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(ym jest dl 
"Finnowie bronią się nie tylko 

«na polu walki. Rząd Finlandii 

rozwinął też szeroką ofenzywę 

„polityczną. 
Między innymi, wniesiono 

-skargę na Rosję przed forum 
Ligi Narodów. 

Zebrało się w Genewie do- 
-<stojne zgromadzenie. Wyłonio- 

no Komisję 14-tu, zredagowano 
pismo do rządów ZSSR i Fin- 

dandii. Jak było do przewidze- 
nia, komisarz Mołotow odrzucił 

«propozycje genewskiego zgro- 
smadzenia. . 

Cokolwiek dz'ś Liga Nar. posta- 
nowi, wszelka wypowiedź będzie 
głosem wołającego na puszczy. 
„Ale głos ten zabrzmi poważnie. 
Różnicą między tym co być 
smiało i co jest, między marze- 
niami Wilsona, czy Clemenceau 
i rzeczywistością tak ogromna, 

dże uspasabia do poważnych re- 
fleksji. 

Czy jednak Liga Narodów nie 
ma już żadnego znaczenia?.. 
Sądzimy, że tak nie jest. Tylko 
trzeba to ująć we właściwej 

- skali. 
Byłoby naiwnością gdyby Fin- 

landia oczekiwała jakiejś realnej 
pomocy z Gznewy. Liga Naro- 
«dów jej nie da i dać nie może. 
Zwolennicy Ligi popełnili jeden 
błąd. Zapomnieli, że Liga Naro- 
„dów nie jest żadną osobowością 
nadrzędną, a tylko jedynie zjaz- 
dem delegatów różnych państw. 

Znaczenie decyzji Ligi Naro- 
dów może mieć w tej chwili 
<tylko charakter moralny. Ale i 
to należy zredukować do właści- 
«wych granic. 

Trzeba sobie jasno uświado- 
smić, jaki jest skład Ligi Naro- 
„dów. › 

Przypomnijmy sobiel.. Japo- 
mia wystąviła z Ligi z okazji 
«sprawy Mandżu - kuo, Niemcy 
«po dojściu do władzy Hitlera, 
italia z powodu Abvsynii. Stany 
Zjednoczone wogóle nie przy- 
<stąpiły do instytucji przez Wil- 
sona wymyślonej. Z wielkich 
mocarstw należą do Ligi tylko— 
fFrancja, Anglia i.. Rosja So- 
wiecka do niedawna. 

Zostają tylko Anglia i Francja. 
W ten sposób zmniejsza się 

rola Ligi Narodów, ale zaryso- 
wuje się jej charakter. 

Jakie państwa pozostają jesz- 
<ze w Lidze?.. 

Można rozróżnić takie grupy: 
1) Anglia i Francja — jedyne 

mocarstwa w Lidze. 
2) Angielskie domin'a — (Ka- 

nada, Australia, Nowa Zelandia, 
Afryka Południowa). 

3) Rngielscy satelici i klienci 

  

"Niemcy nie będą odbuda- 
wywać raństwa polskiego 

Generalna gubernia 
ze stolicą w Krakowie 
AMSTERDAM. (Elta.) Według 

wiadomości Havasa, Niemcy 

oticjalnie przyznają, że nie my- 

sślą odbuoować państwa pol- 
skiego chociażby i zupełnie ma- 
łego. Berlin jest zdania, że ge- 

neralna gubernia polska jest 

ostateczną i będzie stanowiła 

miejsca zamieszkania Polaków 

i Zydów. Stolicą gubernii pozo- 

stanie Kraków. Cala gubernia 

podzielona została na cztery 

okręgi: Krakowa, Warsza wy, Ra- 

sdomia i Lublina. W rejonie lu- 

belskim przewidziane jest osa- 
«dzenie największego kontyngen- 

tu Żydów. 

о 4 
2. 11 40 14-е). 

liga Marotów 
(India, Egipt, Iran, Irlandia). 

4) Państwa neutralne, sympa- 
tyzujące ze sprzymierzonymi, 
nap.: Turcja, Holand'a, Portu- 
galia, Szwajcaria, Grecja. 

5) Państwa północne. Blok 
grupy Os'0—Szwecja, Norwegia, 
Dania, Finlandia. 

6) Pańs wa południowo i środ- 
kowo-amerykańskie. 

7) Inne kraje neutralne. Nap.: 

Jugosławia, Bulgaria, państwa 
bałtyckie. 

Widać, że sześć pierwszych 
grup stanowią państwa związa* 
ne z Anglią, Francję lub z nimi 

sympatyzujące. Stanowią one 
olbrzymią większość. 

Obecnie odbywa się dalsza 
selekcja. 

Oto teraz Liga Narodów zdo- 

była się na demonstrację anty- 

sowiecką. Członkami Ligi są 

państwa związane sojuszem z 

ZSSR. Spowoduje to ich odsu- 
nięcie się od aktywniejszej współ- 
pracy z Ligą. 

Tak więc klaruje się rola Li- 

gi i jej charakter. Pozostają 
państwa, których dążenia poli- 

tyczne odpowiadają celom poli- 
tyki Anghi i Francji. 

W tych warunkach zgroma- 

dzenie genewskie nabiera no- 

wego, szczególnego znaczenia. 

Staje się ono kongresem państw, 

które demonstrują swą wierność 

dawnemu  statutowi Europy i 

świata, którego. symbolem był 

pakt Ligi Narodów. Francja i W. 

Brytania stale głoszą, że walczą 
o przywrócenie tego dawnego 
porządku _ międzynarodowego. 
Ewolucja dokonała się więc w 

kierunku przekształcenia Ligi 
Narodów w kongres państw 
sympatyzujących ze sprawą Sprzy- 
mierzonych. 

Sto. 
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Kontratak armii fińskiej 
w rejonie Tolvajaervi 

Próba przebycia jeziora 
sowieckie udaremniomu. 

S$Suvanćt przez wojska 
Finnowie hombardują 

kolumny pancerne nieprzyjaciela. 

HELSINKI, (Elta.) Dowódz- 
two armii fińskiej ogłasza ko- 
mmunikat o działaniach wojen 
nych 17 grudnia. W komuni- 
kacie tym podaje, że armia 
nieprzyjacielska wspierana 
przez ogień artyleryjski w 
dniu 16 grudnia atakowała w 
rejonie Taipaleejoki w prze- 
smyku Karelskim. Wszystkie 
ataki zostały odparte. W wal- 
kach, które toczyły się w 
dniach 15 i 16bm zniszczono 
30 czołgów nieprzyjacielskich. 
Próba nieprzyjaciela przejścia 
przez jezioro Suvant została 
uniemożliwiona. 

W zachodniej części prze- 
smyku Karelskiego odbyła się 
zacięta walxa artylerii. Wszyst- 
kie ataki o lokalnym znacze- 
niu zostały odparte i zostały 
„zniszczone podczas nich trzy 
nieprzyjacielskie czołgi. 

Na północ od jeziora Łado- 
gi nieprzyjaciel kilkakrotnie 
atakował, lecz wszystkie jego 

ataki zostały odparte. Podczas 

ataków nieprzyjaciela w kie- 

runku Leumola zostały znisz- 
czone trzy jego bataliony. 

Armia fińska w rejonie То!- 
vajaervi skutecznie powoli 
posuwa się naprzód. Przez 
cały dzień 17 grudnia odby- 
wały się zacięte walki w rejo- 
nie Aglajaervi. Jedna fińska 
bateria w dniu 16 grudnia 
przy jeziorze Ładoga znisz- 
czyła trzy pancerne samocho- 

dy nieprzyjaciela. 
Walk na morzu nie było. 

Fłota powietrzna: brała udział 
w walkach koło Petsam i w 

rejonie północnej Laplandii. 
Nieprzyjacielskie samoloty w 

szeregu miejscowości zrzuciły 
bomby, Fińskie lotnictwo - w 

dniu 16 grudnia  obrzuciło 
bombami oddziały pancerne 
znajdujące się za irontem. 

Przemówienie prezydenta Finlandii 
PARYŻ. (Elta). Prezydent ге- 

publiki fińskiej Kallio w nie- 
dzielę wygłosił w radio przemó- 

wienie do wojska. Kallio oświad- 
czył, iż Finlandia z zadowole- 
niem przyjęła wnioski Ligi Na- 

rodów i oczekuje obecnie dal- 

szych środków członków Ligi 

Narodów przeciwko napastni- 
kowi. 

„Jesteśmy bardzo wdzięczni 
za pomoc ekonomiczną, potrze- 

bujemy jednak więcej pomocy 

aktywnej aniżeli dotychczas. 

Mamy nadzieję, iż narody Ки!- 

Dziś przyjeżdża do Wilna Prem.er 
- Merzys i 4 ministrów 

19 grudnia o godz. 9 przyby- 
wają do Wilna: Premier p. An- 

toni Merkys, Minister Spraw 

Wewnętrznych gen. Skučas, Mi- 

nister Obrony Kraju gen. Mu- 

steikis, Minister Sprawiedliwości 

Tomaśaitis i Minister Komunikacji 

Masiliuaas, Zaznajomią się oni 

z pracą w odnośnych resortach 
w Wilnie. 

Premier przyjmować będzie 
interesantów w Gmachu Rządo- 
wym (Magdaleny 2) od 12 do 
13 godz. 
Wieczorem Premier i Mini- 

strowie powrócą do Kowna. (N) 

turałne nie zezwolą na walkę 

jedynie przez nas samych". 
Prezydent kończąc swe prze- 

mówienie wyraził swe podzię- 

kowanie wszystkim oficerom i 
żołnierzom. 

Koniec 700-ietniej historii 

niemieckiej na Bałtyku 

RYGA, (Elta). Na statku „Sierra 

Cirdoba* wyjechali w dniu 15-go 

grudnia z Rygi ostatni emigranci 

niemieccy w ilości ok. 1200 osób, 

członkowie komisji emigracyjnej 

niemieckiej w Rydze i urzędnicy 
niemieccy z Rygi 

Na tym wyjeździe emigrantów 

niemieckich, jak podkreśla DNB, 

kończy się 700 letnia historia 

niemiecka na Bałtyku. 

Polak laureatem $orbony 

Wydział medyczny Sorbony 

przyznał tegoroczna nagrodę Po 

jakowi prof. Łomnickiemu za 

prace badawcze w dziedzinie 
bakteriologii. 

Pancernik „Graf von Spee" zatopiony 
na roziscaz Hitlera 

Radiotelegraficzna rozmowa kapitana z kanclerzem. — Dwie samobójcze eksplo- 

zje. — 700 marynarzy internowanych 

W odległości 5 mil. morskich od brzegów Urugwaju 
rozegrał się ubiegłej nocy dramatyczny epilog pancer- 
nika niemieckiego „Graf von Spee“. 

Jak donieśliśmy, władze urugwajskie ustaliły jako 
prekluzyjny termin opuszczenia portu przez pancernik 
niemiecki, poniedziałek godz. 4 rano. 

W ciągu niedzieli kapitan pancernika Landsdori 
nie opuszczał gmachu konsulatu niemieckiego, który 

nawiązał bezpośredni kontakt radio - telegraficzny 

z Berlinem. 
Według pism urugwajskich, kapitan Lansdort zło- 

żył kanclerzowi Hitlerowi osobiście telefoniczną relację 

o stanie „Grafa von Spee" oraz o stanowisku władz 

urugwajskich. 

Według źródeł niemieckich bowiem, admiralicja 
niemiecka zażądała od władz urugwajskich 15 dnio- 
wego terminu na naprawienie szkód na okręcie nie- 

mieckim. Rząd Urugwaju uchylił jednakże tę prośbę, 

wychodząc z założenia, że jest to sprzeczne z kon- 

wencją morską. 
W obliczu tego faktu oraz zgromadzenia przez 

państwa sojusznicze wielkich sił morskich klęska pan- 

cernika niemieckiego nie ulegała wątpliwości. 
Kanclerz Hitler miał przesłać rozkaz kapitanowi 

Landsdoriowi: Wyjść w morze i na granicy wód urug- 
wajskich puścić okręt na dno. 

Wieczorem 700 marynarzy z „Grai von Spee" 

wysiadio z pancernika w porcie Montevideo. 

O godz. 7 wieczorem według czasu europejskiego, 
okręt wyszedł na otwarte morze. 

Według opisu dzienników londyńskich u granicy 

wód terytorialnych Urugwaju okręt niemiecki zamarł 

w bezruchu, zaś po upływie pewnego czasu, o godz. 8 

według czasu europejskiego, nastąpiły duże potężne 

„eksplozje. Okręt poszedł na dno. 

Według tychże wiadomości „Graf von Spee* przed 
opuszczeniem portu pozostawił w Montewideo 700 

członków załogi, którzy zostali internowani. Reszta 

opuściła statek na łodziach ratunkowych przed wy- 

buchem. 
Prasa niemiecka podkreśla, że kanclerz Hitler 

wydał zarządzenie o zniszczeniu statku na znak pro- 

testu przeciwko stanowisku władz urugwajskich. 

Protest Niemiec w Urugwaju 
MONTEWIDEO, (Elta). Poseł 

niemiecki w Urugwaju wręczył 

ministrowi spraw zagranicz- 
nych notę protestacyjną prze- 

ciwko naruszeniu prawa mię- 
dzynarodowego w związku z 
krążownikiem niemieckim „Ad- 
mirał Graf von Spee*, 

Jakie okrety czekały 
na ssGraf won Spee" 

MONTEVIDEO (Elta). Dodat- 
kowo komunikują, iż „Graf von 

Spee" opuścił Montevideo o go- 
dzinie 17.15 czasu miejscowego. 
Przed tym wysadzono na ląd 31 
rannego marynarza. Statek po- 
siadał załogę z 700 osób. 
U ujścia La Platy na „Grafa von 
Spee* czekały następujące okręty: 

„Renown“, Dunke gue“, „Achil- 
les“, „Ajax“ i „Royal Ark“, 

„Renown“ jest krąžownikiem 
o pojemności 32.000 ton, uzbro- 
jony w działa 15-calowe. Na po- 
kładzie „Royal Ark* znajdowało 
się 60 samolotów. „Renown* [i 
„Dunkerque* miały po 4 samo- 
loty.
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Włochy bedą gotowe do wojny 
za trzy lata 

Wielka mowa hr. Ciano. 
Cała prasa Światowa cytuje 

przemówienie włoskiego ministra 

spraw zagr. hr. C ano, wygłoszo- 

ne w sobotę przed Radą Korpo- 

racyj Faszystowskich. : 

Pierwszą część mowy hr. Ciano 

poświęcił przeglądowi wypadków 

politycznych, które poprzedziły 
wybuch wojny. 

Zdaniem Ciano, wybuch kon- 

fliktu był nieunikniony, gdyż 

politycy wielu krajów europej- 
skich „trwali w iluzji, że Europę 
można utrzymać w skamieniałym 
stanie“. 

Do wojny abisyńskiej skłoniło 
Italię, — powiedział, — gorsze po- 
łożenie Włoch w porównaniu z 
innymi państwami oraz troska o 
przyszłość Imperium. Następnie, 
mówiąc o wojnie hiszpańskiej i 
o iudziale w niej Włoch, Ciano 
uwypuklał rozwój stosunków nie- 
miecko-włoskich, które spowo- 
dowały przyłączenie się Włoch 
do paktu antykominternowskiego. 

W dalszym ciągu Ciano omówił 
przebieg wrześniowego kryzysu 

oraz konferencję w Monachium, 

która narazie zapowiadała odprę- 
żenie w Europie, lecz już po 
kilku tygodniach, wskutek dzia- 
łania „wichrzycielskich państw *, 
obawiających utraty kierownictwa 
w Europie, rozpoczął się nowy 
kryzys. 

Ciano zdementował wiadomoś- 
ci o rzekomym układzie Włoch 

Wiadomości zkraju 
— W Kownie jest oczek wzny 

w tych dniach poseł Litwy w Gene- 
wie min. Sawickas, który złoży raport 
o ostatniej sesji Ligi Narodów. 

— 0d Nowego Roku wszystkie kioski 
na stacjach kolejowych do granicy so- 
wieckiej będą zaopatrzone w litewskie 
gazety i inne druki Dotychczas gaze- 
ty były sprzedawane tylko na ulicach 
przez gazeciarzy lub w kioskach. 

— Po oststnich zatonięciach 2-ch 
litewskich statków handlowych bada- 
ne są możliwości zakupienia wych 
statków. Ceny statków obecnie są do- 
syć wysokie. Ewentualny zakup no- 
wych statków handlowych nastąpi po 
uzyskaniu premii ubezpieczeniowych. 

— W sobotę ukazał się pierwszy nu- 
mer nowego biuletynu prasowego „Li- 
thuanian Post*. Numer ten jest w ję- 
zyku niemieckim. Następne numery 
będą wydawane w innych językach. 
Biuletyn ten rozsyłany jest do pism 
zagranicznych. Celem jego jest infor- 
mowanie o Litwie i o Europie Wschod- 
niej. 

— W Ministerstwie Rolnictwa przy- 
gotowywana jest ustawa o hodowli i 
obróbce Inu. Według tej ustawy ci, 
którzy będą chcieli zajmować się han- 
dlem lnem oraz prowadzić obróbkę 
Inu, będą musieli posiadać zezwolenia 
ministerstwa rolnictwa. Ceuy które 
będą płacone rolnikom za len w przy- 
szłości będą ustanawiane przez mini- 
sterstwo rolnictwa w porozumieniu z 
ministerstwem finansów. 

— W sobotę wieczorem powrócił do 
Kowna szef sztabu generalnego gene- 
rał dywizji Pundzevićius. Generał Pun- 
dzevičius rewizytował w Rydze szefa 
sztabu armii łotewskiej gen. Rozen- 
sztajna, który niedawno był z wizytą 
w Kownie. 

  

    

i Niemiec dla wciągnięcia w or- 

bitę swoich wpływów państw 

bałkańskich. Po utworzeniu pro- 

tektoratu Czech i Moraw oraz 

przyłączeniu Albanii do Włoch 

między Włochami i Niemcani 

rozpoczęły się rozmowy celem 
przeciwdziałania systemowi okrą- 
żenia obu państw przez nowy 
system sojuszów i układów. Wło- 
chy sądziły jeszcze wówczas, że 
pokój potrwa trzy lata, Niemcy — 
że'5. Niemcy zajete były pracą 
pokojową. Konilikt polsko-nie- 
miecki miał być również załat. 
wiony w drodze dyplomatycznej, 
czemu przeszkodziły, zdaniem 
ministra, gwarancje udzielone 
przez Anglię Polsce, wskutek 
czego Warszawa odrzuciła wa- 
runki Niemiec. Mussolini uprze- 
dzał Anglię, jakie skutki może 
pociągnąć udzielenie tych gwa- 
rancyj. 

Istotnie po tym fakcie ilość 
incydentów granicznych zaczęła 
wzrastać i wytworzyła się atmo- 
sfera wojenna. Podczes długich 
rozmów z Hitlerem i Ribbentro- 
pem hr. Ciano dowiedział się, 
że Niemcy nie chcą przewlekać 
konfliktu z Polską, by konflikt 
nie rozszerzył się. . 

O zawarciu układu rosyjsko- 
niemieckiego hr. Ciano dowie 
dział się w drodze telefonicz- 
nej od Ribbentropa w przed- 
dzień jego wyjazdu do Moskwy. 

Mówiąc o ostatniej interwencji 
Mussoliniego w sprawie Polski, 
hr. Ciano uważa, że zwlekanie 
z odpowiedzią oraz żądanie Anglii 
wycofania wojsk niemieckich z 
zajętych obszarów przekrešlily 
tę ostatnią próbę ratowania po- 
koju. 

Dalej min. Ciano oświadczył, 
że wobec zużycia zapasów w 
wojnie w Afryce i Hiszpanii 
Włochy potrzebują conajmniej 
trzech lat dla doprowadzenia 

swych zbrojeń do granic do- 
skonałości. 

Ciano powiedział * dalej, że 
po zakończeniu wojny połsko- 
niemieckiej jeszcze zaświtał pro- 
mień nadziei na uratowanie po- 
koju. Niemcy w zasadzie chcieli 
rozważyć zagadnienie utworze- 
nia narodowej Polski, lecz żą- 
dania Anglii odnośnie Czecho- 
słowacji raz na zawsze przekie- 
Śliłv t- nadzieję. 

Ciano wypowiedział się z kolei 
przeciwko tworzeniu jakiegokol- 
wiek bądź potężnego bloku 
państw bałkańskich. 

italia — Niemcy — Sowiety 
Omawiając mowę włoskiego 

ministra spraw zagranicznych- 
be:lińskie koła polityczne szcze- 
gólnie podkreślają ten jej ustęp, 
w którym minister Ciano oświad- 
czył, że rząd ltalii był zawczasu 
poinformowany o zamierzeniu 
rządu Trzeciej Rzeszy zawarcia 
pektu przyjaźni z ZSSR. W zwią- 
zku z tym w Berlinie uważają, 
że pogląd, jakoby zbliżenie nie- 
miecko-sowieckie wypaczało oś 
Berlin — Rzym, jest zgoła nie- 
uze sadniony. 

Pakt przyjaźni między Trzecią 
Rzeszą a Związkiem Sowieckim 
w niczym nie narusza paktu 
antykominternowskiego, ponie- 
waż, zdaniem Berlina, jest rze- 
czą notorycznie znaną, że ko- 
mintern nie ma nic wspėlnegė 
z r'adem ZSSR. Т 
ЧЗНИНПУПОДРМНЕСО T SERA R ZZO ET RZEZ SS 

Emeryk Hutten CzapSki— 
dementu e 

Odwiedził naszą redakcję p. 
Emeryk Hutten-Czapski i oso 
biście zdementował podaną 
przez nas wiadomość o jego 
rzekomym» wyjeździe do Francji 
na wezwanie Rządu Polskiego, 
Wejście jego w skład Rządu 
Polskiego nie jest projektowane. 

Opublikowanie ustawy © postępowaniu 
z jeńcami wojennymi 

„Desimt Centu* 17 bm. donosi; 
„W „Wyr. Zin.* Nr. 682 opublikowano 
ustawę — konwencję w sprawie pos- 
tępe wania z jeńcami wojennymi, podpi- 
sana dnia 27 lipca 1929 r. w Genewie. 

Paragraf 2 tej ustawy głosi, że jeń- 
cy wojenni są w dyspozycji nieprzy- 
jacielskiego państwa a nie osób czy 
oddziałów wojskowych, które wzięły 
ich do niewoli. Z jeńcami należy postę- 
pować po ludzku. Zwłaszcza winni oni 
być chronieni przed aktami gwałtu, 
obrażeniem i ciekawością publiczną. 
Zakazuie się stosowania względem nich 
represji. Państwo musi troszczyć się o 
utrzymanie jeńców wojennych. Każdy 
jeniec wojenny na zapytanie winien 
podać swe prawdziwe nazwisko i sto- 
pień czy numer ewidencji. 

W wypadku pogwałcenia tego pos- 
tanowiąqnia przez jeńców mogą być 
ograniczane ulgi, stosowane względem 
jeńców. Wszystkie przedmioty osobis- 
tego użytku pozostają u jeńca z wy- 
jątkiem broni, koni, amunicji i doku- 
kumentów wojskowych Pieniądze jer- 
ca mogą być odebrane tylko na rozkaz 

  

Lwów marznie 
Zimno jest we Lwowie. Bar- 

dzo zimno. Nie na ulicy bynaj- 
mniej, lecz w domach, w ki- 
nach, w teatrze, w kawiarniach 
i restauracjach. Ze wszystkich, 
dość różnorodnych braków, któ- 
re gnębią mieszkańców Lwowa, 
najbardziej dotkliwy jest brak 
opału. Mały chłopski wózek drze- 
wa, który w Lidzie można na- 
być za 12 złotych, kosztu.e 200 
złotych. Kogo stać na to, skoro 
naprz. zarobki robotnicze, jak 
to czytaliśmy w prasie sowiec- 
kiej, wzrosły o 50 proc.? To też 
widzi się na ulicy ludzi, niosią- 
cych, jak skarb najdroższy, jed- 
no polano, lub resztki jakiejś 
skrzyni drewnianej. 

W popularnej „knajpie arty- 
stycznej* „Atlas”, w której tak 
jak od wiełu lat i dzisiaj Hen- 
ryk Zbier:chowski, siedząc przy 
stoliku przygląda się własnej 

wymalowanej na ścianie katy- 
katurze, pewnego dnia nie da- 
no nem obiadu. Zabrakło opa- 
łu. W restauracji Musiałowicza 
przez trzy dni podawano tylko 
kanapki. „Kawa*, którą podają 
w kawiarniach ma temperaturę 
letnią. 

Slady wojny w śródmieściu są 
mało widoczne. Na ulicy Fredry 
leżą w gruzach trzy wysokie ka- 
mienice. Uszkodzona została 
również kamienica w której mieś- 
ci się kawiarnia „Szkocka*. 
Piękny gotycki kościół św. Elż- 
biety ma silnie podziurawione 
wszystkie wieże i dach. Smutnie 
spozierają na przechodniów reszt- 
ki murów cerkwi na ul. Sapie- 
hy. Dalej od centrum miasta 
zniszczenie jest większe. Domy 
na Grójeckiej, Piekarskiej oraz 
wiele domów na peryferii zo- 

oficera, Odznaki stopnia, dokumenty, 
ordery i kosztowności nie. mogą być 
odbierane. 

Dalej ustawa mówi o ewakuacji 
jeńców, urządzaniu obozów dla jeń- 
ców, żyw'eniu i ubraniu, higienie obo- 
zów, wewnętrznej dyscyplinie w obo- 
zach itd, (N.) 

Białogród organizuje 
ewakuację - 

BUDAPESZT. Na Bałkanach 
wciąż j:st niespokojnie. Świad- 
czą o tym zarządzenia poszcze- 
gólnych państw bałkańskich. Wg 
budapeszteńskiej agencji telegr. 
władze w Białogrodzie wezwały 
wszystkich mieszkańców s olicy 
do przedstawienia danych, ce- 
lem us'alenia, kto z mieszkań- 
ców stolicy może być ewakuo- 
wany w wypadku potrzeby. 

stały zmiecione. 
leży w gruzach. 

Dworzec główny niemal nie 
istnieje. Lewe Skrzydło grozi la- 
da chwila zawaleniem się. Pra- 
we jakoś się trzyma. Mury zew- 
nętrzne stoją. Wewnątrz las słu- 
pów drewnianych podtrzymują- 
cych zbity z desek sufit. Hala 
środkowa zniszczona. Lecz na- 
zewnątrz ocalał nadpis „Leopo- 
lis semper fidelis*. 

Przed pomnikiem Adama Mic- 
kiewicza widnieją resztki powię- 
dłych wieńców i wstęg czerwo- 
nych. To na jednej z licznych 
uroczystości delegacja pisarzy 
sowieckich złożyła hołd nieš- 
miertelnemu wieszczowi. Po tret 
Mickiewicza zresztą obok portre- 
tów Iwana Frankii Tarasa Szew- 
czenki zdobi fronton wszechnicy 
Lwowskiej. 

Dalej na Wałach Hetmańskich 
— łuż obok pomnika króla Ja- 
na Sobieskiego zbudowano no- 
wy oomnik. Ma wysokiej drew- 
nianej podstawie ustawiono sze- 

Wiele fabryk 

i 
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M.ria z Pusłowskich 

Aleksantrowa hr. Tyszkiewiczowa 
opatrzona św. Sakramentami, po krótkich cierpieniich zmarła w War- 

szawie 29 listopsda 1939 r. przeżywszy lat 73. sb 3 : 
Pochowana na Powązkach. Msza święta zostanie odprawiona 

w Wilni- w kościele św. Trójcy dn. 26 grudnia 1939 r. o g. 10, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i 

mąż, córki, s; nowie, synowe i wnuki 

Inż. Władysław Harbatowski 
podchorąży rezerwy 4 pułku lotniczego 

ur. 23 stycznia 1915 roku 
poległ w obronie Ojczyzny pod Siedlcami w dniu 17 września 1939 r. 
Msza św. za spokój jego duszy odbędzie się w kościele Franciszka- 
nów dn. 19 grudnia 939 r o godz. 8 ej, 2 

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 
rodzice i brat 

  

Polska Rada Narodowa 

  

Według nadchodzących wia- 
domości z Zachodu została 
powołana przy rządzie pol- 
skim we Francji Polska Rada 

rewski, gen. Lucjan Żeligowski,. 
Bielecki — prez. Str Narod.,. 
Tomaszewski — z PPS, Miko- 
łajczyk — Str. Ludowe, Liber-- 

Narodowa jako organ dorad- 
czy Rządu. W skład jej weszli 
między innymi: Ignacy Pade- — 
NOT S RZAOAE TED GDOTEAZE2  ID SNDIISSNSES 

man, Michatowski, red. Cat- 
Mackiewicz Stanisław. 

Od naszego korespondenta z Rygi. 

„Pismo Święte osłabia ducha..." 
RYGA, 18.XII. Korespondent wasz dowiaduje się, że wojskowe 

władze niemieckie zabroniły żołnierzom czytania Pisma Świętego,. 
gdyż Pismo Święte „zmniejsza ducha wojennego*. Nie wolno też | 
mieć żadnych innych dzieł religijnych. (w) 

Brak rąk roboczych w Łotwie 
RYGA, 18.XIL. W związku z wyjazdem z Łotwy polskich: 

robotników rolnych oraz Niemców, już dziś zaczyna się odczuwać 
brak rąk roboczych na wsi, a wiosną będzie on b. silny. W związku 
ztym prasa łotewska prowadzi od paru miesięcy kampanię za skie- 
rowaniem na wieś tych, którzy posiadają t. zw. paszporty nanse- 
nowskie, względnie bezpaństwowców. Kategorie te nie mają prawa: 
zamieszkiwać w Rydze bez specjalnego pozwolenia. 3 

Obrazek z morskiej wojny 
RYGA, 18.XII. Prasa angielska opisuje wypadek, który omal 

nie 'stał się tragedią. Nad morzem Północnym panowała gęsta mgła. 
Angielski patrolujący samolot zauważył jakiś niewyraźny kształt, 
płynący po morzu. który pilot wziął za pływającą minę. Wobec tego: 
postanowił ostrzelać ją z karabinu maszynowego, by wybuchła 
bez szkody. W osłatniej chwili obserwator go zatrzymał, a gdy 
aeroplan się spuścił niżej, lotnicy ujrzeli małą licho skleconą tratwę, 

co chwila zalewaną przez fale, i siedmiu ludzi, przywiązanych do niej 
sznurami, a będących u kresu sił. Samolot zdołał vdszukźć parę: 
statków płynących w pobliżu i sprowadzić je do tratwy. (w) 

  

Straszna tragedia w Dyneburgu 
na tle repatriacji 

Dyneburg, 14 grudnia. W dniu 
wczorajszym miał miejsce straszny 
dramat w rodzinie dozerey więzien- 
nego niejakiego Brunona Sztejnerta 
lat 37, zamieszkałego przy ul. Aglo- 
nasiela Nr 10. Sztejnert był z po- 
ehodzenia Niemeem i szykował się 
do repatrjacji, pragnął przytem za- 
brać troje dzieej, Na tle brutalnego 
obchodzenia się z dziećmi, oraz chęci 
zabrania ich do Niemiec, pomiędzy 
Sztejnertem ! jego żoną Heleną, z po- 

reg drewnianych postaci sym- 
bolicznych, poprzedzielanych ta- 
blicami, na których w języku 
ukraińskim i polskim wypisano 
sentencje z konstytucji sowiec- 
kiej. Fl więc obywatel sowiecki 
pracujący, odpoczywający, dziec- 
ko, idące do szkoły, żołnierz bro- 
niący związku Sowieckiego. Co- 
kół tworzy zbita masa kilkudzie- 
sięciu. sztandarów czerwonych, 
oświetlonych od wewnątrz żarów- 
kami. 

Wzdłuż całej ulicy Legionów 
oraz w kilkudziesięciu innych 
punktach miasta zainstalowano 
głośniki, które od rana transmi- 
tują z Moskwy i Kijowa prze- 
mów:enia agitacyjne. Tubalny 
zniekształcony głos speakera 
prześladuje stale przechodnia, 
zagłusza odgłosy kopyt końskich 
i rozmów ludzkich. Treści zrozu: 
mieć niepodobna. Od czasu do 
czasu słyszy się okrzyk i „Ura- 
a-a-a'' wznoszone przez speake- 
ra na cześć któregoś z wodzów 
sowieckich. 

chodzenia Polką, doehodziło do gwał- 
townych kłótni. Przed paru dniami 
Sztejnert oświadczył dzieciom, że po- 
jadą z nim, a żena zesłanie w Dy- 
neburga. Wezoraj Helena Sztejner-- 
towa weszła nad ranem do sypialni 
męża i zadała mu dwa Śmiertelne 
eiosy toporem. Po dokonaniu mor-- 
derstwa, Sztejnertowa odwiozła dzieci. 
do swojej matki na wieś, poczem od- 
dała się dobrowolnie w ręce polieji. 

Przez ulice bez przerwy prze- 
wala gęsty tłum ludzi. Tysiące, 
a może jeszcze do dziś dziesiąt* 
ki tysięcy uciekinierów krążą po 
mieśce, odwiedzają biura „Or- 
bisa'* i istniejące jeszcze do nie- 
dawna komitety (wszystkie zo- 
stały przez władze sowieckie 
p'zed dwoma tygodniami roz- 
wiązane), łudząc się nadzieją, że 
łada dzień granica zostanie ot- 
warte. Była oficjalnie otwarta 
przez cztery dni, więc czemu nie 
miała być ctwarla znowu? Ale 
dnie i tygodnie mijają, a droga 
do Warszawy zamknięta. Co od- 
ważniejsi idą przez zieloną gra- 
nicę i docierają do domów. Resz- 
ta czeka. 

Przed jakiemiś trzema tygod- 
niami władze sowieckie przystą- 
piły do likwidowania handiu pry- 
watnego. Na pierwszy ogień 
poszły sklepy żywnościowe. Co- 
dziennie ginie ich parę, a nad 
ich wejściem pojawia się napis: 
„Narodna Tortowla“. To już 
sklep państwowy. Następnego



    

TOWARZYSTWO 

OD OGNIA, 
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ODDZIAŁ: Vilnius, 
talof.: 303 I 767 

(o piszą inni? 
Wypadki fińskie są w dalszym 

ciągu ośrodkiem zainteresowania 
prasy angielskiej i francuskiej. 
„New Chronicle* zamieściło nie- 
dawno artykuł p.t. „Rosja i Fin- 
landia*, w którym daje chrono- 
logiczny przegląd wydarzeń na 
dalekiej Północy. k 

Podczas kiedy Północ kuli 
ziemskiej pochłonięta jest bez 
reszty Finlandią, prasa południo- 

  

wo-amerykańska rozpisuje się o 
wykryciu nowego spisku w Pa- 
ragwaju. Nie byłoby w tem nic 
dziwnego, jakoże historia tego 
burzliwego kraiku notowała szczę- 
śliwie nie jeden dziesiątek wyda- 
rzeń tego typu, gdyby nie sam 
charakter spisku. 

Spisek, na czele którego stał 
b. Prezydent Paragwaju, zarmie- 
rzał stworzyć ustrój autoryta- 
tywny, ni mniej ni więcej tyl- 
ko w pięciu państwach połu- 
dniowo-amerykańskich—w Pa- 
ragwaju, Boliwii, Brazylii, Ar- 
gentynie i Urugwaju. Krótko 
mówiąc w trzech czwartych 
Ameryki Południowej. W związ- 
ku z wykryciem i aresztem cen- 
trali paragwajskiej dokonano rów- 
nież licznych aresztowań i w sto- 
licach pięciu państw wymienio- 
nych. 

Nie lepiej udało się i drugiej 
połowie aranżerów. Policja w Rio 
de Janejro wykryła dla odmiany 
spisek komunistyczny. Areszto- 
wano przytem 100 osób, między 
innymi trzech przywódców: Mas- 
kareno i braci Sylwa. 

Ameryka Południowa pozostaje 
narazie wierną liberalizmowi, jed- 
nakże kto wie, ezy oba spiski 
nie wywołają dużych zmian w 
polityce zagranicznej tego poko- 
jowego i jak dotychczas szczę- 
śliwego kontynentu. Spiski po- 
przednie nosiły charakter wal- 
ki ugrupowań amerykańskich 
między sobą. Obecne noszą 
ślady walki idei europejskich z 
amerykańską „kastą wolności". 

KURJER WILENSKI 

Ważne i dobre wieści dla uchodźców 
Wwielkóe 

Do instytucyj, opiekujących się 
uchodźcami nadeszła wczoraj 
w godzinach południowych bar- 
dzo ważna i miła wiadomość 
telegraficzna. Depesza, wysłana 
przez „Commision for polish re- 
lief, Inc.“ („Komisja pomocy 
polskiej*) w Nowym Joiku, któ- 
rej członkiem zarządu jest p. 
Herbert Hoover, a sekretarzem 
generalnym p. Maurice Pate, 
brzmi dosłownie: 

„Prześlemy wielki transport 
odzieży do Litwy, szczególnie 
dla ilna. Odzież ta będzie 
częściowo nabyta w Europie, 
częściowo zaś będzie wysłana 
wprost z Ameryki. Jak wynika 
z preliminarza transport będzie 
zawierał 10 000 palt, 17.000 ma- 
rynarek, 10.000 spodni, 1000 
kołder, 1000 par obuwia dam- 
skiego oraz dużo specjalnie do- 
bieranej odzieży używanej. Po- 
dział będzie dokonany na pod- 
stawach równości wyznaniowej 
przez istniejące organizacje, 
pracujące pod nadzorem Litew- 
skiego Czerwonego Krzyża. 

Ten rozległy transport odzieży 
będzie uzupełnieniem transportu 
nadesłanego już przez Holender- 
ski Czerwony Krzyż i już rozda- 
nego w Wilnie; transportu uży- 
wanej odzieży z Danii, będące- 
go już w drodze między Rygą 
a Kownem oraz transportu war- 
tości 15.000 dolarów, zawierają- 
cego odzież, nabytą w Angli, 
a będącą w drodze do Wilna. 
Duży transport ciepłej bielizny 
z Amerykańskiego Czerwońego 
Krzyża już także jest w Bergen 
| nadejdzie do Wilna*. 

* * 
* / 

Depesza ta zawiera wieści 
wielce radosne i będzie niewąt- 
pliwie miłą gwiazdką dla licz- 
nych rzesz uchodźców wojen- 
nych, dla których jest przezna- 
czona. 

Jak się dowiadujemy  skąd- 
inąd, ze strony władz oraz li 
tewskich organizacyj filantropij- 
nych czynione są ułatwienia, 
umożliwiające korzystne spożyt- 
kowanie nadchodzącej dla u- 
chodźców pomocy odzieżowej i 
gotówkowej 

Czyniene są też starania, by 
tak zorganizować istniejące w 
Wilnie organizacje uchodźcze, 
żeby stanowiły jednolitą insty- 

Komisariat do spraw 
uchodźców 

W dniu dzisiejszym rozpoczyna 
swą działalność utworzony z po- 
lecenia rządu specjalny Komi- 
sariat do spraw uchodźców. 
Siedziba komisariatu mieści się 
w Kownie przy ul. Daukanto 13, 
w dawnym gmachu Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. 

Do Komisariatu do spraw u- 
chodźców delegowano już szereg 
urzędników z Min, Spr. Wewn., 
Departamentu Policyjnego oraz 
Min. Spr. Zagr. (ki) 

dnia przed takim sklepem od 
rannych godzin ustawia się długi 
ogonek. Bo, prawdopodobnie, 
będą dawali cukier. Ogonek się 
wydłuża, tłum rośnie, pojawia się 
milicjant z czerwoną opaską, 
staje przy wejściu. Po 5—6 go- 
dzinach otrzymuje się '/, kg. cu- 
kru. Czasem samego cukru kupić 
nie można. Trzeba wziąć groch 
i sól. Soli ma każdy pod dostat- 
kiem, nikomu nie jest już po- 
trzebna. ale bez soli cukru nie 
sprzedadzą. Gdyby wiedziano, że 
w Lidzie za 4 kg. soli można 
dostać kilo masła, połowa by jutro 
ruszyła w drogę. Lecz Lida jest 
tak daleko, że wieści stamtąd do 

- Lwowa nie docierają... 
Wogóle żywności jest dosyć. 

Ale ceny! Kilo słoniny z 1 zł. 
80 gr. podskoczyło do 20 zł., 
masło kosztuje w wolnym han- 
dlu 26 zł, cukier 18 (a w Lidzie 
nawet 25/) i t. d. A zarobki ro- 
botnicze wzrosły o 50"/,! 

Zegarmistrze przeżyli okres 
złoty, Dziś na niektórych skle- 
pach widnieją napisy: Tylko re- 

peracja zegarków. Na innych w 
języku rosyjskim: prodajom cza- 
sy i siekundomiery, po polsku— 
kupujemy zegarki i stoppery. 
Zegarmistrz do każdego klijenta 
zwraca cię w jego języku ojczy- 
stym. 

Sklepy z obuwiem, z manufak- 
turą, mydłem puste, Napisy: „Na 
składzie tvlko lama na suknie 
balowe*. Kto dziś pójdzie na bal? 
Ale i przed takim sklepem stoi 
kolejka, 

Po ulicach kręcą się handlarze. 
Można u nich dostać wszystko 
po cenach, oczywiście, horendal- 
nych. Z pod poły wyciągają wód- 
kę, ciepłe wełniane rękawiczki, 
parę butów, materiał na ubranie, 
Na ul. Św. Stanisława czarna 
giełda. „Dolary kupuję* szepce 
ktoś przechodniowi na ucho. 

O godz. 10-ej ruch zostaje 
wstrzymany. Ludzie, którzy za- 
pełnili ulice, kawiarnie, restaura- 
cje i kina i tam, siedząc w pa|- 
tach marzli, idą do domów, by 
marznąć dalej. Opału bowiem 
nie zdołali zdobyć, Vel. 

tramsporty w drodze 
tucję nadrzędną, do której wcho- 
dziłoby po pięciu przedstawicieli 
ludności litewskiej, polskiej i ży- 
dowskiej. Ta nadrzędna organi- 
zacja zaopiekuje się całością 
uchodźców wojennych w ten 
sposób, że będzie zaopatrywała 
wszystkie bez wyjątku już istnie- 
jące punkty kwaterunkowe i od- 
żywcze, będąc jedynym rezer- 
wuarem, przez który przepływać 
będą wszelkie zasoby odzieżowe 
i gotówkowe, nadsyłanie do Li- 
tewskiego Czerwonego Krzyża 

przez zagraniczne instytucje fi- 
lantropijne. 

Dowiadujemy się wreszcie, że 
z Anglii nadesłane będą w naj- 
bliższym czasie poważniejsze 
fundusze, pochodzące z londyń- 
skich Oorganizacyj pomocy u- 
chodźcom, a także przedstawi- 
cieli polskiego ministerstwa opie- 
ki społecznej, co ustalił podczas 
swego niedawnego pobytu w 
Londynie min. Stańczyk 

H. L. 

  

Kaunas, Lalsves al. 57. 

  

Dom Bankowy M. BRAUM 
Bank Dewizowy 

Tel. 26-775, 26-875, 26-975. 
KUPUJE I SPRZEDAJE WALUTY, CZEKI i NOTY oraz PAPIERY 

WARTOŚCIOWE PO KURSIE DNIA. 
ZAŁATWIA WSZELKIE OPERACJE BANKOWE.   
  

„24 września 
Warszawa —Zielna 25, Centra- 

la Polskiego Radia. Gmach o- 
bok płonie już trzy dni. Na- 
przeciwko dom, w którym mie- 
ści się Wydział Muzyczny, tra- 
fiony kilkoma pociskami wy- 
gląda opłakanie. Szyby już da- 
wno wyleciały, dokucza nam 
chłód. Ranki są mroźne. Górne 
pietra ewakuowano, ponieważ 
trafły w nie pociski artyleryj- 

> skie. 

Dzień szary, chmury włóczą 
się nisko, mgła prawie dotyka 
dachów. Nalotów nie sygnalizu- 
jemy, trwają bez przerwy. Stacja 
w Raszynie zbombardowana mil- 
czy, Mokotów jeszcze pracuje. 
„Kto pojedzie sprawdzić krótko- 
falową stację ma Mokotowie — 
pyta dyrektor. Zjawia się trzech 
ochotników. Mija godzina, dwie, 
smutna wiadomość, — gmach 
zbombardowany i spalony, sta- 
cja nie istnieje Warszawa Il i 
dwie  pozcstałe krótkofalówki 
pracują bez przerwy. W nocy 
od czasu do czasu nadajemy 
komunikaty w obcych językach, 
w przerwie sygnał stacji. Nie 
możemy przerywać pracy ponie- 
waż jakaś obca stacja działa na 
naszej fali i nadaje komunikaty 
w języku polskim. 

Niewielu już nas zóstało. Ob- 
sługa stacji i amplifikatorni też 
zdekompletowana. Część w woj- 
sku, część rannych, wielu ucie« 
kło, inni nie mogą wyjść ze 
schronów. 

Program prawie normalny. 
Rano — pieśń poranr.a, dzien- 
nik, muzyka z płyt, potem ko- 
munikaty przeplatane muzyką. 
Audycja południowa z gazetką 
poszukiwania zaginionych, kon- 
certy zespołów muzycznych, so- 
liści lub słowo żywe — recyta- 
cje prozy i poezji. Wieczorem 
koncert, dziennik, felieton, po- 
gadanka aktualna, znów kon- 
cert z płyt przep atany komuni- 
katami i poszukiwania zaginio- 
nych. 

Łączność ze światem utrzymu- 
jemy jedynie przy pomocy ra- 
dia, wszelkie inne połączenia 
dawno przestały istnieć. Londyn 
słyszy nas bardzo dobrze i od- 
powiada na każdą depeszę. 
Informacji do dzienników udzie- 
lają nam radiofonie państw ob- 
cych. Wczoraj pocisk uderzył w 
trzecie piętro, gdzie mieściły się 
podsłuchy, rannych nie było, 
ale trzeba było ewakuować to 
piętro. 

Drogą powietrzną otrzymaliś- 
my gratulacje od Paryża, Bruk- 
seli i innych miast zagranicz- 
nych, wszyscy nas podziwiają 
i pocieszają, a już jedna trzecia 

Warszawy leży w gruzach. Wro- 
cław co pewien czas przesyła 
nam depesze mniej więcej ta- 
kiej treści: „Przesyłamy serdecz- 
ne pozdrowienia garstce stra- 
ceńców pracujących jeszcze w 
Warszawie II, ale my się z wa- 
mi policzymy*. Mało się tym 
przejmujemy, musimy przetrwać 
do końca. Siacja na Mokotowie 
goni resztkami sił, obsługa pra- 
cuje trzy doby bez zmiany. Ka- 
rabiny maszynowe i artylerła 
bez przerwy ostrzeliwują fort 
mokotowski,, maszty antenowe 
jeszcze ocalały. 

W okolicach placu im. Naru- 
towicza stoją trzy spalone czołgi 
niemieckie, pierwsze „torpedy 
śmierci*. Centrala telefoniczna 
na Zielnej unieruchomiona. Wo- 
dy nie ma, kilkadziesiąt bomb 
rozbiło filtry. Gazownia spalona, 
światia w mieście też nie ma, 
Prąd otrzymujemy specjalnym 
kablem. Atmosfera coraz cięż- 
sza, słabsi nerwowo nie wytrzy- 
mują, samobójstwa mnożą się. 

Na ulicach obok rozwalonych 
i spalonych domów słodkawy 
zaduch rozkładających się ciał. 
Schrony nie pomagają. Ludzie 
giną na ulicy, w domach, w 
bramach, w piwnicach — wszę- 
dzie. Bomby burzą domy od 
dachów, aż do piwnic. Ogródki 
i place zamieniane są na cmen. 
tarze, wielu ludzi chowają w 
podwórzach domów, a nawet 
przy chodnikach ulic. 

Koleżanka ranna w nogę czu- 
je się lepiej, kolega ranny w 
płuco nie dostał w porę zastrzy- 
ku i umiera na tężec, operacja 
spoźniona. Dowiadujemy się, że 
jeden z kolegów, któremu am- 
putowano wczoraj nogę, wieczo- 
rem zmarł Delegaci na pogrzeb 
nie mogli wyjść z gmachu, po- 
ciski padają coraz gęściej, bez 
przerwy. Samoloty bombardują 
śródmieście. Huk dział przeciw- 
lotniczych, grzechot karabinów 
maszynowych o. p. l. i detona- 
cje bomb tworzą piekielną mu- 
zykę, jakiś wściekły rytm wojny 
i zniszczenia. Bomby zapalające 
nie robią żadnego wrażenia, 
służba o. p. |. doskonaie daje 
sobie z nimi radę, 'aby tylko w 
porę zauważyć. Wielu domów 
nie dopilnowano, płoną jak ol- 
brzymie świece. Pod ścianami 
błąkają się ludzie z resztkami 
uratowanego dobytku. Nie ma- 
ją dokąd isć, przystają w bra- 
mach ocalonych domów. W o- 
czach strach. Dokąd pójść, gdzie 
się schronić, co przyniesie ju- 
tro? — Radio jeszcze trwa na 
posterunku. 

C. N. 

Niemiecki krążownik „Koln“ 
zatopiła angielska łódź podwodna 

LONDYN, (Elta). Oficjalnie 
donoszą, że angielska łódź 
podwodna „Ursula* w dniu 14 

grudnia zatopiła u ujścia Elby 

jeden krążownik niemiecki ty- 
pu „Koln“, 
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SZPILKI 
Żółtko mówi do żony : 
— Jeżeli ciebie mają zęby boleć, 

to niech lepiej mnie bolą. Jeżeli 
ty masz chorować, te miech ja 
już lepiej zachoruję. Gdybyś ty 
miała zostać wdową — to niech- 
bym już lepiej ja został wdowcem. 

* 

Żółtko pyta Eierweisa : 
— Cobys ty zrobił, gdybyś miał 

1000 tów ? 
— Zaangažowalbym sekretarza 

aby odpowiadał na głupie py: 
łania, 

* 

Spokój angielskich żołnierzy 
na froncie, doprowadza przeciw- 
ników do pasjt. Anglicy niczego 
sobie nie odmawiają. Podobno 
Niemcy mają zaprotestować prze- 
ciwko angielskiema prawu LUN- 
CHU, 

* 

W jednym z dawnych sklepów 
# czekoladą na Mickiewicza wy- 
stawiono apetyczne kanapki war- 
szawskie, pasztety z zająca i inne 
wspaniałości, Przed wystawą tłu- 
my ludzi, Tak więc mamy w 
Wilnie nowe obserwatorium ga- 
stronomiczne. 

* 

Żółtko pyta Fierweisa : 
— Qzy ty wierzysz w mordy 

rytu alne 2 
— Tak. 
— ® 
— Spójrz w lustro! 

Telemark 
na usługach Marsa 

Ktoby przypuszczał, bez mała rok 

temu w okresie Fis'u, że piękny tele- 

mark i zgrabna kristjania zameldują 

się na usługi Marsa i będą odbywały 

zawody ze śmiercią. Jak wiadomo już 

z depesz Finnowie szeroko zastosowali 

w walce grupy narciarskie, zwłaszcza 

na centralnym odcinku frontu bojowe- 

go. Nieduże oddziały narciarzy sto- 

sują specjalną taktykę, polegającą na 

szybkim pojawieniu się i szybkim znik- 

nięciu. Na podobną metodę walki mo- 

g4 sobie pozwolić tylko świetni sport- 

smeni, jakimi są Finnowie, od naj- 

wcześniejszego dzieciństwa uprawiają- 

cy sport narciarski, 

Narciarze są doskonale uzbrojeni. 

Na każdą grupę 50 ludzi średnio przy- 
pada 45 ręcznych karabinów maszyno- 

wych, stąd siła ognia takiego oddziału 

jest bardzo znaczna. Przy spotkaniu 

z wrogiem narciarze fińscy otwierają 

silny ogień i wycofują się wówczas, 

gdy przeciwnik zdoła zgromadzić więk- 

sze siły. Ponieważ jednocześnie każdy 

narciarz jest świetnym strzelcem, sku- 

teczność ognia takiej grupy jest bar- 

dzo poważna, 

Fińska lekka artyleria porusza się 

na saniach, które ciągnie zaprząg zło- 

żony ż kilkunastu narciarzy. Jest to 

jedyny sposób przesuwania artylerii, 

ani koń bowiem, ani tembardziej czołg 

po zaspach šuiežnych nie pójdzie. 

Obserwatorzy walk fińskich stwier- 

dzają, że artyleria ta jest niezwykle 

ruchliwa. Zjawia się nieoczekiwanie, 

otwiera morderczy ogień z jednego 

punktu poczym bezszumnie przenosi 

się na inny. 

Surowa zima i trudny teren są na- 

turalnymi sojusznikami Finnów. Ostat- 

nio uruchomione zostały specjalne o- 

bozy, w których ćwiczą się młodzi 
narciarze w specjalnej technice walki 
wśród lasów. Wszyscy są doskonałymi 

biegaczami, którzy jednocześnie gdy 
zajdzie potrzeba umieją trwać w bez- 
ruchu przez czas dłuższy na mrozie. 

Ubrani w białe pokrowce suną się jak 

widma, które nie sposób dojrzeć na 

białej płaszczyźnie Śniegu. 

Znakomity finski biegacz—rekor- 

dzista Taisto Mekki, który powinien 
był wyjechać na zawody St. Zjedno- 
czonych, wobec niebezpieczeństwa w 
jakim znalazła się Ojczyzna zrezygno- 
wał z wyjazdu i zameldował się na 

front, (s) 

Sztab obozów interno- 
wanych 

KAUNAS, (Elta). W Kaunas, 
w Šančiai, będzie przyjmował 
interesantów w poniedziałki, śro- 
dy i piątki w godz, 10—12. 

Chcący otrzymać zaświadcze- 
Chcący otrzymać zaświadcze- 

nia o niefigurowaniu w spisach 
internowanych mogą się zwra- 
cać codziennie.
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KURJER WILENSK 

General Silicorsici 
w oczach Anglików " 

Podajemy w skróceniu artykuł 
o gen. Sikorskim, który się uka- 
zał w „Timesie*, z okazji ostat- 
niej wizyty polskiego premiera 
w Londynie. 

„Generał Władysław Sikorski 
— pisze „Times* obecny 
wódz Polaków odznaczył się w 

trzech dziedzinach: jako żołnierz 
wiódł swą armię do zwycięzkich 
bojów i organizował ją znako- 
micie w czasie pokoju; jako mąż 
stanu kierował nawą państwową 
przez niebezpieczne dni kryzy- 
su i skonsolidował Polskę; wy- 

kazał wreszcie niezwykłe zdol- 
ności jako autor dzieł militar- 
nych i jako dziennikarz. 

Gen. Sikorski urodził się w Ga- 
licji. Skończył swe studja na 
Politechnice Lwowskiej.  Nie- 
wątpliwie swój jasny sposób 
myślenia i rozważny sąd za- 
wdzięcza on w dużym stopniu 
naukowym początkom swej kar- 
jery. Jeszcze jako młody czło- 
wiek Sikorski zaciągnął się do 
tajnych organizacji, których za- 
daniem była walka o wolność 
Polski. Tam spotkali się z Pił- 
sudskim. Obaj walczyli razem 
w Legionach. 

W roku 1918-tym Sikorski jest 
już generałem dowodzącym ar- 
mią. Z tych czasów datuje się 
jego przyjaźń z gen. Weygand 
i innymi oficerami francuskimi. 

W roku 1921 Sikorski był 
szefem Sztabu, a w roku 1922, 
w wieku lat 41 zostaje po raz 
pierwszy premjerem i ministrem 
spraw wewnętrznych. 
„Premierowi Sikorskiemu Pol 

ska do zawdzięczenia uznanie 
swych granic przez wielkie mo- 
carstwa. 

W latach 1924 i 1925 był gen. 
Sikorski ministrem spraw woj- 
skowych. 

Po przewrocie majowym w ro- 
ku 1926 gen. Sikorski został mia- 
nowany dowódcą armii, której 
dowództwo mieściło się we Lwo- 
wie. Po pewnym jednak czasie 
gen. Sikorski uznał, że polityka 
i sposób postępowania ludzi 
otaczających Marszałka Piłsud- 
skiego nie są zgodne z jego 
poglądami opuścił zajmowane 
stanowisko, by się przenieść do 
Paryża. Mieszkał tam przez 10 
lat, stale pracując nad zasadami 
sztuki wojennej i utrzymując 
żywy kontakt z szefami armji 

M i L a A] 

TEATRPOLSKI W RYDZE 
Teatr Polski w Rydze jest starą 

i zasłużoną placówką. Jest zbyt starą 
i zbyt zasłużoną, ażeby się rozwodzić 
o jego zasługach i przeszłości. Zwłasz- 
cza w Wilnie, 

Mogliśmy się tylko obawiać, że w 
związku z ogólnym kataklizmem, jaki 
dotknął wszystkie dziedziny życia pol- 
skiego, zamilknie i głos z nad Dźwi- 
my. Okazało się, że nie!.. jest, żyje, 
działa! Chwała Bogu. 

Tegoroczny swój sezon „Teatr Pol- 
ski* w Rydze otworzył „Teklą* Kos- 
sowskitgo. Posłuchajmy oceny tego 
przedstawienia zamieszczonej w jed- 
nym z dzienników ryskich. 

„Zsrówno strona dekoracyjna, jak 
i artystyczna przedstawienia wykaza- 
ła, że pomimo zmiany warunków „Teatr 
Polski w Rydze* może spełniać swoją 
rolę kulturalną z dawnym powodze- 
niem i może liczyć na dawne, jeżeli 
nie większe, poparcie ze strony sym- 
patyków i przyjaciół. Przedstawienie 
odbyło się w sali Towarzystwa Łotew- 
skiego, przyczym na sali było obec- 
nych wielu Polaków, których losy 
wojny zagnały do Rygi. Artyści pols- 
cy na obszernej i dobrze urządzonej 
scenie T-wa Łotewskiego czuli się zu- 
pełnie dobrze*, 

Dalej następuje streszczenie „Tekli* 
Kossowskiego, którą Teatr Polski w 
Rydze otworzył sezon, oraz ocena gry 
artystów. I jedno i drugie wypada po- 
chlebnie w ocenie obcej, a więc bez- 
stronnej. „Publiczność, —pisze sprawoz- 
dawca,—przyjmowała nader serdecznie 
wykonawców, darząc ich długo nie- 
milknącymi oklaskami”, 

* * 

Scena polska podczas Wojny Świa- 
towej była miniaturą Ojczyzny. Od 
kijowskiego „Studium* Osterwy, aż 
do amatorskiej scenki jakiegoś „Koła 
młodzieży*, pomagała przetrwać kultu- 
rze myśli i słowa. 

Wszędzie, gdzie los rzucił polskich 
tułaczy, wszędzie, gdzie się schro- 
nili ludzie, oczekujący na Jutro, sło- 
wa polskie krzepią. I dlatego mamy 
nadzieję, że Teatr Polski w Rydze po 
dawnemu dotrze do małych miasteczek 
Łotwy, gdzie również może przeby- 
wają polscy uchodźcy w warunkach 
kulturalnych znacznie cięższych, niż 
w Rydze. 

T-wu Łotewskiemu, które udzieliło 
gościny polskiej drużynie artystycznej, 
należą się wyrszy wdzięczności, 

Przyjaciół poznaje się w nieszczę- 
ściu, Ten miły gest ze strony społe- 
czeństwa łotewskiego, naród polski 
potrafi należycie odczuć i ocenić. 

Miejmy nadzieję, że nie będzie to 
gest odosobniony. Z drugiej strony 
byłoby rzeczą b. słuszną, gdyby Teatr 

Каа LAURA AT BN TD OVAL ak AAA 

Najdłuższe 
zdanie 

W rozdziale p.t. „La Villa Pa- 
mieri* w kiikutomowych „Im- 
pressions de Voyage* Dumas'a 
znajduje się zdanie... czterostro- 
nicowe! Ma ono 108 wierszy po 
45 liter; zawiara 68 przecinków, 
60 średników, 195 czasowników, 
122 imiona własne. Jest to zda- 
nie A propos Benvenuto Celli- 
ni'ego. 

Damte ostrzega 
Profesor Kart Schmitt — sławny 

prawnik niemiecki napisał ostatnio ar- 
tykuł o... „Piekle* Dantego. Profesor 
chmitt zwraca uwagę ua specjalnie 

dotkliwe kary, które przypadły w 
udziale aniołom nie biorącym udziału 
w walce pomiędzy Bogiem i szatanem. 
Ta ich neutralność — pisze autor — 
pogrążyła je w odmęty piekieł. Zwra- 
Gam na to uwagę Belgów i Holendrów *, 

Polski w Rydze zapoznał w drodze 
tłumaczeń publiczność polską w in- 
nych teatrach polskich z dramatyczną 
sztuką łotewską. Kierownicy Teatru 
Polskiego w Rydze wiedzą chyba do- 
brze jakie sztuki z współczesnego re- 
pertuaru łotewskiego mogły by się 
najbardziej podobać publiczności pol- 

skiej. K. Leczycki. 

  

W KALEJDOSKOPIE DNIA 

  

irancuskiej gen. Weygand, gen, 
Gamelin, marsz. Petain i gen. 
Georges. 

Najbardziej znanymi dziełami 
gen. Sikorskiego są trzy jego 
książki: „Wojna połsko-bolsze- 
wicka w roku 1920* z przedmo- 
wą Focha, „Problemy Pokoju" 
z przedmową Painlevć i „Wojna 
Nowoczesna" z przedmową 
marsz. Petain. 

ASRR ZREOOOCZA WASZA PY FOTA ZERANEKJ 

Z pobytu gen. Sikorskiego 
w Londynie 

  

Z lewej za generałem Sikorskim, mi- 
nister spraw zagr, August Zaleski. 
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Film 

Hollywood jako jedyne na 
świecie miasto filmowe wywiera 
w dotychczasowej historii kina 
swój dominujący wpływ. Pro- 
dukcja tej stolicy X Muzy ma 
swoją najpiękniejszą kartę. Wpra- 
wdzie można spierać się co 
do wartości artystycznej tej ga- 
łęzi, jednak pomijając pewne 
szablony jakim ta produkcja u- 
legała — ilościowo i technicznie 
jest ona bezkonkurencyjna. 

Francja od czasów Renee Clai- 
re'a — podniosła tematykę fil- 
mową do wyżyn godnych naj- 
większych aspiracyj artystycz- 
nych, jednak Hollywood góruje 
zawsze bogactwem technicznym 
i zespołowym, 

Na rozwój filmu w Hollywood 
wpłynęły trzy główne czynniki: 

1) Klimat i położenie natural- 
ne Hollywoodu, 

2) Kapitał milionerów ame- 
rykańskich, 

3) Umiędzynarodowienie pro- 
„dukcji, 

Wszystkie niemal państwa de- 
mokratyczne a względnie nie 
totalistyczne w Europie w 50 — 
90%, korzystały z owoców pro- 
dukcji amerykańskiej. Obecnie 
wskutek wojny zapewne i Hol- 
lywood przeżywa kryzys ekspor- 
tu — zwłaszcza że najwięksi 
odbiorcy jak Anglia, Francja i 
Polska zawikłane są w wojnę 
europejską. Trudności komu- 
nikacyjne wikłają jeszcze bar- 
dziej ten transport. Należy przy- 
puszczać, że producenci amery- 
kańscy stoją w tej chwili przed 
niebyle jakim dylematem. Z u- 

° И вн Kkurteczkai... 
Czy wiecie, że Wilno stało się mia- 

stem dziennikarzy, dziesiątków tysięcy 
dziennikarzy? Owa fala ludzka, jaka 
codziennie płynie nieprzerwanym cią- 
giem przez ul. Mickiewicza, zawija 
do zatok Sztrala „czerwonego* i „zie- 
lonego* | załamuje się, jak na rafie, 
przy Komitecie Pomocy Uehodźcom 
i punktach wymiany na lity — skła- 
da się istotnie z rasowych reporte- 
rów, uważnych, czujnych i bystrych. 
Wprawdzie nie noszą oni wszyscy no- 
tesów i wiecznych piór, nie wystukują 
sprawozdań na klawiszach małych 
zgrabnych „Remingtonów*, ale prze- 
cież wymieniają wzajemnie wiado- 
mości, rzucając w kawiarnie zgłod- 
niałe ciastek (które niełatwo kupić 
za drogocenne centy) i sensacji, tytu- 
ły nadzwyczajnych własnych, nieste- 
ty—naprawdę tylko własnych) komu- 
nikatów. 

Co jednak najważniejsze, ci repor- 
terzy, wyhodowani przez wojnę, po- 
siadają jedną podstawową cechę, bez 
której niema prawdziwego dziennika- 
rza. Jaką? Pozwólcie, że odpowiem 
anegdotą. Autentyczną. Sam jestem 
jej skromnym bohaterem. 

Przed x laty, kiedy zaczynałem 
pracę i patrzyłem x podziwem na 
potentatów redakcyjnego biurka, wzy- 
wających wladezo blahym nacišnię- 
ciem dzwonka, woźnego, przypadek 
dał mi nieporównaną lekcję. Rozma- 
wiając z jednym z niedawno pozna- 
nych kolegów, wspomniałem o grypie, 
panującej u mnie w domu. Oczywiś- 
cie, któżby przywiązywał wagę do ta- 
kiej wzmianki! Lecz nazajutrz wy- 
czytałem ze zdumieniem w swej ga- 
zecie, że „grypa szaleje w Warsza- 
wie*, dowiedziałem się ile osób za- 
chorowało, ilu brakuje w biurach, co 
o grypie sądzi wybitny bakteriolog, 
docent Uniwersytetu, jak zwalcza epi- 
demię naczelny lekarz Ubezpieczalni, 
it d„i t. d. 

Nie chciałem własnym oczom wie- 
rzyć! Więc sprężyną zgórą 200-wier- 
szowego artykułu stało się kilka mo- 
ich drobnych słów? Nie taiłem po- 
dziwu wobec autora „grypy*. 

— Że też pan tak potrafi ze wszyst- 
kiego... 

— Kolego—odpowiedział życzliwie 
z wyżyn reporterskiego doświadcze- 
nia—zapamiętajcie sobie: jak ja zwła- 
sną babką rozmawiam, to także jes- 
tem „nastawiony na informację*... 

Otóż „nastawienie na informację* 
stało się dziś ogólnym nałogiem. Mu- 
szę się przyznać, że przechodzące uli- 
cą szybko kontrołuję wzrokiem każdą 
odezwę. każdą rozplakatowaną „skel- 
bimas* lub „isakymas*, Czy aby już 
ja znam, czy aby czytałem* Czytam 
także drobne białe karteczki przy- 
klejane na słupach i płotach. Kto 
wie, może dowiem się czegoś cieka- 
wago? Może dobre mieszkanie do 
wynajęcia, okazja przesłania listu, 
sposobność korzystnego kupna. Kup- 
na? Przecież wiem, że nie kupię ani 
tego fortepianu, który cheą zamienić 
na węgiel, a który był przedmiotem 
ambicji chłopa, ofiarującego za czarne 
rozbrzęczane pudło, furę brzeziny, ani 
nie sprawię sobie garnituru mebli do 

gabinetu, sprzedawanego jak głosi o- 
głoszenie—lącznie z wiolonezelą i tap- 
czanem. „Tamże szczenięta jamniki* 
—wielbieciel muzyki koehał widać 
i psy. 

Osobna księga, godna studiów, to 
ogłoszenia mieszkaniowe, Gdy pojawiły 
się masowo był to sygnał zmiany ukła- 
du sił społecznych. Tak bywa: tehnie- 
nie przewrotu poznaje się po dwóch 
znakach: eenie chleba i wędrówce lu- 
dów. Ale tym razem byto także i 
tchnienie zimna. Przed wiatrem i chło- 
dem poczęli się ludzie skupiać, ścis- 
kać się, w braku opału napełniać po- 
koje ludzkim ciepłem. Zamiast swo- 
bodnych spacerów po pięciu, czy 
czterech wielookiennych landarach, 
ścieśniono się w gromadkę przy bu- 
zującym ogniu piecu. I przy głośniku, 

TA KG TOWAONS DA ARTE AZ RORTARRALKI 

POWRNROT 
Została twoja wioska 
tam, dokąd chmury biegną, 
tam rośnie las sosnowy, 
a w lesie wrzawa wron, 
a ziemia mrozem ścięta 
pod nogą — szklany dzwon. 
Wieczorne węsząc ślady 
unoszą łby szczenięta, 
pod świerkiem cicho skomlą, 
że gwiazdy blado tlące 
uciekły z krzaków łozy, 
o zmierzchu, jak zające. 
A świerki odpowiedzą: 
to nic, to wieczna droga, 
niech gwiazdy biegną nocą, 
a rano usną w stogach. 

Na skraju twojej wioski 
kapliczka jest maleńka, 
a obok tej kapliczki 
szeroka rośnie lipa, 
a pod tą lipą ziemia 
wyrwana i poryta. 
Przystaje, patrzy księżyc, 
a gwiazda gwiazdy pyta: 
czy noc uniosła stogi, 
czy wiatrem są zdmuchnięte. 

1 gwiazdy rozżalone 
sypnęły jasny ogień. 
U dołu dzisiaj cisza, 
— zasnęły złe szczenięta. 

Poczekaj, to nie wioska. 
Pamiętam, wioska stała 
na prawo, tam pod borem, 
nad rzeką, trochę niżej. 
Już idźmy. Skąd te druty 
i krzyże, krzyże, krzyże 
i połamane dyszle, 
na osiach blask wykuty. 
Niech gwiazdy nam pomogą: 
— pod gwiazdą migocącą 
ułańska leży czapka, 
o Boże Wszechmogący. 

Aleksander Rymkiewicz 

Razem jest cieplej. I raźniej... Serca 
lepiej grzeją. .. 

I tylko nie wiem czemu kartka na 
ul. Jagiellońskiej zapowiadała wyna- 
jęcie „niekrępującego pokoju z od- 
dzielnym wejściem lub z używalnoś- 
cią kuchni, Tego „łubć żadną mia- 
rą rozgryść nie mogę. Nie posądzam 
zresztą właściciela owego znakomitego 
pokoju o perfidię w rodzaju ultimatum 
„albo —albo“ tak jak nie zarzucimy 
chyba świadomej ironii temu, który 
ogłosił w listopadzie pokój „słonecz- 
ny, bez opału*, 

Skoro mówimy o mieszkaniach do 
wynajęcia, nie zapominajmy też i o 
obiadach. O słynnych „obiadach do- 
mowych*, jakich nikt nigdy w życiu 
nie zdoła ominąć. To jest fatum każ- 
demu sądzone.  Przeżyliśmy kilka 
wstrząsów walutowych — okazuje się, 
że dowodem stabilizaeji jest chętne 
wydawanie obładów. Gdy los waluty 
niepewny — niepewny byt stołówek. 
Gdy rzecz się wyjaśnia, znów można 
czytać o „dwóch daniach*, „tanio i 
smacznie*. Tylko nikt nie zapewnia 
© „świeżym maśle*. Ta tradycyjna 
blaga dziś umarła. Niech jej ziemia 
lekką będzie. Nie za bardzo. х 

Nie trzeba także chodzić na czar- 
ną giełdę, by dowiedzieć się o zaku- 
lisowe kursy. Wysłarczy pójść na 
obiad. A właśnie znów jadłem nie- 
dawno i zupę i pieczyste za złote, 

Na zakończenie — wśród kulinar- 
nych ogłoszeń nie powinno zabraknąć 
wzmianki o tym anonsie, który obie- 
cując posiłek za 60 centów przyznawał, 
że będzie „uiewybredny*, lecz „pożyw- 
ny“. 

Wśród zapadającej zimowej nocy, 
ludzie, w oczekiwaniu wiosny, zaczy- 
nają się uczyć.  Przedewszystkiem 
języków. Gdy na ratuszu powiewała 
czerwona chorągiew, otworzono kur- 
sy jez. białoruskiego, ogłaszano także 
naukę jęz. rosyjskiego. Dziś — dużo 
zapowiedzi kursów litewskiego. Rów- 
nolegie zaś z jednym i drugim rekla- 
mują się nauczyciele języka angiel- 
skiego. 

Jakaż jest cena wiedzy? Można 
władać językiem Byrona, Shelleya, 
Kiplinga za cenę nawet „jesionki łub 
kożuszka* (może być używany)*. Au- 
tentyczne. 

Dobiega mety nasze czytanie ogło- 
szeń. Już zamierzam położyć podpis. 
Pseudonim. By zasię ułatwić odga- 
dnięcie pseudonimu zacytuję jeszcze 
autentyczną reklamę dwóch wróżek. 
Jedna tak odmierza subtelnie swoje 
nadprzyrodzone zdelności: 

„Słynna 
Jasnowidząca — chiromantka 

miewa widzenia: 
większe —1.50, mniejsze—1.—* 

Druga, także „ehiromantka*, wró- 
żąca „z ręki, kart i kabały* zachęca 
niecierpliwych sekretu przyszłości do- 
datkową kwalifikacją, podawaną przy 
anonsie w nawiasie: „Rosjanka gła- 
cha*. Jasnowidząca, głucha i odga- 
duje przeszłość, przyszłość. „Pannom 
i kawalerom zniżka. Kto chee ze 
zniżki skorzystać, niech przeczyta owa 
karteczkę na ul. Zawalnej. Topsy. 

  

CLLYWOOB 
PRACUNE 

wagi na energię w inicjatywie, 
jaką posiadają ci ludzie za oce- 
anem można być pewnym, że 
na frontach francusko - niemiec- 
kich są reporterzy wielkich kon- 
cernów filmowych, którzy zbie- 
rają materiał najbardziej orygi: 
nalny z życia frontu, który kie- 
dyś posiužy do scenariuszy 
wielkich wojennych filmów. 

Nikłe wiadomości, jakie prze- 
dostają się do nas z rynku ame- 
rykańskiego, nie pozwalają nam 
na należyte zorientowanie się w 
tym, co się dzieje na Kalifornij- 
skim wybrzeżu, Wiemy, że 3 
najsławniejsi komicy francuscy 
„Bracia Ritz* przenieśli się tuż 
przed wojną do Hollywood — 
gdzie nakręcili egzotyczno - ko- 
miczny film pt. „Goryl*, Wiecz- 
nie cudowne dziecko Shirley 
Temple nakręciła w ciągu lata 
nowy swój obraz pt. „Mała księ- 
žniczka“ a Douglas Fairbanks 
jr. kręcił film nad Oceanem Spo- 
kojnym — o nieustalonym ty- 
tule, 

O przewadze filmów amery- 
kańskich na rynkach europej- 
skich najlepiej świadczy fakt, 
że obecnie w Wilnie wyświetlane 
są filmy tylko tej produkcji. 

A więc „Hrabina Walewska" 
— jeden z ostatnich obrazów 
Grety Garbo, który również 
szedł już w swoim czasie na 
naszych ekranach. Grecie Garbo 
sekunduje po raz pierwszy Char- 
les Boyer w roli Napoleona, 
Również „San Francisco* kie- 
dyś przez nas oglądany należy 
do pierwszorzędnych filmów — 
nic dziwnego, skoro melomani 
mogą ponownie usłyszeć wspa- 
niały głos Janetty Mac Donald. 
Clark Gable chociaż nie jest 
śpiewającym partnerem jednak 
wysoka klasa gry tego aktora 
w niczym nie ustępuje wielkiej 
kulturze Śpiewaczej złotowłosej 
Jeanetty. 

Sądzić należy, że mimo nader 
skąpych wiadomości o tym, co 
się dzieje w Hollywood —- pra- 
ca tam wre nadal zwłaszcza, że 
obecna wojna dostarcza moc 
nowych tematów, które już są 
zapewne na warsztacie i wkrótce 
przeobrażą się w filmową rze- 
czywistość. Bądźmy tylko cier- 
pliwi. Kinomani będą mogli sa- 
mi przekonać się, że najwspa- 
nialsze miasto filmowe na świe- 
cie wynagrodzi tę cierpliwość 
doborem swoich pierwszorzęd- 
nych obrazów i gwiazd filmo- 
wych najlepszego kalibru. 

Kleks. 

Aktorstwo 
w Warszawie 

STEFAN JARACZ 

Jaracz, jak już pisaliśmy, przebywa 

w Warszawie, w oczekiwaniu, 2е то- 

że wreszcie władze okupacyjne zgodzą 

się na Otwarcie teatrów, z których 

Teatr Polski i Ateneum mógłby na- 

tychmiast podjąć działalność. Dyrekto- 

ra Ateneum spotkało poza ogólną kata- 

strofą, jaka spadła na cały stan aktor- 

ski — nieszczęście rodzinne. Zmarła 

mu wnuczka, która urodziła się w 

Lublinie wśród ciężkich perypetyj wo- 

jennych we wrześniu. 
ADOLF DYMSZA 

Adoli Dymsza kupił kawiarnię 

„Vogue* w gmachu kina „Palladium*. 

Występują tu aktorka Lidia Wysocka 
i Zbyszko Sawan. 

KAZIMIERZ KRUKOWSKI 

Prócz Węgrzyna—jak niosą wieści, 

zostali w Warszawie aresztowani przez 

władze niemieckie Jarossy, Krukowsk 

Ternć. 
IGO SYM 

Popularny 1go Sym, władający zna- 

„komicie językiem niemieckim jest tłu- 

maczem przy magistracie warszawskim. 

Dzięki temu, że przed 2 laty grał 

główną rolę w jednym z wielkich fil- 

mów niemieckich w Berlinie i zdobył 

sobie niebylejaki sukces artystyczny, 

Niemcy w Warszawie odnieśli się de 

niego życzliwie i traktują go wyróż- 

niająco. Wyróżnienie to pomaga Sy- 
mowi często do ułatwiania wielu pol- 

skim czynnikom artystycznym drogi 

do władz okupacyjnych i przyczynia 
się do ułżenia niedoli kolegów ze sceny. 

LENA ŻELICHOWSKA 
Lena Żelichowska oddała swe usłu- 

gi kawiarni Cafe Club.
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Pose! belci'ski bawił 
, A w Wilnie 

| Bawił w Wilnie przez k Ika go- 
dzin baron Florent de Selys Fan- 
n akredytowany w charakte- 

ze posła nadzwyczajnego i m - 
nistra pełnomocnego Belgii przy 
tządzch Republik Litewskiej i 

tewskiej, stale rezydujący w 
Rydze. 

| Poseł belgijski był oprowadzo- 
ny po Wilnie przez łotewskiego 
onsula generainego p. Feliksa 

nasa i złożył wizytę pełnomoc- 
nikowi Rządu na Wilno i okręg 
wileński min Bizauskasowi. Ba- 
ron de Selys Fanson przez parę 
te Genas w Warszawie ja- 

© radca tamtejszego poselstwa 
| belgijskiego. Lou 

Ferie świąteczne 
w Szkołach 

Ferie świąteczne w szkołach 
średnich w Wilnie rozpoczną się 
22 grudnia i trwać będą do 8 
stycznia 1940 r., zaś w szkołach 
poznarcnnych od 22 grudnia do 

stycznia !'940 r. (NM) 
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Wytworność i doskonała 
konstrukcja cechują 
pióro Patker Vacumatic 
—najnowsze i najdos- 
konalsze z piór wiecz- 
nych Parkera — przez 
wszystkich Ei 

Duża niedrapiąca sta- 
złota posiada 

zakończenie z iridium. 
Pisze z obu stron: nor- 
malnie dla koresponden- 
cji i cienko drugą stroną 
—cyfry i notatki. 

la wielkość sta- 
lówki bywa w siedmiu 
twardościach, / zakoń- 

czenie,piszące dwustron- 
nie, gwarantowane jest 
na 25 lat. Zaden sposób 

tem. 

oprawę. 

+ 
Age 

S:tab obozów dla internowa- 
nych donosi: 

Szereg osób zwraca się do 
sztabu obozów dla internowa- 
nych z prośbami o przeniesienie 
internowanych osób do innych 
obozów dla internowanych, pusz- 
czanie na wakacje, względnie 
w ogóle zwolnienia z obozu. 

| Sztab donosi dla zainteresowa- 

    
„ nych, że internowani nie mogą 

zamieszkiwać prywatnie ani też 
nie będą im udzielane żadne 

„Laikas* donosi: Rada Mini- 
strów przyjęła i przedłożyła sej. 
mowi zmianę ustawy o ochronie 
nerodu i państwa, przy czym   art. 23 ustawy został by uzupeł- 
niony w ten sposób: „kto ukrywa 
lub pomaga ukrywać przed orga- 
nami władz litewskich obcokra- 
jowca, który zbiegł lub został 
wysiedlony z innego kraju do 
Litwy lub też znalazł się w Litwie 
w jakiś inny sposćb, jeżeli taki 
obcokrajowiec: 1) jako wojskowy 
państwa prowadzącego wojnę zo- 

-stał internowany w Litwie, lecz 
zbiegł z miejsca internowania, 
2) ukrył przed organami władz 
litewskich, że jest wojskowym   

pisania nie może stałó- 
wektychuszkodzić,gdyż 
nadają się one do każ- 
dego charakteru pisma. 
Zupełnie 

od wszystkich 
wiecznych piór. Dzięki 
opatentowanej kon- 
strukcji pióro jestwciągu 
8 do 10 sekund całkowi- 
cie napełnione atramen- 

upełnie nowe ze 
względu na mieniącą się 
prążkowaną perłową 

Obejrzyjcie- dziś 
jeszcze to modne, nowo- 
czesne pióro w jednym z 
lepszych sklepów piór 
wiecznych. 

Vacumatic 
GWARANTOWANA DOSKONAŁA KONSTRUKCJA 

MAXIMA Lt. 85—, MAJOR Lt. 67,50, SLENDER Lt. 57.50, STANDARD Lt. 47.50, 

GENERALNY PRZEDSTAWICIEL NA LITWĘ: 
* PARKER SBRVICE, KAUNAS, LAISVES al. 50. Tel. 26-017, 
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Wschód sł.—g. 7 m. 41 

Zachód sł.—g. 2 m. 51 

— Zmiana personelu w wy- 
dziale ogólnym Magistratu. W 
tych dniach, za wyjątsiem kilku 
osób, zwolniony został w Zarzą- 
dzie Miejskim personel wydziału 
ogólnego w ilości przeszło 20 
osób. 3 

Na miejsce zwolnionych pra- 
cownikėw zaangažowani zosteli 
nowi. Zwolniony został również 
długoletni pracownik, ostatnio 
nacz. wydz. abrowizacyjnego p. 
Jan Pią'kowski. (x) 
"— Uchodźcy polscy którzy 

maja krewnych lub znajomych 
w Pmeryce Północnej lub Po- 
łudniowej, mogą się zgłaszać 
we własnym interesie, obecnie 
pod adrzs«m Kościuszki 14-b 
na An'okrlu Y.MCA.). 

  

  

W TYM ROKU 
POSŁUGUJCIE 

się wyłącznie piórem, 

przedującym w całym świecie 

    

       

   

    

   
   

        
   

   

odmienne 
innych 

Zapas 
atramentu 
w codej 

bsadce jest 
widoczny 

O 102%, wiekszy zapas 
atramentu niż w 

słynnym modelu 

Duofold 

  

Sprawa internowanych 
urlopy. Internowani, którzy będą 
mogli uzyskać obywatelstwo li- 
tewskie, wypełnili odpowiednie 
ankiety, które przesłane zostały 
do Ministerstwa Spraw Wew- 
netrznych. Po pozytywnym za- 
łatwieniu sprawy obywatelstwa 
tacy internowani będą natych- 
miast zwolnieni z obozów. Dla- 
tego więc i w tych sprawach 
sztab prosi o niezwracanie się 
do niego. (Elta). 

Uzupełnienie ustaw 
© ochrenie narodu i państwa 

państwa prowadzącego wojnę, 
8) jest obywatelem państwa pro- 
wadzącego wojnę, nie mającym 
zezwolenia organów władz litew- 
skich do pobytu w Litwie, — ten 
karany będzie zwykłym więzie- 
niem lub ciężkim do 4-ch lat. 
Tak samo karany będzie ten, 
kto pomaga zbiec osobie inter- 
nowanej z miejsca internowania*. 

„Laikas* dodaje od siebie: 
„zmiana ustawy wejdzie w życie 
już w tych dniach i niewątpliwie 
znacznie się przyczyni do od- 
dzielenia od ludności licznych 
ukrywających się elementów ob- 
cych, zatruwających z zasady 
nasze życie". 

  

— Teatr — dziennikarzom-ucho- 
dźcom. Wileński Teatr Miejski a 
Pohulance zamierza w najbliższym 
czasie urządzić przedstawienie z któ- 
rego czysty dochód przeznaczony ma. 
być na pomoc dla dziennikarzy, lite- 
ratów i plastyków — uchodźców. (ki). 

° — Litewscy pisarze w nowym. 
lokalu. Jak się dowiadujemy, Zwią- 
zek Pisarzy Litewskich w Wilnie prze- 

nosi się w najbliższych dniach do no- 
wego lokalu, który mieści się na naj- 
wyższym piętrze gmachu Sądu Okrę- 
gowego. W lokalu tym miał poprzed- 
nio swą siedzibę Sąd Apelacyjny. (ki). 

— Projext zwolnienia wieśnia- 
ków od podatuów na r. 19:0. Jak 

słychać, istnieje projekt zwolnienia 
wszystkich wieśniaków w kraju wiłeń- 

skim od podatków w roku 1940. 

—- Granice powia'owych Inspe- 
kcyj podatkowych Inspekcja podat- 
kowa pow. wileńskiego obejmuje gmi- 

ny: nienienczyńską, podbrzeską, rze- 
szańską, mejszagolską, nowowilejską, 
trocką, rudomifiską i mienicką; Inspek- | 
cja pow. święciańskiego; -— smioleńs- 
ką, duksztańską, ignalińską, kołtyniań- 
ską, święciańską i podbrod/ ką; Inspek- 
cja pow. olkienickiego — solecznicką, 
rudziską, olkienicką, orańską II, tur- 
gielską i ejszyską. (N). 

— Przenoszenia adwokatów do 
wiina. Min. Sprawiedliwości zezwolił 
na przeniesienie się do Wilna w celu 
zajmowania się praktyką adwokacką 
dalszym 4 adwokatom pp.: Kamantaus- 
kasowi, Baleliunasowi, Verblauskaso- 
wi i Maizelisowi. ‚ (®). 

— Uchodźcy proszą o ulgi. „De” 
šimt Centu*: Szereg uchodźców pol- 
skich, którzy się wystarali o dokumen- 
ty wyjazdu do innych państw, styka 
się z kwestią obcej waluty, potrzebnej 
'dla nabycia biletów okrętowych czy 
kolejowych. W tej sprawie uchodźe 
półscy zwrócili się do odnošnyc 
urzędów z prośbą o ulgi. (N). 

TEATR I MUZYKA * 
Teatr Miejsk! na Pohułance 

— Dziś, we wtorek, dn. 19 grudnia 
o godz. 18 (6 wiecz.) „Diaczego zaraz 
tragedia* — lekka, wesoła komedia 
współczesna Romana Niewiarowicza 
w wykonaniu premierowej obsady. Ka- 
sa czynna od godz. 17. 

— Teatr Miejski na Pohulance przy- 
gotownje na święta misterium ludowe 
Leona Schillera p. t. „Pastorał«a" 
z muzyką Leona Schillera i Jana Mak- 
lakiewicza. Udział bierze cały zespół 
teatru. ; 

Teatr muzyczny „Lutpia“ 

— Dziś, 'we wtorek, dn. 19 grudnia 
o godz. 18 (6 wiecz.) „Madame 
Pompadour". 

Teatr „Rewia* Światowid 
— Dziś, we wtorek, dn. 19 b. m. 

o godz. 5.30 i 7.30 po raz ostatni re- 
wia: „Precz z babam'". 

— Z powodu całkowitego remontu 
sceny, teatr zamknięty będzie przez 
parę dni i otworzy swoje podwoje 

wspaniałą rewią: „Kryzysowa św.ę- 

ta“ 7 nowoza-ngażowanymi siłami ar- 

tystycznymi. 

Teatr „Niebieski Pajacyk" 
Mickiewicza 9 

Jaś i Małgosia" — bajka dla 
dzieci, która na ostatnim przedstawie- 
niu cieszyła się dużym powodzeniem, 
ukaże się w niedzielę, dn. 24 gfudnia 
o godz. 12. W przygotowaniu baśń 
„ła siedmioma górami*. 

RADIO 
WTOREK, dn. 19.XII. 

Wilno i Kowno. 
12.00 — Wiadomości „Elty*. 
1500 — Muzyka połudn. 
15.30 — Wiadomości „Elty*. 

Wilno 
15.40 — Wiadomości z Wilna. 
15.50—16 05 — Informacje po polsku. 
17.30 — Muzyna z płyt. 
17.45 — Nowe drogi samorządu wileń- 

skiego (po polsku). 

Wilno i Kowno. 
1800 — 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. 

LCS ATS MEETA LITTERA 

List Komendanta 
„Grafa von 5pee“ 

MONTEWIDEO. (Elta.) Ko- 
mendant krążownika niemiec- 
kiego w liście skierowanym do 
posła niemieckiego dziękuje 
ludności Urugwaju za sympatię 
i serdeczne uczucia okazane 
zabitym i rannym ma'ynarzom 
niemieckim. Jednocześnie ko- 
mendant w liście tym protestuje 
przeciwko decyzji rządu Urug- 
waju, zabraniającei pozostania 
krążównikowi niemieckiemu w 
porcie Montevideo, jak bylo 
proszono, 2 tygodnie. 

  

MU RE [EEE 

GWIAZDKOWY 
„MUBRIERA 

WSILEWSKIEGO<" 

ukaże się w znacznie zwiększonym 
nakładzie i objętości - 

Administracja nasza rozpoczęła już przyjmowanie 

zamówień na ogłoszenia do numeru gwiazdkowego 

celem umożliwienia P.T. Klienteli wyboru i zare- 

zerwowania odpowiedniego miejsca 

  

Tematy wileńskie 
Dwugłos o likwidacji Uniw. Stefana B torego 

„Vilniaus Baltas“ pisze: „Przek- 

ształcenie wyższej uczelni w naszym 

mieście nie jest zburzeniem uniwersy- 

tetu wileńskiego, zagaszaniem ogniska 

nauki jakby tego chcieli obrońcy by- 
łego uniwersytetu Steiana Batorego. 

Niedawno mówiąc w tej sprawie, Oś- 

wiadczyliśmy już, że zapewne nikt nie 

ceni oświaty i kultury, jak my Litwi- 

ni, którym długie wieki tych dóbr od- 

mawiano. Słowa te możemy powtórzyć 

również dzisiaj, kiedy uniwersytet wi- 

leński przestaje być skierowanym 

przeciwko Litwie i narodowi litewskie- 

mu ośrodkiem i kiedy staje się on og- 

niskiem kintury i nauki całego kraju 

„Gslleusze z 

„XX Amżius* pisze: Szkoły wszę- 

dzie zostały przejęte normalnie z ma- 

jatkiem bez żadnych incydentów. Nie 

mały procent nauczycieli Wilnian po- 

zostawiono na dawnych stanowiskach, 

jax również tych, którzy mają prawo 

do obywatelstwa litewskięgo. Pezosfa- 

wiono też sporo tzw. galileuszów (przy- 

hyszów, głównie poznaniaków), którzy 

się okazali lojalni dla nowego ustroju 
i wogóle nadajrcy się dla swej pracy. 

Co do „galileuszów* należy zaznaczyć, 

które będzie dostępne dla wszys'kich 

obywateli Litwy bez różnicy poglądów 

i narodowości”. 

„L. Aidas* w art. pt. „Dwa Uniwer- 

sytety“ daje wyraz swej radości z te- 

go powodu w ten sposób: „Odprowa- 

dzając n- wieczny spoczynek tą nie- 

legalnie w ciągu półtora miesiąca ist- 

niejącą resztkę polskiej okupacji, wy- 

pada »ilka słów powiedzieć o rzeczach, 

świadczących w sposób znamienny i 

ostrzegawczy o nastrojach i stanowis- 

ku pewnej części mieszkańców kraju 

wileńskiego i obvokrajowców, którzy 

tu na pewien czas pozostali lub pizy 

błąkali się*. 

Poznańskiego" 

że byli oni przysłani do wileńszczyz- 

ny z głębi Polski ze specjalną misją 

itu pod pewnymi względami korzys- 

stali z wyjątkowych praw. Jednak 

obecnie również niejeden z nich rozu- 

mie wyraźną prawdę, że o ich los 

i wytworzoną nienormalną sytuację 0s- 

karżać wypada kogoś całkiem innego, 

ale nie Litwinów. Rząd i społeczeń- 

stwo litewskie i tak wykazały ala nich 

więcej od innych dobrej woli, łudz- 

kości serca”. 

  

Jak Litwini nie nazwą szkoły polskiej 

Ten sam „XX Amżius* pisze dalej, 

że w Wilnie przez władze polskie : 
„38 szkoła żydowska nazwana została 

imieniem Elizy Orzeszkowej. 

poświęcona została pamięci Tadeusza 

Hołówki. Jak to brzmi — nawet tłó- 

    

maczyć nie trzeba. Byli administrato_ 

rzy nie pomyśleli jednak zapewne, coby 

Polacy powiedzieli, gdyby np. żydzi 

przeznaczoną dla Polaków szkołę naz- 

wali imieniem jakiegoś rabina". 

Pracownicy miejscy będą 
otrzymywali emerytury 

U p. burmistrza Staszysa inter- 
weniowała delegacja emerytów i 
pracowników miejskich, którzy 
obecnie zostali zwolnieni ze służ- 
by miejskiej. Delegacja pros'ła 
o wypłacenie przez samorząd li- 
tewski emerytur wszystkim tym 
pracownikom Zarządu wil-ńskie- 
go, którzy w myśl pragmatyki, 
nabyli już odpowiednie ku te- 
mu prawa. 

P. Burmistrz do postulatów 
pracowników odniósł się przy- 
chylnie. Podczas swego ostat- 
niego pobytu w Kownie p. Bur- 
mistrz poruszył tę sprawę w 
rozmowach z miarodajnymi wła- 
dzami centralnymi. 

Jak słychać władze centralne 
do roszczeń pracowników ustu- 
sunkowały się również pozytyw- 
nie. Sprawa emerytur pracowni- 
ków miejskich ma być wkrótce 
uregulowana w drodze specja|- 
nie wydanej ustawy. Na pod- 
stawie tej ustawy do zaopatrze- 
nia emerytalnego mają uzyskać 
prawo emeryci miejscy, oraz 
pracownicy obecnie zwolnieni, 
którzy nabyli juź prawo emery- 
talne, (x) 

W Wilnie będzie jeden 
vice-hurmist"z 

Vice-burmistrzem na m. Wilno 
mianowany został poseł na Sejm 
p. Alfons Pimpe, naczelnik po- 
wiatu szawelskiego. 

Jak słychać, miarodajne władze 
zrezygnowały narazie z projektu 
obsadzenia stanowiska drugiego 
vice-burmistrza, (x) 

RZZZWZTZZCE TIE ИОБАИНЫ 

Czytajcie Jedyny polski 
tygodnik 

„CHATA RODZINNA, 

O podniesienie 
jakości Inu 

Na inauguracyjnym zebraniu spół- 
dzielni Iniarskiej minister rolnictwa 
Avdenas wygłosił przemówienie, w któ 
rym zobrazował rozwój hodowli Inu w 
Litwie i jej perspektywy na przyszłość. 

Minister w przemówieniu swym pod- 
kreśl ł, że poprzednio rolnicy w Litwie 
nie znali zupełnie nowoczesnych ga- 
łęzi produkcji rolnej. Dopiero po woj- 
nie światowej rząd przy współpracy 
spółdzielczości rozpoczął organizację 
nowych gałęzi produkcji rolniczej. 
Najpierw zorganizowano mleczarstwo 
hodowlę i wyrób bekonów, buraków 
cukrowych itd. Produkcja lnu przez 
ten czas rozwijała się o własnych si- 
łach i dlatego pozostała dużo w tyle. 
O ile naprz. wywóz wyrobów mleczar- 
skich, masła i sera w r. 1928 wynosił 
899.700 klgr. a w roku 1938 aż 19.917,722 
klgr., wywóz świń w roku 1923 — 825 
szt. a w roku 1938 — 284068 sztuk, 
to wywóz Inu w roku 1923 wnosił 
7,724,800 klgr. a w roku 1938 18.883.521 
klgr. 

O ile nasza produkcja mleczarska 
i mięsna na rynkach zagranicznych 
podniosła swoją jakość i obecnie kon- 
kuruje naprz. w Anglii o pierwsze miej- 
sce, to nasza jakość Inu stoi prawie 
na ostatnim miejscu. Pierwszego ga- 
tunku wytwarzamy tylko 4—5 9%. 

Obecnie więc naczelnym zadaniem 
jest podniesienie jakości Inu. Prace te 
zostają  powierzore nowoutworzonej 
spółdzielni Inia skiej. Związek spół- 
dzielni Inu tworzony jest po to by pod- 
niósł jakość wywożonego Inv, by ułat- 
wił rolnikom jego hodowlę i by przez 
to powiększył dochód ro!nika i całego 
narodu. Nowa spółdzielnia „Linas* 
będzie miała za z»danie tworzenie w re- 
jonach gdzie hodowany jest len fabryk, 
by rolnicy przywozili do niej len tylko 
zerwany a cała obróbka Inu byłaby 
przeprowadzona już w fabryce. Wszys- 
cy rolnicy będą v usie i połączyć się 
w spółdzielnie hodowców Inu i brać 
udział wszelkimi sposobami w. two- 
rzeniu fabryk obróbki Inu i będą przez 
to uczestniczyli i w dochodach, któ- 
rvch część povrzednio pozostawała w 
rękach pośredników. Przez wspólną 
pracę wszystkich, jakość Inu bsdzie 
musiała być postawiona obok Inu Bel- 
gii, Holandii i innych krajów.
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Poszukiwanie zaginionych 
Poszuńciweszaś 2 

Suchocki Leon, 3 PAC Wilno. Pra- 
zownik Tow. Lniarskiego w N. Wilejce. 

Barszczewski Paweł, kapral 1 p.p. 
Leg. 9 komp. strz. 

Ppor. Zacharzewski Kazimierz, 2 
p. p. Pomorski Urz. Pagetu w Gdyni. 

Stanisław Pyllakowski, ppor. 5 p. 
lot. Lida. 

Jan Żywicki. 

Zygmunt Olszański, st. szer. 1 
p.p. Leg. 8 komp. ostatnio w Bielsku 
Podlaskim (10.1Х). 

Ppor. Fr. Kopaliński, 3 p.p. KOP., 
krewni Kopalińskiego, zam. w okolicy 
Kołtynian i Łyngamin, Tarnowski 
(s. Jana) zam. w Kownie, Ignacy Ko- 
zubski, mgr. Jan Ambroziak z Głębo- 
kiego, Gajekot z Wilna, Auna Krajew- 
ska z Głębokiego. 

Kazimierz Wojcikowski. 

Zdzisław Palczewski, 1 p.p. Leg. 
1 k. strzel. Wilno. 

Ksieniewiczowa 
Stanisławem. 

Władysław Wysocki i Helena Ple- 
siewiczowa z Augustowa. 

Henryk Sarnacki z maj. Jakubowi- 
cze, ostatnio podporucznik KOP., ba- 
talion Kleck. 

Czepukojć Bronisław z 1 p. p. Leg. 
3 c, k. m., ostatnio był pod Olszycem, 

Zofia z synem 

«ie poszukuje: 

Rodzice, Wilno,. Targowa 9 m. 12, 

Wysoccy, Wilno, św. Jakuba 4 m. 3: 

Stanistaw Tumasz, Wilno ul. Szkap- 
lerna 24 m. 6. 

Janina Wiro-Kirowa, ul. 
skiego 7 m. 11. ž 

Žywicka Maria, Wilno, ul. 
pówka 4. 

Antoni Olszański, 
ka 7 (restauracja). 

Dabrow- 

Sko- 

W-ka Pohulan- 

Chor. Aleksander Kozakiewicz, - 
terneto polu instr. un. kar. nometne 
Liepaja, Latvija, 

Sutowicz Wiktoria, Wilno, Zwie- 
rzyniec Moniuszki 15-a m. 2 

Matka, Wilno, ul. Wiwulskiego 
3 m. 4. 

Mjr. Ksieniewicz, Kulantuva Inter. 
Stov. g-ve 10/6. 

Eug. Domaūski, Birštonas Intern, 
Stov. Rum. 6. k. 5. 

Żona Maria św. Jakuba 10 m. 2. 

Brat, Piwna 7 m. 8. 

Kto by wiedział o losie zaginionych, proszony jest o poinfot- 
mewatie poszukujących według podanych adresów. 

  

się do Litwy — proszony jest o jak 
lub listowne do W. Birnika, Portowa 

„ Ktokolwiek mógłby udzielić jakąkolwiek irformację o zaginionych 
ż Nowogródka 25 X uczniach tamtejszego gimnazjum Stasiu Šcibor-Mar- 
chockim z Korelicz, lat 13 i Dziunku Dworzeckim, lat 16, którzy udawali 

najszybsze zgłoszenie się osobiste 
19 m. 9. Wilno. 

  

  

  

  

Gdy zęby są nieregularnie czysz- 
czone i nieodpowiednio doglą- 
dane, powstają choroby zębów, 

które zęby niszczą, 

Troszcie się o swe zęby 
iczyście je tylko pastą 

„BALTADAND“ 
ktėra gruntownie c/yšci zęby. 

„Baltadand“ posiada przyjemny 
i delikatny smak. 

„Baltadand* zapewnia higienę, 
przyjemność i oszczędność.     

Gdy skarżysz się na chory żołądek 
stosuj 

STOMACH BONIFRATERSKi 
wyrobu Laboratorium OO. Bonifratrów 
w Wilnie, płac Napoleona 6 Nr pa- 
tentu '970. Leczy on skutecznie ka- 
tar żołądka i kiszek, wątrobę, zapo» 
bieg: bólom głowy, pobudza apetyt, 
ułatwia trawienie i chroni od złej 
przemiany materii. Do nabycia w ap- 

tekach i składach aptecznych, 

    

SUCHE DRZEWO o: 
4 опо\о 
1 wegiel i w koszach 

od 25 kg. z dostarc eniem 
po cenach konkurencyjnych 

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

  

ARAŁBORÓROR RZA 

Lokale 
 PRYTTETTYTYPTPYTYWYTYUYYTYPYUTTYIE 

2 lokale handlowe w różnych 
punktach sprzedam. Dowiedzieć się — 

ul. Jagiellońska 8 m: 18. 

Pokój z osobnym wejściem do 

wynajęcia — ul. Zygmuntowska 20. 

Dozor: a wskaże. 

Klosk gazetowo -tytuniowy wy- 

dzierża ia się w centrum. Dowiedzieć 

się — ul. Jagiellońska 6 m. 13 od go- 

dziny 17 do 18. 

Mieszkanie 6 pokojowe, luksuso- 

we do wynajęcia — ul. Tatarska 19, 

tel. 478. 
—— 

Odstąpię lokali z mleszkaniem na 

sklep. Sierakowskiego 20, sklep Wó- 

dek. 
ii ii ii 

Do wynajęcia 2 eleganckie po- 

koje. Gimnazjalna 6—8 (centrum). Tam- 
że wyprzedaż pięknych mebli. 

7 pokojowe luksusowe mieszka- 

nie do wynajęcia od zaraz. Tel. 6-90. 
oo ьА АОНОВОЛ ОО НОННООНННОеОа ОНЕ АЯЩаНС 

D+a pokoje Zz oddzielnym wej- 

šciem i užywalnošcią kuchni do wy- 

sajęcia b. tanio. Zauł. św. Jerski 3 m. 3. 

Pokój do wynajęcia w śródmie- 

šciu dia pojedyńczej osoby. św. Mi- 

chalska 10—5. 
pok A Z НЕ ОНО ННЕ ННИНоЕ 

Р sarka anglelska szuka pokoju 

z opałem i Światłem za konwersację 

angielskiego. Pożądane w śródmieściu. 

Pisać M-me Chancerelle, Dominikań- 

ska 8 m. 2. 

Filateliścit11 
Największy wybór znaczków. 

Stanisław weychert 
Bernardyński zauł 7 m. 5a 

Kupno — Sprzedaż — Zamians 

оМАА RAA 

Sprzedaż i Kupne 

Sprzedam portiery, samowar, prze- 
Ścieradła używane i inne — W. Pohu- 
lanka 39—3, od godz. 15—18 

      

Planino „Rónisch* i fortepian 
„Dyderychs* tanio do sprzedania, ul. 
"Trocka 5, sklep okazyjnych rzeczy 

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

  

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

  

Tania wyprzedaż materiałów biel- 
skich i ubrań — Marian Sawicki, Wileń- 
ska 27—2. 

Kupię dom za 20—30 tys. litów, 
Pośrednictwo wykluczone. Żeligowskie- 
go 1—20, w godz. 9—13. 

Futro, b. piękne źrebce franc. — 
tanio sprzedam. Kalwaryjska 2 m. 9, 
godz. 10—12 i 16—18. 

wózek dziecinny oraz gramofon 
ze 150 płytami do sprzedania. Kalwa- 
ryjska 16—4, godz. 12—16. 

G. Bołtupski — ul. Wileńska 10. 
Kupuję wyroby ze złota, srebra, złote 
zegarki, dywany perskie, pluszowe, 
kilimy, meble, obrzzy i wszel.ie inne 
antyki. 

  

  

Kupujemy wszelką starą garde- 
robę męską. Niemiecka 35/38, parter 

podwórze. 

Filatelista sprzeda swoje znaczki 
zagraniczne. Piłsudskiego 1 m. 4, za- 
stać 10—1 i 5—7 wiecz. 

walizki ręczne skórzane w pierw- 
szorzędnym stanie — 2 duże, 4 mniej- 
sze kupię okazyjnie. Oferty do Adm. 
„Kurjera* sub „G. M.*. 
  

Kupię tapczan w dobrym stanie. 
Zgłoszenia: Misiunas, Jasna 28—4. 

Futro fo<owe nowe de sprzeda- 
nia okazyjnie, ul. Tatarska 1—11 
godz. 9—11. 

„KORJER WILEŃSKUE 

UWADZE PAŃ DOMU! 

proszek 

A
l
 

it 
nm 

Cena w detalu 
= 1 paczka — It. 1.20 

  

Ё 
Nasz zi w bea „SNAIGE” 

swą wysoką jakością zajął nałeżne mu pierwsze miejsce. 

Prosimy wszystkie Szanowne Panie Domu — Wilnianki — WYMAGAĆ 
DO PRANIA SWEJ BIELIZSY TYLKO NASZEGO WYTWORU 

„SNAIGE” 
Jak go używać, prosimy dowiedzieć się, odwiedzając następujące pralnie: 

1. Pralnia „Ryska*, W. Pohulanka 2, 2. Pralnia „Extra*, Poznańska 1, 
3. Pralnia „Gdańska*, Niemiecka 12. Codziennie w godzinach pracy 
w wyżej wymienionych pralniach wytłumaczą i pokażą jak trzeba 

prać I używać proszku do prania „SNAIGE" 

CHEMICZNA FABRYKA „VAIRAS* 
Kaunas, Vytauto prosp. 5, tel. 23458 

  

UE 

  

Z powažaniem 

  

żądanie gotuje. 

b. r. do godz. 18-ej.   

Spółka Akcyjna 

„MAISTAS“ 
za pośrednictwem swych sklepów proponuje 

szynki na Świeta 
„Po zakupieniu wędzonej szynki, „Maistas“ tę szynkę na 

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

  

Buchalterzy z Kowna otwierają z 
dn. t stycznia 1940 r. Biuro Buchalte 
ryjne. Przyjmuje się prowadzenie ksiąg 
w języku itewskim zgodnie z prawo- 
dawstwem Litwy. Zainteresowane tir- 
my zechcą kierować zgłoszenia do 
Kurjera pod „Buchalteria“ 

Biezptatniel Fachowy taksator © 
szacują każdą rzecz: biżuterię, dywz- 
NY; zy, meble | rozmaite rzeczy, 
Gi. Trocka Nr 5, Skiep okazyjnych 
rzeczy, Kupno, sprzedaż I komis. Tak- 
sator Piotr Jelec. 

  

  

  

Wychowawczyni wykwalifikowa- 
na. Ukończone seminarium w Warsza- 
wie. Może prowadzić komplety lub do 
dzieci w domu prywatnym. Oferty 
zgłaszać do redakcji pod „Warsza- 
wianka“. 
  

Studentka med. U.S.B, przyjmie 
pracę pielęgniarki, nauczycłelki do 
dzieci lub pomocnicy domowej. Zna 
buchalterię, pisze na maszynie. Może 
być na wyjazd. Zgłoszenia w redakcji 
„Studentua*. 
  

Urzędnik władający językami: li- 
tewskim, polskim, rosyjskim i niemiec- 
kim przyjmie pracę w godzinach po- 
południowych w charakterze sekreta- 
rza czy buchaliera w prywatnych in- 
stytucjach, firmach czy fabrykach. 
Zgłosz. do redakcji Kurjera pod „Urzęd- 
nik", 

  

Studentka, inteligentnej rodziny 
przyjmie wychowawstwo, korepetycję, 
inne odpowiednie, ewent. wyjedzie. 
„Studentka* — Administracja. 

AAA MAMA ADA SALES 

Różne 
TYPY "REF wyp 

Bridge. Pierwszorzędny bridżista 
z Warszawy udziela lekcji bridge'a. 
Ceny przystępne. Oferty sub. „bridge“. 
  

Oo Wilna, ulica Trocka 9, prze- 
niosło się biuro „Żinio*. Wykonywa 
starannie i sumiennie wszelkie tłuma- 
czenia na jęz. litewski i polski, pisze 
podania, przepisuje dokumenty, wypeł- 
nia błankiety, informuje o wybieraniu 
patentów i t. p. 

  

Universal litewsko-polskie biuro 
pisania podań, przepisywania na ma- 
szynie itłomaczeń, pośrednictwa sprze- 
daży nieruchomości i dzierżaw, po- 
średnictwa wynajmu mieszkań i pokoi 
gwarantuje solidne załatwienie klien- 
tów, Biuro obsadzane przez fachowe siły 
prawnicze udziela wszelkich informa- 
cyj — Jagiellioūska 7. 

wejdę j-ko wspólni« do restau- 
racji w Wilnie. Znam języki: polski, 
litewski i rosyjski. Posiadam odpo- 
wiedni kapitał, Zgłoszenia do Kurjera 
pod "Restaurator*. 

  

Zdięcia do paszportów J. BUŁ- 
HAK, Orzeszkowej 3. 

Przyjmiemy spólnika dla po- 
większenia obrotów dobrze prosperu- 
jącego przedsiębiorstwa w Wilnie. — 
Zgłaszać się do redakcji pod „Przed- 
siębiorstwo“. 

Zginął mały czarny „Repinczer*, 
Uprasza się łaskawie o przyprowadze- 
nie za wynagrodzeniem — ul. Porto- 
wa 5—14. 

Proszę o zwrot za wynagrodze- 
niem zgubionych dnia 9'b. m. doku- 
mentów na poczcie głównej na imię 
A. i H. Gronczewskich, ul. Sierakow- 
skiego 27 — sklep. 

  

Zgubiono dow. osobisty — wyd. 
przez Kom. Rządu na miasto Wilno 
Nr. 16432/14987 na imię Feliksa Zgir- 
skiego — Garbarska 5—18. 

Zgubiono dowód osobisty na imię 
Józefa Urbanowicza, wydany przez 
Komisarza Rządu m. Wilna unieważ- 
nia się. 

  

  

Zgubiono legitymację kolejową 
oraz'rezolucję emerytalną na imię Marii 
Szedzianisowej, ul. Bracka 13—5. 

Zgub ono dow. osob. Nr. 40/25584 
i dekret zwolnienia na imię Łukasza 
Janczysa — ul. Stefańska 26—8. 

Zgubiono torebkę z dowodami 
osobistymi na imię Jadwigi Korejwianki. 
Znalazca proszony jest o: zwrot na 
Sołtańską 15 za wynagrodzeniem. 

  

  

Zgubiono zaświadczenie obywa- 
telstwa oraz dowód osobisty wyd. 
przez Kom. Rządu na m. Wilno za 
Nr. 6959//7825/VIlfs24 na imię Zofii Ka- 
linkiewiczównej unieważnia się. 

  

Zgubłony dowód osobisty Nr. 368 
na imię Władysława Kruszyńskiego — — 
uprasza się zwrócić za wynagrodze- 
niem. Zakretowa 25—10. 

Zgub ono dow. osob. Nr. 269296 
na imię Grzybowskiego Konstantego, 
Słowackiego 14—29 

Zgubiono świadectwo przemysło- 
we na sklep spożywczy na rok 1939 
a Anię Zagoryn Małki. Dominikańska 

Zgubiono dowód osobisty na imię 
Tok Walerii. Wilno, Zawal- 
па 8—10, 

  

Zgubiono dowód osobisty, wy- 
dany przez Województwo Pomorskie 
na imię Bronisławy Lesickiej. Anto- 
kolska 60—3. 

KUPIMY 
maszyny do pisania 

ze szryftem 

polskim i litewskim. 

Oferty do administr. Kurjera 

  

    

   
W związku ze zniesieniem 

z dniem 1 stycznia 1940 r. 

przymusu ubezpieczenia od 
ognia budynków w miastach 

Spółka Akcyjna 
Ubezpieczeń 

„łotporadja 
Wilno, Mickiewicza 22—1 

telefon 3-41 

przyjmuje już 

dobrowolne wnioski 
na powyższe ubezpieczenia. 

Godziny urzęd.: 8-14 i 17-19 

  

Lekarze 

Docent Dr. Med. 

Benedyxt Jvlewski 
przeprowadził się 

na ul. Kasztanową 7 m. 6 
Choroby uszu, nosa i gardła. 
Przyjmuje od 5—6 po poł. 

  

Dr. Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, 

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

Wileńska 28 m. 3, tel. 2-77. 

Akuszerki 

Akuszerka Šmialowska | 
oraz Gabinet Kosmetyczny, | 

Ceny przystępne. 
ul. Zamkowa 26 m. 6. 

Nauka i Wychowanie 

SHELEY'S Instytut ów ob- 
cych. Mickiewicza 4 m. 12. Litewski, 
angielski, francuski i niemiecki Lek- 
toraty angiel. — 4 mies. 

Kursy Gimnazjalne I Licealne 
Sekcji Szk. Sr Z. M. P są czynne. 
Zapisy do wszystkich klas codziennie 
w q.16—18. Lokal : Gimnazium Filo- 
matów, Ż-ligowskieqo 1 róa Wileńskiej 

Konwersacji języka Ad 
i łrancuskiego udziela uchodźca. Zgi 
szenia do Kurjera pod „S. J.“ 

Handel i Przemysł 

Szkło okienne | wszelkie roboty 
szklarskie, okazyjnie wysortowane na- 
<zynia, porcelana, faisns do restaura- 
<yj i domu, wynajem konia z wozem, 
reperacja grzejników I is szybko 
1 solidnie P/N. „T. ODYNIEC“ Wilno, 
Wie'ka 19 tel 4-74 

    

  | 

          

Na święta: sużyki, babki i t. p. 
wyroby poleca piekarnia obwarzan- 
ków pas Grzybowskiego, Tatar- 
ska 
  

Przyjdž cztowiecze, na szesnašcie 
Zarzecze, Sklep Komisowy, do ustug 
gotowy. 

Matrymonialne 

Kulturalne pośrednictwo matry- 
monialne. Duży wybór. Listy: Wilno, 
centr. skrzynka poczt, 262, z załącze- 
niem znaczka na odpowiedź. 

    Zakłady Graficzne 

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

Telefon 3-40, 

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

wykonywa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE   
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Leldźjas: Vytautas Staneviłus. Wydawca: Witold Staniewicz. 

Bedaktorlus: Vytautas Kiškis, Bedaktor: Witold Kiszkiz. 
Spaustuvż „Zaiłias”,*dVysk. 
Drukarnia „Znicz*, ul. Biskupa Bandurskiego 4. Tel. 

Bandurskie g-vó 4. Tel. 3-48. 
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