- 
landii. 

Z pozostałych spraw zwraca 
uwagę ostra kampania prowa- 
dzona w Rzeszy Niemieckiej 
przeciwko państwom skandy- 
nawskim, głównie przeciwko 
Szwecji. 

Być może również (tak przy- 
najmniej twierdzi premier Cha- 
imberlein) zmierzają one do 
„odwrócenia uwagi świata od 
toczącej się na zachodzie wojny 
| do uśpienia czujności Anglii 
wobec jej głównego wroga — 
narodowego socjalizmu”. 

Pozatym toczy się wojna. Na 
zachodzie i na północy. Na za- 
chodzie bez zmian, Na północy 
również. T. 

  

Największy i najpopularniejs y oraz 
najtańszy w Litwie dziennik demo 

kratyczny 
ь 

ХХ АМ 2105 
założył swój oddział w Wilnie przy 
ul. Mickiewicza 29—5, telefon 1199 
Przyjmuje prenumeratę oraz wszel- 
kie ogłoszenia w g. 9—13 i 15 - 18 

  

: RADIO MARCONI 
Najlepsze odbiorniki angielskie 

w dowolnych cenach. 

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE. 

Przedstawiciel na Litwę 

J. SAKALAUSKAS 
Kaunas, Laisves al. 53. Tel. 202-29. 

  

KURJER WILEŃSKI     

Co myślą Belgowie? 
Ryga, w grudniu. 

Bawił tu przejazdem pewien 
Belg, wracający do domu. Po- 
kazywałem mu Rygę i ciągną- 
łem nieznacznie za język. Mój 
znajomy jest dość wybitnym w 
swojej ojczyznie działaczem go- 
spodarczym. Pytam go czy w - 
Belgii czuć wojnę. 
— Robicie pewnie na wojnie 

kakosy—powiadam. 
Belg rozkłada ręce bezna- 

dziejnie. 
— Myśleliśmy, że tak będzie. 

Kiedy wojna wybuchła, spodzie- 
waliśmy się, że będziemy na 
niej zarabiać, jak Holandia i 
Dania na wojnie światowej. 
Wszystkie nasze przewidywania 
prysły — wojna przynosi nam 
tylko straty. 

— Niby powinno być od- 
wrotnie; 
— Niby... Hle wojna morska, 

miny, torpedy, —handel codzień 
ma większe trudności. Aż przy- 
szła blokada totalna Niemiec. 
To już klapa zupełna. 

— Czyżby?.. 
— Proszę pana, Antwerpia 

stoi, w porcie nie czuć najmniej- 
szego nawet życia. Tak bogaty 
doniedawna port żąda od pań- 
stwa subwencyj. Przecież Belgia 
żyła w ogromnej mierze dzięki 
swemu gospodarczemu polože- 
niu, niech pan sobie przypomni 
mapę. Gdy wokół nas było ży- 
cie, był ruch, tośmy i my na tym 
zarabiali. Ale wojna gospodar: 
cza to-dla nas śmierć; co naj- 
mniej—ruina, bezrobocie, bieda. 

  

Hals odtywa ię wyplaom 
bitwa naosSlka 

W jednym z dzienników ryskich 
ukazał się ciekawy artykuł Łukina 
p.t. „Panowanie na morzach i ocea- 
nach*. Ideą przewodnią tego artysułu 
jest pogląd, że eskądra morska (nad- 
wodna) panuje jeszcze na oceanach, 
ale już nie panuje na morzach, 

Czy flota liniowa zachowała 
panowanie na morzach? Podkre- 
šlamy na morzach, a nie na ocea- 
nach! Jest to sprawa wielkiej 
wagi (wskazują na to chociażby 
trzy bitwy morskie ostatnio sto- 
czone, — przypisek tłumacza), 
niema jednak,w tej sprawie odpo- 
wiedzi jednomyślnej. „Osobiście 
jesteśmy zdania, pisze autor, że 
flota nadbrzeżna panuje tylko na 
oceanach, natomiast flota pod- 
wodna i powietrzna panują 
na morzach“. Przy współczes- 
nych sposobach wojny morskiej, 
szybkości ruchów, błyskawicz- 
ności  informacyj, _ przestrze- 
nie mórz na tyle zmalały, że ani 
jedna, ani, druga strona nie mogą 
tam przeniknąć niepostrzeżenie, 
Jak dalece zaś niebezpiecznym 
jest atak z powietrza, wskazuje 
doświadczenie Stanów Zjednocz. 
Podczas ostatnich manewrów 
amerykańskich zrzucono trzy 
bomby w odległości od 10 do 
30 metrów od krążownika. Po 
upływie 2 minut 43 sekund okręt 
przewrócił się od samego wstrzą- 
śnienia, pomimo tego, że nie tra- 
fiła weń żadna z bomb. 

Wyobraźmy sobie na chwilę w 
jaki sposób odbywa się współ- 
czesna bitwa morska? Przypuść- 
my, że eskadra powietrzna pań- 
stwa x otrzymuje wiadomość o 
zbliżaniu się eskadry państwa y. 
Jeżeli rzecz dzieje się w nocy, 
stalowe ptaki których szybkość 
dosięgła już rozmiarów fanta- 
stycznych (Londyn— Tokio w 86 

godzin bez lądowania, albo kil- 
kakrotny rejs nad Morzem Czar- 
nym w ciągu I godz.) zrzucają 
rakiety na spadochronach. Siła 
światła tych rakiet wynosi 
milion świec. Światło uniemożli- 
wia jakąkolwiek akcję, bardziej 
celną, obronie przeciwlotniczej, 
rażąc wzrok załogi. Zresztą ae. 
roplany krążą w ciemnościach, 
podczas kiedy okręt jest jasno 
oświetlony przez rakiety, 

Czas potrzebny do dokonania 
nalotu wynosi w tym wypadku 
tylkoj3 minuty, z tego zaledwie 
jedna przypada na bombardowa- 

nie i ewentualne ostrzeliwanie, 
Jednocześnie z tyłu atakowanej 
eskadry, zastawia swoje sieci 
pająk łodzi podwodnej. Zawia- 
domiona drogą iskrową, łódź 
bada przez peryskop sytuację. 
Biada eskadrze, która naciskana 
przez lotnictwo wroga trafi w 
sieci pająka” Dzisiejsze torpedy 
przebywają swobodnie przestrzeń 
17 kilometrów, a jedna eskadra 
łodzi podwodnych może ich wy- 
rzucić 300. 

Berło królowej broni prze- 
chodzi coraz bardziej w ręce 
lotników, 3 

  

Z Warszawy 
„Mo wie 7% 

W Warszawie wychodzi pismo 
wfjęz. polskim, redagowane przez 
Niemców, mówiących po polsku, 
wydawane w Domu Prasy. Dzien- 
nik ten przynosi interesujące 
szczegóły o życiu Warszawy. 

Z numeru z dnia 4-go grudnia 
(a więc stosunkowo świeżym) 
dowiadujemy się, że dr. Frank 
zarządził, iż podatki i daniny na 
terenie Gubernii Generalnej nadal 
mają być pobierane i administro- 
wane według dotychczas obo- 
wiązujących przepisów. „Giene- 
ralny Gubernator— mówi pismo -— 
postanowił poza tym zniesienie 
wszelkich ulg i zwolnień, które 
w/g dawnych przepisów polskich 
udzielane były żydowskim gmi- 
nom wyznaniowym, zakładom, 
fundacjom i towarzystwom ży- 
dowskim“. 

Interesujące są informacje 

aprowizacyjne. 
„Kiedy zabrakło słoniny, za- 

możniejsi mieszkańcy Warszawy 
tłumnie wykupywali resztki tłusz- 
czów, płacąc po 10—1I zł. za 
l kg. słoniny a po 18 zł. za kg. 
masła. Tymczasem w ciągu So- 
boty można było otrzymać bez 
trudności słoninę po 8 zł. a masło 
po 10-11 zł. Ci którzy porobili 
zapasy — dużo stracili", 

Ale to prawdziwe, codzienne 
życie tętni w ogłoszeniach. Zaj- 
mują one połowę tekstu czaso- 
pisma, Dotyczą handlu, komuni- 
kacji (rozwożenia paczek np.), 
uderza wielka ilość ogłaszają- 
cych się lekarzy żydowskich. 
Obfita jest rubryka poszukiwań. 
Pod tytułem „Kto wie...* czytamy 
np.: „O Kazimierzu Pułaskim pod. 
2 DAK Dubno, błagają wiado- 
mości rodzice Piusa X1—13/2*, 

— Jakież następują objawy 
dzisiaj? 

— Więc przede wszystkiem 
budżet. Wpływy podatkowe ka- 
tastrofalnie spadają, minister 
finansów woła o nowe podatki, 
a tymczasem stare nie są opła- 
cone i opłacone być nie mogą. 
Ceny skaczą w górę. Wpraw- 
dzie pensje również się zwięk- 
sza, ale w tym wyścigu cen i 
płac ceny stanowczo biorą górę. 

 SPERISCY DZIE ZARZ O REDECZTZZZOWA POPZZNTETSREA 

W związku ze zniesieniem 

z dniem 1 stycznia 1940 r. 

przymusu ubezpieczenia od 

ognia budynków w miastach 

Spółka Akcyjna 

Ubezpieczeń 

„Moperacja 
Wiino, Mickiewicza 22—1 

telefon 3-41 

przyjmuje już 
dobrowolne wnioski 
na powyższe ubezpieczenia. 

Godziny urzęd.: 8-14 i 17-19 

Co piszą inni? 
Od pewnego czasu Włochy 

stały się bardziej aktywne, to 
też i prasa włoska zajęta do- 
tychczas raczej problematami 
wewnętrznego życia ltalii, zaczy- 
ra udzieląć coraz więcej uwagi 
problematom ogólno - europej- 
skim. Ostatnio prasa włoska nie- 
mal codzien ie omawia proble- 
mat fiński. Dzienniki włoskie 
okazały się przy tym bardziej ka- 
tolickie, n'ź sam Papież, to zna- 

„czy, bardziej fińskie niż dzien- 
nik: z Helsinek. Omawiając po- 
zycję zajętą przez Anglię i 
Francję w konilikcie sowiec- 
ko-fińskim, prasa włoska robi 
wymówki tym państwom za 
bezczynność. 

„Magistrat m. Paryża, piszą 
uszczypiiwie dzienniki włoskie, 
zmienił nazwę ul. Moskiewskiej 
na ul. Helsinek. Należy przy- 
puszczać, że ta zmiana niewiele 
wpłynie na losy Finlandii i po- 
lepszenie jej doli". 

Prasa włoska zarzuca sprzy- 
mierzeńcom, że teoretycznie po- 
pierając Finlandię, w praktyce 
rzuciły ten kraj na pastwę losu. 
Nigdy «przepaść pomiędzy sło- 
wem i czynem, nie była tak 
wielka, jak dziś. 

Antysowiecki ton prasy wlo- 
skiej nie datuje się zresztą od 
dziś, niewątpliwie jednak przy= 
brał on znacznie na sile w 
związku z wypadkami w Finlan- 
dii. Ten ton, znajdując silny re- 
zonans w obu Amerykach, zda- 
je się wróżyć, że niektóre z 
państw zachodnich będą usiło- 
wały uczynić z Suomi Hiszpa- 
nię Północy. 

Prasa angielska pisze o dal- 
szym rozszerzaniu się totalnej blo- 
kady Niemiec, tym razem na 
ocean powietrzny. Angielskie 
aeroplany będą pełniły słuźbę 
strażniczą, nie u własnych wy- 
brzeży, ale u wybrzeży Niemiec, 
w ' pierwszym 'rzędzie, dookoła 
baz lotniczych nieprzyjaciela, 
przy wyspach Helgoland, Bor- 
kum i Sylpt. 

Prasa francuska pisze wiele o 
zharmonizowaniu wydatków na 
cele wojenne Anglii i Francji, 
działalności flot handlowych obu 
państw itd. Chodzi o uniknięcie * 
zbytecznego ryzyka wojny. 
WETZEERZ R OFROOPEZ RTECS 

Zmierzch wojny 
Japońsko - chińskiej? 

LONDYN. Jak komunikują z 
Tokio, wydatki na cele wojenne 
w japońskim budżecie na rok 
1940-41 będą o 145 milionów 
niższe niż w roku ubiegłym. 

Świadczy to, że rząd japoński 
liczy się w roku przyszłym ze 
zmniejszeniem _ intensywności 
działań wojennych w Chinach. 

— Tak pan opisuje swe bie- 
dy, jakbyście tęsknili do wojny. 

— No co to, to nie—zaśmiał 
się mój rozmówca—rozumiemy 
dobrodziejstwa pokoju i stara- 
my się utrzymać swą neutral- 
ność. Z dwojga złego wolimy 
biedę. W związku z tym mamy 
teraz nową plagę. 

— w naszym kraju działają 
intensywnie agenci stron woju- 
jących. Rząd toczy z nimi ostrą 
walkę, Belgia bowiem nie chce 
stać się centralą szpiegowską 
dla stron wojujących. Toby na- 
pewno spowodowało kompli- 
kacje. я 

— Jesteście więc pewni, że 
unikniecie wojny. 
— Przepraszam pana, żyjemy 

w takich czasach, że pewności 
mieć nigdy nie można. Wiemy 
jedno: ten kto naszą neutral- 
ność naruszy spotka się z opo- 
rem. Jesteśmy przygotowani. 

— Ten. kto naruszy, powiada 
pan. A któż to być może? 

— Już my wyrobiliśmy sobie 
taki „neutralay* język. Ale je- 
żeli się boimy awantury, to już 
pan wie z czyjej strony. 
— Och. wiem... (w.) 
r DŻAE: ZET OE KEOLO RAA 

Linia podziału 
na Bałkanach 

Dzienniki londyńskie poświęcają 
ostatnio wiele uwagi wynikom osta- 
tniej sesji Ligi Narodów. Zdaniem 

redaktora politycznego „Daily Herald", 
ostatnie posunięcia dyplomatyczne i 

wojskowe w znacznym stopniu skry- 

stalizowały sytuację w Europie. 

W tym samym czasie, kiedy sesja 

Ligi powzięła uchwałę potępiającą Z. 

S.S.R. i wykluczającą go z liczby swo- 
ich członków, w Berlinie manifestacyj- 
nie, uroczyście ratyfikowano układ so- 

wiecko-niemiecki. Jednocześnie dała 
się zaznaczyć wzmożona akcja sowiec- 

kiej polityki zagranicznej na Bałka- 
nach. 

Po przemówieniu premiera Bułgarii 

Kiosseiwanowa, który znowu podkreś- 

lił rewizjonistyczne żądania Bułgarii, 

domagającej się zwrotu ziem utraco- 

nych w wyniku wojny 1914—1918 r., 
nastąpiło wznowienie bezpośredniej 

komunikacji lotniczej Moskwa — Sofia 

oraz wszczęto rokowania o zawarcie 

szerokiego układu handlowego między 
ZSSR. a Bułgarią. Rewizjonistyczne- 

mu stanowisku rządu węgierskiego 

niedwuznacznie  domagającemu się 

zwrotu Siedmiogrodu sekunduje zbli- 
żenie między Koroną św.Stefana i Ju- 

gosławią. Zdaniem redaktora politycz- 
nego „Daily Herald“ fakty te, razem 
z powstrzymaniem się przedstawiciela 

Jugosławii od głosowania w sprawie 
wykluczenia ZSSR. z Ligi Narodów, 
wymownie świadczą o tym, iź z cha- 
osu bałkańskiego zaczynają się wy- 

łaniać dwa bloki, z których jeden „o- 
skrzydlony* żądaniami rewizjonistycz- 
nymi zaczyna skłaniać się w stronę 

bloku niemiecko-sowieckiego, zaś drugi 

na czele z Turcją i Rumunią deklaruje 

się całkowicie po strouie aliantów. 

Na półwyspie bałkańskim, zdaniem 
dziennikarza angielskiego, wydarzenia 

ostatnich dni wytknęły kontury linii 

demarkacyjnej, która podzielić ma Bał- 

kany na dwa obozy, kładąc kres wy- 

siłkom, zmierzającym do utworzenia po- 

tężnego b oku państw bałkańskich. 

Linia demarkacyjna nie została jed- 

nak jeszcze ostatecznie wytknięta. Mo- 

żliwe są kombinacje. W tym też kie- 

runku pracuje dyplomacja europejska 

całą parą. Na ostateczne ukształtowa- 

nie się owej linji podziału wpłynie 

stanowisko Włoch. Z tym większym 

zainteresowaniem czekali politycy bał- 

kańscy zapowiedzianego na sobotę 

wielkiego przemówienia włoskiego mi- 

nistra spraw zagranicznych. 

* 

RZYM. Wczoraj rano włoski 
minister hr. Ciano wygłosił wiel- 
kie polityczne przemówienie, w. 
którym caznaczył, że Włochy 
sprzeciwią się utworzeniu jakie- 
gokolwiek bądź potężnego blo- 
ku państw bałkańskich, oraz 
podkreślił przyjazne stosunki 
specjalnie łączące Włochy z Wę- 
grami, Bułgarią i Rumunią. 
Zdaniem prasy angielskiej 

przemówienie hr. Ciano nie po- 
szło w myśl intencyj niemiec- 
kich,
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— Roraty pracowników umy- 
słowych i fizycznych Elektrowni 
Miejskiej odbędą się w niedzie- 
ię dnia 17 grudnia o godz. 7.30 
w kaplicy Marianum (ul. Wiłko- 
mierska 1). 

— Układanie list personelu 
lekarskiego. Od Iowego Roku 
Wilensk e Kasy Chorych uregu- 
lują udzielanie pomocy lekars- 
kiej swym członkom na nowych 
podstawach. Obecnie układane 
są listy personelu lekarskiego i 
już w końcu r. b. wyznaczeni 
zostaną lekarze Kas Ch, (N.) 

Ministerstwo Finansów 
powierzyło Izbie Przemysło- 
wo - Handlowo - Rzemieślniczej 
zebranie danych o tych którzy 
w ziemi wileńskiej ucierpieli na 
skutek wojny i w jakim stopniu. 

Szereg wilnian odwiedza od- 
powiednie urzędy i informuje 
się jakie można byłoby tworzyć 
nrzedsiębiorstwa. Jeden z wil- 
sian złożył w departamencie 
przemysłu i handlu podanie o 
pozwolenie uiworzenia fabryki 
rowerów. Wpłynęło również po- 
danie o pozwolenie utworzenia 

„fabryki lamp elektrycznych. 
— Starania o zwrot mienia 

wywiezionego z sejfów. W leń- 
ski Prywatny Bank Handlowy 
podjął akcję od yskania mienia 
wywiezionego z sefów tego ban- 
ku. Jak się dowiadujemy. bank 
zbiera na raie wiadomości o 
zawartości poszczególnych sej- 
fów i ustala ich wartość w Ii- 
tach według zeznań właścicieli, 

Skonfiskowane drzewo 
rozdane będzie  najbiedniej- 
szym. Stwierdzono, że w szere- 
gu składów drzewa właściciele 
pobierali ceny wyższe cd usta- 
ionych. W związku z tym znaj- 
dujące się w tych składach 
drzewo uległo konfiskacie. Be- 
dzie ono rozdane naibiedniej- 
szej ludności. Właściciele zaś 
składów drzewnych ulegną su- 
rowym — Кагот grzywny lub 
aresztu. x) 
— Z Angli do Wilna płynie 

węgiel. Szereg większych przed- 
sięb.orców węglowych zakupił 
węgiel w Fnglii. Węgiel ten za- 
ładowany na dwa duże statki 
znajduje się już w drodze do 
Wilna. Podług otrzymanych wia- 
domości, statki te przebyły już 
szczęśliwie niebezpieczną strefę. 
Jest więc nadzieja, że wegiel 
niedługo przybędzie do A 

x) 
— W niedzielę rozpoczęta 

zostanie komunikacja autobu- 
sowa między Kownem i Wilnem. 

— W sprawie książeczek po- 
datkowych. Minister Finansów 
zarządził, by pracownicy w Wil- 
nie i okregu, którzy musieli wy- 
brać książeczki podatkowe i do- 
tychczas tego nie uczynili, op- 
łacili minimalne normy podatku 
od dochodów z pracy па ро3- 
stawie odpowiednich tabelek po- 
datkowych, przyczym potrąceń 
dokonują pracodawcy. W Wilnie 
obowiązują normy m. Kowna. 

(N.) 
— Przedstawiciele Komitetu 

Hoovera przybyli 15 grudnia do 
Wilna dla zapoznania się z sy- 
tuacją uchodźców wileńskich i 
rozwiązania sprawy pomocy. (N.) 
— Wykazy osób otrzymują- 

cych renty zostały w tych dn. 
wysłane do Min. Spraw Wew- 
nętrznych Chodzi o renty star- 
cze i inwalidzkie osób zamiesz- 
kałych w okr. wileńskim. Spra- 
wa ich będzie rozpatrywana w 

Ministerstwie. (N.) 
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA 

„CATR RODZIKNA” 
liustrowany tygodnik polski 

jedyny w Litwie 

Kaunas, Ožeškienės g-re 12 

Prenumerata roczna 5 II, pół- 
roczna 31, kwartalna 1 I, 50 ct., 
nr pojedyńczy 2> ct. Do na- 
bycia we wszystkich kioskach 
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— Kursy dramatyczne. Dy- 
rekcja teatru na Pohulance za- 
wiadamia, iż zapisy na kursy 
dramatyczne przyjmuje codzien- 
nie (z wyjątk. niedziel i świąt) 
sekretariat teatru w godzinach 
od 12—14 i od 17—18. 

— Wszyscy kolejarze wil. 
pozostający bez środków utrzy- 
mania, a posiadający na swym 
utrzymaniu dzieci do lat dwu, 
zechcą bezzwłocznie zgłosić się 
do Biura Rejestracji Litewskie- 
go Czerwonego Krzyża przy ul. 
Wiwulskiego Nr 4 m. 4 w go- 
dzinach od 9 do 13. 

— Przedłużenie rejestracji 
członków Kasy Chorych w Wil- 
nie. Ze względu na to, że jesz- 
cze nie wszyscy robotnicy zos- 
tali przez pracodawców w Kasie 
Chorych zarejestrowani, rejestra- 
cja zostałą na kilka dni prze- 
dłużona. ч 

— Holenderskie buty @а 
studentek — uciekinierek. Ko- 
mitet Pomocy Uchodžcom w 
Wilnie przystąpił do rozdzielania 
pomiedzy uchodźców  odz'eży, 
otrzymenej z zagranicy. M. in. 
studentki — uciekinierki, uczę- 
szczające na Uniwersytet wileń- 
ski, otrzymały już ciepłe buty, 
przysłane z Holand'i. Buty te są 
guinowe, wysokie, błyszczące — 
zupełnie przypominające nasze 
śniegowce. Е 

— Wczoraj przybyło do Wil- 
na około 90 osób personelu 
Uaiwersytetu Witolda Wielkiego 
z Kowna, celem przejęcia za- 
kładów Uniwersytetu Wiieńskie- 
go. Najliczniej są reprezentowa- 
ne wydziały humanistyczny i 
matematyczno przyrodniczy. Pra- 
ce przejęcia zostały rozpoczęte 
w driu wcsoraiszym o aodz 12. 
— Towarzystwo „Lietuvos Vai- 

kas* otworzyło na terenie Wilna 
5 ogródków d iecinnych. Podob- 
ne ogródk: uruchomione zostały 
również w Trokach, Świecianach 
i kilku innych punktach kraju 
wileńskiego. : (x). 

— Do Wilna przeniesiony z0- 
stanie wkrótce Instytut Litua- 
nistyczny. Lokal dla Instytutu 
został iuż uoatrzony, (N) 

— Przewidziane jest zwol- 
nienie od podatków państwo- 
wych wszystkich rolników cdzy- 
skanego kraju wileńskiego. 
„Zwolnien'e nastąpiłoby w roku 
1940. 

— Organizowane jest przed- 
sięb orstwo dla wyrobu apara- 
tów radiowych. O pozwolenie 
dla otworzena takiej fabryki 
zwróciło się kilka osób oraz kil- 
ka frm. Istnieje dążenie, by 
wszystkie te osoby i frmy po- 
łączyły się w jedną spółkę, któ- 
ra miałaby większe podstawy 
finansowe. 

— Certyfikaty uzyskać moż- 
na za pośrednictw em.Biura Emi- 
gracyjnego w Wilnie ul. J. Ja- 
sińskiego 7 m. 1 w godz, od 9 
do 2. 

Biuro załatwia wszelkie for- 
malności związane z uzyskaniem 
paszportów zagraniczrych dla 
obywateli obcych. Informacji 
udziela się bezpłatnie. 

— Sieć weterynaryjna w 
okręgu wileńskim. Wyznaczeni 
zostali na m. Wilno i okręg na- 
stępujący weterynarze: J. Bra- 
zaitis (pow. wil*ńsk), Nikolskis 
(rejon olkienicki), Markevicius 
(pow. święciański). J. Bietius (re- 
jon trocki), Elisones (rejon mej- 
szagolski), Strasevicius (rejon 
Orany II), Użubalis (rejon tur- 
gielsk'), Bartnikaitis (rejon du- 
ksztański), Cerpickis (rejon ig- 
'naliński), Sidlauskas (rejon pod- 
brodzki). Lekarzem weterynarii 
m. Wilna został Br. Janouis, dy- 
rem rzeźni miejskiej Miksys, i 
starszym lekarzem Ruksnajtis. 

(N) 

Przyjęto 90% uczni do 
gimnazjów. 

„V. Balsas* pisze: „15 grudnia 
zakończono rozpatrywanie podań 
do państwowych gimnazjów z 
polskim językiem. Przyjęto około 
90% uczniów, których rodzice 
złożyli podania. Nauka w tych 
gimnazjach rozpocznie się w po- 
niedziałek, 18 grudnia. Na ferie 
świąteczne zwolnione zostaną 
szkoły dnia 20-go grudnia. Ze 
względu na długie „wakacje* 
wspomnianych gimnazjów w 
ostatnich czasach, przypuszczać 
należy, że ferie świąteczne mogą 
być dla nich skrócone. 

Na miejsce 11 zwolnionych 
nauczycieli wkrótce wyznaczeni 
zostaną nowi nauczycielowie. (N). 

Zamknięto kilka oddzia- 
łów szkół powszechnych. 

„V. Balsas“ pisze: „W niektó- 
rych szkołach powszechnych, w 
związku ze „strajkiem* uczniów 
gimnazjów, zaczęli _ również 
„Strajkowač“ i wszczynač larum 
uczniowie szkół. powszechnych. 
Szczególną aktywność wykazały 
siódme oddziały kilku szkół po- 
wszechnych. Inspektorat szkolny 
zamknął kilka takich oddziałów. 
Leps' uczniowie tych zamknię- 
tych oddziałów zostaną przyjęci 
„do odpowiednich oddziałów in. 
nych szkół”. (N). 

—©:0— 

Nagły zgon sekretarza 
Banku R: Inego 

Wczoraj ok. godz. 12 zmarł 
nagle w .swoim pokoju służbo- 
wym sekretarz Banku Rolnego 
5|-letni Paweł Fnusewicz, 
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Komisja do przejęcia 
chłodni w Wilnie. W tych dniach © 
stworzona została komisja do* 
przejęcia i oceny budowanych :' 
w Wilnie chłodni. Chłodnie te”. 
zostaną przejęte przez Min. Fi- > 
nansów, a później przypuszczal- 
nie przejmie je Pienocentras. (N) 

— Nowootworzony Bank Prze- 
mysłowy ma otrzymać jako udział 
ze strony rządu wszystkie należące do 
państwa bkcje przedsiębiorstw, oprócz 
akcji przedsiębiorstw kredytowych. 
Portfel tych akcji obecnie wynosi ok. 
30 milj. litów. Rząd zdecydowany jest 
przeznaczyć па ten bank 8 milj. litów 
w gotówce. Bank ten również otrzy- 
małby domy podobnego banku w Wil- 
nie o wartości 2—3 milį. złotych. 
Obecnie więc jnż przewidywa: y kapi- 
tał wynosi około 40 mili, litów, 10 mi- 
lionów zostałoby w przeciągu 2 lat 
zebrane w formie akcji na rynku pry- 

watnym,względnie zostałoby uzupełnio- 
ne również wkładera rządu. Z 500 mi- 
lionowym kapitałem Bank Przemyslowy 
wywierałby duży wpływ na postęp 
kraju. Statut tego banku jest obecnie 
opracowywany, 

Zabójstwo 13-letniero chłopca 
Wczorajszej nocy w Wilnie 

do*onano ohydnej zbrodni. Zo- 
stał zamordowany, p'awdopo- 
dobnie w celach rabunkowych 
13-letni uczeń szkoły powszech- 
nej Leon Markiewicz, zamiesz- 
kały przy ul. Cichej. 

Zwłoki chłopca znaleziono ra- 

no w wąwozie na brzegu Wilii” 
Chłopcu zdjęto płaszcz, buty o- 
raz inne części garderoby. 

Na miejsce wypadku wyje- 
chali przedstawicie e policji kry- 
minalnej z naczelnikiem Krasa- 
uskasem ną czele. (c) 

TEATR I MUZYKA 
Teatr Miejski na Pohulance 

— Dziś, w niedzielę 17 grudnia o 
godz. 12 w Teatrze na Pohulance od- 
będzie się popis uczniów Konserwato- 
rium Muzycznego im. M. Karłowicza 
w Wilnie. W programie produkcje klas: 
fortepianu, skrzypiec i Śpiewu solo- 
wego. Ceny miejsc od 30 centów do 
2 litów. 

— Wieczorem o godz. 17 powtórze- 
nie jednej z najweselszych komedii zna- 
nego autora R. Newiarowicza p. t. 
„Diaczego zaraz tragedia", W го- 
lach głównych wystąpią: W. Aleksan- 
drowiez, A. Łodziński, J. Wasilewski. 
Reżyseria dyr. Kielanowski: go. Oprawa 
dekoracyjna — W. Makojnika. 

"— W poniedziałek 18 grudnia o g. 
18-ej w Teatrze na Pohulance wesoła 
komedia „Oł+ czego zaraz tragedia". 
Kasa czynna od godz. 17.30. 

— W przygotowaniu — na śwtęta 
„Pastorałka — misterium ludowe w 8 
obrazach, w układzie Leona Schillera, 
przy udziale całego zespołu artystycz- 
nego teatru. 

Teatr muzyczny „Lutnia” 
— Dziś ukaże się operetka L. Falla 

„Madame Pompadour", której jako 
tło służą dzieje rewolucji. 

Teatr „Rewła* Światowid 
— Dziś w niedzielę 17 b. m. o g. 

5.30 i 7.30 punkt. teatr „Światowid” 
gra z wielkim powodzeniem wesołą 
rewię „Precz z babami* z Żejmówną 
na czele całego zespołu, w opra: owa- 
niu reż. A. Jaksztasa. 

Kasa czynna od 10—12 i od PP. 

Teatr „Niebieski Pajacyk” 
Mickiewicza 9 

— Dzisiaj, t. j. w niedzielę 17 gru- 
dnia odbędzie się premiera pięknej 
bajki dla dzieci K. Tuhońskiego p. t. 
„3а$ i Małgosia”. Przed przedstawie- 
niem znany z poprzednich bajek „wuj- 
cio Zbyszek* «powie bajeczkę o 
„Krasnoludkach na Helu”. Bilety na 
te przeds'awienia, t. zn. na godz. 11 
i na godz. 13 są do nabycia od 9 r no 
w kasie teatru, przy ul. Mickiewicza 9, 

— Teatr państwowy w Wil- 
nie. W Wilnie ma powstać teatr 
państwowy. Obecnie czynią się 
starania o lokal, Załatwiane też 
są inne Sprawy organizacyjne 
teatru. (N) 
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Niedziela II! Ade entu, 

zwana Gaudete — 
Radujcie się 

„Ktoś ty jest?" (Jan I, 19). 
Trudne pytanie, gdyż . odpo- 
wiedź na nie wymaga zbadania 
trzech podstaw życia moralnego 
człowieka, mianowicie: wiary, 
obowiązku i rozrywek, 

Wiara ożywia i oświeca, wy. 
twarzając obyczaje jednostki 
i spo'eczefistwa, bo jest drogą, 
prawdą i życiem Czy taką jest 
wiara nasza? Wiara wymaga kon- 
sekwencyj, a w nas: wiara so- 
bie, a my sobie; my na prawo, 
wy na lewo, 

Obowiązek — jest to wola Boża, 
którą mamy spełniać w danym 
czasie i w określonych warun- 
kach. Któż z nas nie wie i nie 
widzi, że ludzi prawdy, pracy, po- 
rządku, dokładności i slówności 
nie mamy za wiele. W zarozų- 
miałości swojej sądzimy, że je- 
steśmy jako bogowie, wiedząc 
dobre i złe i dla tego zbyt czę- 
sto budujemy ruiny. 

Wypoczynku, rozrywki i go- 
dziwej zabawy potrzebujemy i 
szukamy. W tych naszych zaba- 
wach, niestety; coraz częściej i 
coraz więcej spotykamy nędzy 
zmysłowej: Wein, Weib und ge- 
sung... Mało tego: za panem 
ojcem i za panią matką — idzie 
latarośl! 

Zbadawszy powyższe odchy- 
lenia nasze, powtórzymy zapy- 
tanie: Ktoś ty est!? 

X. Michał Rutkowski. 

  

Prawdziwa oszczędność 
to powierzanie roboty 

dobrym fachowcom 

„?0M oC INŻYNIERSKA" 
Šwiatio. Sta. Radio. Svg al zacja. 

Neony Apa:.ty elektrycz e, Insta- 

lacje. Sprzedaż. — Adres: Mickie- 

wicza 1 (od pl Kated .) tel. 17-48 

  

  

Spółka 

żądanie gotuje. 

b. r. do godz. 18-ej. 

„MAISTAS“ 
za pośrednictwem swych sklepów proponuje 

szynki na świeta 
Po zakupieniu wędzonej szynki, „Majstas* tę szynkę na 

Gotowanie kosztuje 1 Lit. 
Szynki do gotowania można zamawiać do 22 grudnia 

Akcyjna 

wędzone 

  

    Ktokolwiek mógłby udzielić jakąkolwiek informację o zaginionych 
z Nowogródka 25.X uczniach tamtejs ego gimnazjum Stesiu scibor- 
Marchoc Im z Korelicz, lat 13 i Dziun-u Dworze:kim, lat 16, którzy 
udawali się do Litwy — proszony jest o jak najszybsze zgłoszenie się 
osobiste lub listowne do W. Birnika, Portowa 19 m. 9. Wilno.   
  

    

Komunikat „Maistasu“ dla rolników 
W jakich miejscowościach „Maistas“ 

skupuje indyki? 
W okręgu wileńskim indyki skupywane są w następijących miejsco= 

wościach: 
1) w Oranach — w poniedziałki, 

2) w Duksztach — w środy, 

3) w Ignalinie — w czwartki, 

4) w Turmoncie — w soboty. 

Nowe miejsca skupu bydła w Jaszunach 

Po Świętach od 29 grudnia b.r. „Maistas* zaczyna skupywać bydło 

w Jaszunach (okręg wileński). W Jaszunach bydło skupywane bę 

dzie w piątki 2 razy na miesiąc, co drugi tydzień. 

odbędzie się 29 grudnia. 

Pierwszy skup 

Na okres świat Bożego Narodzenia „Maistas* wstrzy- 
muje zakup bydła. 

Od 21 grudnia b. r. (od czwartku) we wszystkich miejscach skupu 

przez „Maistas“ świń, bydła i ptactwa, skup zos'aje wstrzymany. 

Ostatnim dniem skupu przed świętami będzie dzień 20 grudnia (środa). 

Po świętach znowu zacznie się skup bydła 28 grudnia (czwartek). 

S-ka Akc. „M istas"
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Gdy chore masz pluca, stosuj 

BALSAM JERO'OLIMSKI 
wyrobu Laboratorium OO. Bonifratrów 

w Wi nie, plac Napoleona 6. Nr paten- 

tu 1971. Leczy on skutecznie katar wejściem wyłącznie z klutki schodoWEj Pn TSS NTA niosło sie biuro „Żinio*. Wykonywa 

pluc, bronchit, uporczywy kaszel, ułat- cych. Mowa del Ee wynajmę. Želoszenia do Kurjera pod starannie i sumiennie wszelkie tiuma- | 

wia wyksztuszanie, wpływa pobudzają- angielski, francuski | niam „Pokój* czenia na jęz. litewski i polski, pisze 

co na apetyt i dobre samopoczucie 

chorego. Do nabycia w aptekach i skła- 

dach aptecznych. 

Nauka i Wychowanie 
TETTYSYFTYOTOGYETOEPTYWYW URE 

SHELEY'S Instytut języków ob- 

toraty anqel. — 4 | _ mies. 

  

„Instytut wauki Języków* (dawn. 

Germanistyki) Wielka 2 m. 1. Nowe 

przyś ieszone kursy języka Iltewskiė- 

go, anlelsk;ego, francuskiego, nie- 

  

„KORJER WILEŃSKI 2 

  

Lokaie 

„ Pokój umeblowany z osobnym 

  

Poszukuje się do wynajęcia lub 
kupna mieszkanie 5—6 pokojowe z u- 
rządzeniem. Zgłoszenia do Kurjera pod 
„Sam“. 

Fllatel ściłil 
Największy wytór znaczków. 

Stanisław w eychert 
Bernaraynsxi zauł. 7 m. 5a 

Kupno — Sprzedaż — Zamiana 

Pianino krzyżowe z powodu wy- 
jazdu sprzedam niedrogo — ul. Lwow- 
ska 15 m. 5. 

Pianino krzyżowe w dobrym sta- : 

Do Wilna, ulica Trocka 9, prze- 

podania, przepisuje dokumenty, wypeł- 
nia blankiety, informuje o wybieraniu 
patentów i t. p. 

Stołownia Towarzystwa Samopo- 

DMADABARARDB RRARASOZRODŁER OŚĆ ё i . — ul. Św. i 2 

fieckieno. -rosykskego "Boki unstłówany, wonediny, tie zaśi, parki żprzedam -— ul ŚW. mcy IT Aaa obiady po. 05 e 
i e k a Fr z e z osobnym wejściem od zaraz do wy-  — — ————————————— Tamże Biuro Komisowe zaopatrzone w 

WYCYTIWTYTPETWOSOTYPOWYTYTYTYTYWYW 

DrMed. Mikoła| Karnowski 
Spec. choroby dzieci 

przeprowadził się 

na Wielką Pohulankę Nr 23 

przyjmuje codz od 9—12iod *>—5pp 

Dr. Sr. Pergament | 
(choroby wewnętrzne) 

Kursy Gimnazjalne I Liceaine 
Sekcji Szk. Śr Z. m. P są czynne. 

Zapisy do wszyst<ich klas codziennie 

w g.16—18. Lokal: Gimnazlum Filo- 
matów, Ż lig 'wskiegn 1 róa Wileńskiej 

  

Konwersacji języka niemieck 
i francuskiego udziela uchodźca. Zgło- 
szenia do Kurjera pod „S. J.“ 

  

Nauczycielka gimnazjum poszu- 
kuje lekcyj języka niemieckiego I przy- 

majęcia — ul. J. Jasińskiego 11 m 8 
(wejście z zaułka Przejazdowego). 

Profesor un'wersytetu poszukuje 
adnego mieszkania (3—4—5 pokojo- 

wego) w pobliżu katedry. Oferty przyj- 
OO dIERCJE Kurjera pod „Pro- 
евог“. 

  

Pokolku umeblowanego z wygo- 
dami, ciepłego w izraelickiej rodzinie 
poszukuje inteligent. Pożądane z utrzy- 

  

Samochód DuW sprzedam, mo- 
del 1939 ponownie zarejestrowany — 
ul. Mała Pohulanka 6. 

  

Radloodb ornik „Philips“ nowy 
260, futro męskie 275, wali kę sprze- 
dam — ul. Tatarska 15—6. 

Samochód sprzedaję „Opel-Olym- 
pia“ 1937 rok, tanio — ul. Kalwaryj- 
ska 6 — Juchniewicz. 

  

liczne towary — Wielka 64 

Bezpłatnie! Facnowy taksato: « 

szacuję każdą rzecz: biżuterię, dywa- 

ny, obrazy, meble | rozmaite rzeczy. 

Uli. Trocka Nr 5, Sklep D 
sprzedaż I komis. Tak- 

— 
Bridge. Pierwszorzędny bridžista 

z Warszawy udziela lekcji bridge'a. 

$ i 
. + pł ra 

ul. Tawalną 22 tel, 11-51. gotowuje do matury — ul. Mickiewi. ANN OO MRC 2 powodu wyjazdu sprzedaje się a RE ww ode 
Ordynije od aodz 1 —12 | od 5—7 cza 15 m. 13. 1-2 pokoje do wynajęcia, ume- sklep spożywczy w dzielnicy chrześci- wagrodę otrzyma, kto ułatw 

Dr. Zeldowiczowa 
Choroby kobiece. skórne, weneryczne, 

narządów moczowych, 

przyjmuje od qodz. 12-2 i 4—7, 

Wileńska 78 m. 3, tel 2-77 

—-———- 

Dr. Zygmunt Kudrewicz 
Specjalista: weneryczne, Syfilis, 

skórne i płciowe 

Wilno, Zamkowa 15 m, 2 

Przyjmuie od 8 do 1 1 od R do 8 

Dr. M. Zaurman 

Długoletnia pracowniczka , biuro- 
wa załatwia wszelkie formalności we 
wszystkich  iustytucjach, dotyczące 
zmiany paszportów. Wiadomość listow- 
nie lub osobiście: Wilno, uł. Parkowa 
N 9 m. 4 od 5—7 p.p. 

Buchaiterzy z Kowna otwierają u 

biowańe — ul. Wiwulskiego 22 m. 1. jańskiej — ul. Konduktorska 2. 
  

Pokój z osobnym wejściem do 
wynajęcia — uł. Zygmuntowska 20. 
Dozor a wskaże. 

  

2 lokaie handlowe w różnych 
punktach sprzedam. Dowiedzieć się — 
dl. Jagiellońska 8 m. 18. 

Wydaje się lokal w centrum miasta 
4 ubikacje, nadaje się pod skład. Do- 
wiedzieć się: Sklep Tytoniowy, ulica 
Wietka 20. х 

    

Mieszkanie 6 pokojowe, luksuso- 

Swetry męs ie; damskie, dziecin- 
ne okazyjnie sprzedam tanio — Zwie- 
rzyniec, ul. Mon uszki 27, pierwsze 
piętro. 

Dom z ogródkiem w Wilnie z 
2—3 mieszkań w cenie około 25 ty- 
sięcy liów poszukuję. Zgłoszenia pi- 
semne składać do czwartku, 21.X1I.39 
w administracji Kurjera Wl. dla E. N. 

Sprzedajemy: domy 10.000 — 
50.000, futra, ubrania, suknie, kilimy, 

      

nalezienie motocykia D.K W. „setka* 

opony „Stomil* skradzionego w dniu 

16 b.m. zgłoszenia do Kurjera pod 

=„Kradzież*. 

Kiosk gazetowo -tytuniowy wy- 
dziefża ia się w centrum. Dowiedzieć 
się — ul. Jagiellońska 6 m. 13 od go- 
dziny 17 do 18. 

Wyjeżdżam w tych dniach Lida, 

Baranowicze, Łuniniec, Lwów, Grodno, 
Kowel. Przyjmuję zlecenia — ul. Sta- 
ra 21—10 Zwierzyniec. 

    

Warszawa — powracam 20 b. m. 
firanki, obuwi*, Samowary, porcelanę, | 

dn. ! stycznia 1940 r. Biuro Buchalte- we do wynajęcia — ul. Tatarska 19, i я + » Okazja sol dnego załatwienia intere- 

Choroby: skórne, weneryczne, piclavę ryjne. Przyjmuje się prowadzenie ksiąg tel. 478. YA : ane p Sklep Ko sów — ul. Witoldowa 40—4, godziny 

Gab'net światłoleczniczy UA y) w języku Itewskim zgodnie z prawo- ы 2 . 18—20. 1 

ul. Szopena 3, tel. 20- dawstwem Litwy. Zainteresowane fir“ | AASAAAAMAAASAAMAAMAGAMAMADA AAA ŠIS Sprz<d-ję kawiarnię z całkowitym 
przvimuie 12—2 i 4-8 po południu 

Lo ] [Zl ОНО ОА НН ННН НОЫЕ 

Dr. Med. Leon Butkiewicz 
Specjalista chorób uszu nosa | gardła 

Przyjmuje od 10—12 i od 15— 17 

Mickiewicza 22:a m. 21 (il piętro) 

(we ś-ie obok Z'elo 'eqo Sztralla) 

Docent Dr. Med, 

Benedy :t Ovl-wski 
przeprowadził się 

na ul. Kasztanową 7 m. 6 
Choroby uszii, nosa nosa i gardła. 

Przyjmuje od 5—6 po poł. 

аВЫ 

  

AAAAAMAMA AAA 

Akuszerki 

my zechcą kierować zgłoszenia do 
Kurjera pod „Buchaiteria* 

  

Młoda samotna osoba przyjmie 
pracę przy dziecku, szyje, ceruje. 
szenia do Kurjera dla „Inteligentnej* 
————————— 

Mydlarz przyjmie posadę lub przy+ 
stąpi do spółki, urządzenie i lokal po- 
siadam. Zgłoszenia do Kurjera pod 
„Mydłarz* 
LL 

Student ekonomii Uniwersytetu 
Kowieńskiego (na ukończeniu) poszu- 
kuje posady w Wilnie lub okolicy. 
Specjalność — statystyka. Zna litew- 
ski, polski, rosyjski. Księgowość. Ru- 
tyna w pracy biurowej. Listy kiero- 
wać: Kaunas, 16 Vasario g. 1 Knygy- 

$przedaż i Kupne 

Nieruchomość, przedsiębiorstwo 
oraz wszelkie ruchomości, sprzedasz i 
kupisz najlepiej przez Biuro Pośred- 
nictwa Sprzedaży. Arsenałska 4 m. 6. 

Kupno, sprzedaż, komis, okazje 
Portowa 12—!', od 10-6 

Ubranie kowerkotowe 100 litów, 
długie buty 50, burka ciepła 100, Mic- 
kiewicza 1, Szumańska. 

        

Do sprzedania pierwszorzędne 
urządzenie biura z kasą ogniotrwałą i 
mas/ynami do pisania. Oglądač co- 
dziennie od 10 do 12, Mickiewicza 

  

urządzen. za dowolną walutę natych- 
miast. Dowiedzieć się — ul. W. Pohu- 
anka 31/33. 

Sprzedam dom murowany o 11 
mieszkaniach po 2 pokoje z kuchnią, 
dochód 400 lit., cena 50.000 lit. — ul. 
Więzienna 10 m. 1 od 12 do 3 bez 
pośredników. 

    

Opony d'że sprzedam Stomil 
16—50, z dętką w dobrym stanie, dru- 
ga rosyjska stan gorszy, waluta do- 
wolna. Artyleryjska 10—3. 

  

Do sprzedana 1) powóz „Wik- 
toria“ od owiedni na dirožkę, 2) mio- 
carnię parową, 3) krów 15 i koni 6. 
Tamże poszusiwany jest ekonom — 

    

Zginęły dwa małe kremowe terie- 
ry (pies i suczka). Odprowadzić za 
nagrodą — ul. Objazdowa 8 m. 7. 
Przywłaszczenie będzie karane. 

Żcubłony dowód osobisty na imię 
Nosowicza Faustyna — ul. „Wileńska 

Zgubiłem certificat polsko-an- 
ielski na nazwisko Frenkiel Józef za 
r F. 79 wydany w Kownie. Adres 

Frenkiel, Wilno, Hotel Sokołowski. 

onla 13 grudnia zgubiono legity- 
mację kolejową emerytalną Edwarda 
Breweczyńskiego. Uprasza się łaskawe- 
go znalazcę o zwrot pod adresem — 
ul. Wiłkomierska 13 m. 18. 

    

иччч MAS „Stella“ dėl F. G. 26 m. 3. МУа Эя ВЩИОЪ °;°ЫЗ'У› ‘\;‚УгШУ ПЫ 
i Komisarza Rządu na m. Wilno na imię 

Akuszerka Śmiałowska Potrzebna panienka lub samotna Płanino „Rónisch* i fortepian да?, a la PRE: Józeja Urbanowicza — unieważnia się. 

oraz Gabliiet Kosmetyczny, 
Ceny przystępne. 

ul Zamkówa 26 m. 6. 

  

Akusz. Maria Laknerowa 
przyjmuje od g. 9 reno do g. 7 wiec2 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1-a—3 róg 

ul. 3-40 Maja obok Sądu. 

  

pani do dziecka i usługi, za utrzyma- 
nie i m'eszkanie. Adres w Redakcji. 

Hand'owiec, energiczny, 'samot- 
ny szuka jakiejkolwiek pracy. Laska- 
we zgłoszenie pod „Uchodźca*. 

  

Potrzebny samodzielny rutyno- 
wany tokarz metalowiec Zgłaszać się 
w poniedziałek, godz. 2—4 — ul. Wiel- 
ka Pohulanka 17 m. 6. 

  

„Dyderychs* tanio do sprzedania, ul. 
Trocka 5, sklep okazyjnych rzeczy 

Sprzedam urządzoną fabrykę my- 
dła. Zgłosz. do Kurjera pod „Pabryka“ 

  

Sprzedam tanio sypialnię, jadal- 
niej salonik — ul. Mickiewicza 16-a 
m. 8. 

  

Tania wyprzedaż materiałów biel- 

miecka 22—19 wejście frontowe. 

Handel i Przemysł 
TOPTTFYTTTWYTYTYFYJ 

Na Święta: śliżyki, babki i t. p. 
wyrory poleca piekarnia obwarzan-- 
ków Bolesława Grzybowskiego, Tatar- 

  

  

Zoubiono w październiku dowód 

osobisty wydany M Komisarza Rzą- 
du na m. Wilno Ne 7312/8555 na imię 
Ignacego Włodzimierza Hryhorowicza, 
Zarzecze 40. 

Zgubiony portfel wraz z dowoda- 
mi osobistymi na imię Antoniego i 
Wiktorii Wierzbickich. Wilno, Połocka 
85—3. 

AAAAAAA AAAAAAAAAAAAAA Tnteligantas učiekiūtecką, (dost ai ubrań — Marian Sawicki, Wileń- ska 26. = EAANiRO "46 WOWO osoŃisto "ha 

a = ska 27—2. Skradziono dowód osobisty na 

Matrymonialne kuje pracy gospodyni do starszej ©so- ы Szkło okienne | wszelkie roboty imię Mikołaja Kadłubow skiego Ne 15047. 
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Starszy pan (kupiec) życzyłby tą 
drogą zapoznać Panią tęskniącą do do- 

mowego ogniska — cel matrymonialny: 
Redakcja: Okaziciel leg. Ne 6003. 

(ALSS PASIDALINK W A TAS TNS MS ST TALENTAI 

ARIEL PIRMAS 
  

MOJA PODRÓŻ 
ROZDZIAŁU I-go, 

czyli Jerozolimy wyzwolonej dokończenie *) 

Ta cicha jasność, to z pewnością wieczność, 
która ma skrzydła jak anioły białe — 
myślę — a kiedy tej jasności dotknę... 

by lub dz eci. Warunki skromne, Ofer- 
ty dla „M. H.". 

futynowana maszynistka posztt- 
kuje pracy — Wilno, Pióromont 11—6 
L. Wolańska. 

(3) siedzą w kawiarni — mówi Grek. — O panie! 
nie wiem z jakiego pan pochodzi kraju, 
ale napewno tam lvdzie źli nie są, 
gdy pamiętają o Temistoklesie! * 
Mówiąc to w oczach miał blask j 
źródło wieczności — ogień humanisty. 

Wyjaśnił jeszcze, że to on z wdzięczności 
zabrał me „zwłoki* za złotego rubla 
z rąk policjantów do p. Zweikugla. 
Coś jeszcze mówił, ale słów tych potok 

  

fortepian sprzedam b mały krzy- 
żowy sprzedam zaraz — ul. Kalwaryj- 
ska 12 m. 3. 

  

Skiep do sprzedania z urządze- 
niem na ul. Zakretowej 9. 

akiś czysty, 

szklarskie, okazyjnie wysortowane na- 
czynia, porcelana, faisns do restaura* 
cyj i domu, wynajem konia z wozem, 
reperacja 'qrzejników I lamp szybko 
i solidnie P/N. „T. ODYNIEC* Wilno, 
W elka 19. tel 4-24 

— — — — ————————— 
tginą! pies: szczenię buldog pias- 

kowy, czarne centki, suka. Zwrócić za 
wynagrodzeniem. Kołejowa 9 m, 5. 
Przywłaszczenie będzie policyjnie ści- 
gane. 

WOGZYEROOZOZKZGURECA WERRZZRZOZRZZ ROR WTORES WOOEASTEET AOC KÓOWNÓE R ROODOPRASAOCAATE 

— jęknął Pers z żalem — Zupełnie jak dzieci! 
Kogo obchodzą te głupie, walcownie 
rumuńskich armat! A tutaj czas leci! 
Nafta panowie! Wiecie ile dają 
mi za ten choćby dywanik cudowny, 
który wam zaraz pokażę? * (Niestety, 
tutaj mnie wiąże dane frantom słowo. 

„| Także nie chciałbym młodą pokpić głową — 
Gadać za dużo... dziś?! — Już taki kretyn 
nie jestem!) Dość, że były pewne plany 

Lecz cóż to? — jasność ta dziwnie wilgotna! 
Może huryssy (Co raj to obyczaj! ) 
mokrym ręcznikiem myją m oblicze? 
Zrywam go, patrzę co się kryje za tem 
— Nie aureole, iecz twarze brodate! 
Ujrzałem Persa... rozpoznaję Greka — 
oko ma sine... smutno się uśmiecha,., 

— A więc ja żyję! — wrzasnąłem z uciechą 
— jeszcze daleko łono Abrahama! 
Śmieję się, śmieję, a łzy płyną same... 
— „Pan do mnie mówi? * — ktoś nagle zapytał. 
Patrzę — wysoki, starszawy mężczyzna : 
wyciąga rękę i mówi: „Abraham 
Zweikugeł jestem*. Na skroniach siwizna, 
perła w krawacie... Ja tak się zmieszałem 
jakbym był bardzo temu panu nie rad 
1 rzekłem tylko „A. Pirmas — literat“. 
Dodałem jeszcze, że mi w głowie strzyka... 
„Pan dostał pałką w tłoku od celnika 
— wyjaśnił Abraham — a tu, w mym biurze 
ułożę panu plan dalszej podróży*. 
To mnie ujęło. — Nie jest tak źle znowuż 
gdy czeka życie i powtórna podróż! 
Zweikugel odszedł. — „Wśród gości się kręci 
— choć biuro tajne, lecz liczni klijenci   

przerwały krzyki w pokoiku. obok 
i zdania w różnych zmieszanvch językach : 
— to grupka osób -koł» p. Rózi 
krzyczy, a p. Rózia główkę skłania 
i dwa paluszki wkłada do .swej buzi 
i drga zabawnie i miuga oczkami 
itak się stara... — zmiękłby nawet kamień! 
Ale nie grubas. — Krzyczy „Co za kanty?! 
Niech pani odda moje dwa brylanty! * 
A drugi jeszcze: „My zmusimy panią! 
To zwykła kradzież, a nie przechowanie! * 
Zaś biedna Rózia rozwarta na wylot 
tylko się wstrząsa, napina i schyla... 
„He he!.. — Pers drzwi zatrzasnął — pana dziwi 
ten widok? Tutaj to jest zwykła scena, 
codzienna... Głupstwo! Skończy się szczęśliwie — 
zaraz przyniosą pompkę... Mówmy lepiej 
co z nami... Wojna! Czy pan wie Ausnitta 
Maxa, tak, tego z „Cocietė“ „Resita“ 
(rumuński „Creusot*) — zabrał sędzia śledczy! 
Wpadł... żony szkoda by. . Tu stał się bledszy 
Grek także udział biorący w rozmowie, 
i o urodzie pani plótł nerwowo — 
(biedaczka w Palm Beach teraz) Z męża drania 
kawał był zawsze. Rząd nic nie dostanie 
z osiemdziesięciu skradzionych tysięcy, 

pewne marszruty, punkty i nazwiska 
i kontynentów maszynerię zbliska 
ujrzałem: — Papen, Irak i Bałkany 
i do Tripoli był rym w Anatolii 
i słowo Indje świeciło w gorączce, 
a refren w kółko: tysiące... tysiące,.. 

Oni szczęśliwi, że tak słucham grzecznie, 
z mych przerażonych oczu żartowali 
i już mówiło się jak mnie bezpiecznie 
przerzucić można będzie do Italii. 
„Wiesz? (Grek w zapale przeszedł ze mną na ty) 
— jako fortepian! Dobrze? * — „Ależ gnaty 
gość poobija sobie! — Pers się ujął — 
już go wyślijmy lepiej jako mumję; 
będzie wygodniej... Albo już wiem! — jako 
węże do Zoo!!! Prawda, pomysł ostry? * 
„Dzieci z was, dzieci! — zaśmiał się Zweikugel 
który wszedł na to. — Dla tego chłopaka 
mam cymes. Wy będziecie sjamskie siostry, 
pana i mój krewniak. On jest trochę rudy 
ale to fryzjer zrobi. I krawcowa, 
Paszport mam. Wcale nie trzeba się wstydzić 
tylko uważać. Trochę niewygodnie, 
lecz na to wojna*. Tu wszyscy markotni 
i obrażeni zamilkli z początku 
gdy ja im grzecznie: — mam paszport w porządku 
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  *) Przygody poprzednie w „Kurjerze“ z dn. 4 i 11 b. m. przynajmniej teraz. — „O czem wy mówicie! i jadę zwyczajnie... (Dalszy ciąg za tydzień). Ё 
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