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Niemcy przenoszą Polaków

Depesza
„Proszę

do „pozostałego terytorium''
PARYŻ (Eltaj. Według wiadomości Havasa centrum informiacji i dokumentów rządu polskiego ogłosiło komunikat, w
którym

zarządem

szonego

w

„Betliner

Boersen-

ministerstwa

propagandy

Francka

a

gubernii.
się pod

Niemcy ją

Z

byłego

terytorium

ciwnie, przenieść wszystkich Po-

tóre okręgi, które przed

z tyćh

ziem b.

zostały

przyłączone

Polski,

WASZYNGTON

(Elta), Sekre-

tarz Prezydenta Stanów Zjedno*
<zonych Early oświadczył przedstawicielom prasy, że pierwsze

otrzymane wiadomości iż statek

niemiecki

„Columbus“

nie na-

zuszyt neutralności

Ameryki zo-

stały potwierdzone
doniesieniami.

późniejszymi
:

Według

wysocy

oświadczenia

urzędnicy

noczonych

są

Earla

Stanów

Przyłączony

Zjed-

przekonani,

że

załoga statku niemieckiego zde| <cydowała lepiej zatopić statek,
niż wziąć ryzyko ataku, po wy| plynicciu z amerykańskiej strefy
pieczeństwa.

Dalej

laków z Gdyni i Oiłowa zostało

przesiedlonych do okolic Kielc
i Radomia.
Jakoby codziennie można zauważyć pełne pociągi Polaków,
przewożonych z przyłączonych
do
Rzeszy
byłych terytoriów
Polski, do generalnej guberni.

stanowią:

Pomorze i niek1914;r,

komiinikat ten wskazuje,

Samobójstwo kapitana
krążownika „Grał von Spee“
Zastrzelił się na sztandarze

niemieckim

BUENOS
AIRES
(Elta). Popełnił samobójstwo komendant zatopionego krążownika niemieckiego „Admirał Graf von
Spee* Langsdorf. Pozbawił się on życia wystrzałem rewolwe-

ru.

Wiadomość

tę potwierdziło ministerstwo floty

w

Argen-

tynie

i ambasador niemiecki w Buenos Aires.
Prasa amerykańska
zamieszcza obszerne relacje o dramatycznych okolicznościach samobójstwa kapitana pancernika „Admiral Graf von Spee“, Langsdorfa.
Jak wiadomo, załoga „samobójczego* okrętu przybyła do
Buenos Aires. Mazajutrz komendanta „Grafa von $pee* kapitana
Langsdorfa,

internowanie załogi

obszar

do Niemiec nie należały.

do

Echa „samobójstwa*
Columbusa.

realizowany, Przeszło 100,000 Po-

ścią około 9 milionów.

Śląsk, Poznań,

laków

na myśli? red,) Polaków, Odpo„wiedni projekt już jest szybko

Polski

Niemiec, artykułu, rząd Rzeszy
mie myśli o utworzeniu Państwa
Polskiego, lecz zamierza przektóre

20 milionów byłych (co E'ta ma

Niemcy przyłączyły do Rzeszy
około 85.000 kim. kw. z ludno-

znaleziono

maitwym

w

pokoju

hotelowym

z

raną

postrzałową skroni. Zwłoki kapitana leżały na rozpostartym na
podłodze sztandarze niemieckim.
Obok leżał list, w którym kpt.
Langsoorf pisał, że nie chce przeżyć swego statku.
BERLIN. (Elta). Prezydent Argentyny Ortiz podpisał dekret
„New York Tribun* jest zdania, że dowódca
pancernika
© inte'nowaniu załogi krążow- ' odebrał sobie życie na znak protestu przeciwko rozkazowi o zanika niemieckiego „Graf Spee“.
topieniu okrętu.
Wediug tego dekreru
kapitan
BUENOS AIRES (Elta)
We czwartek na cmentarzu nieokrętu i oficerowie mogą pozomieckim odbył się pogrzeb kapitana statku „Admiral Graf von
stać w mieś ie,
o ile dadzą
Spee*.
słowo, że me wyjadą ze wskazanego im miejsca zamieszkania

„Graf Spee"

bez

psemnego

zezwolenia

„Statek „Dūsseidor:f“
w rękach Anglików

pcli-

cji. Marynarze okretu będą internowani
w centralnych pro-

"wincjach Argentyny.
DNB

ogłaszając tę wiadomość

zaznacza,

skie
szy

że jak

poda,ą

berliń-

koła polityczne, rząd
uczyni
odpowiednie

Rzede-

VALPARAISO.
(Elta). Według wiadomości DNB brytyjskie okręty wojenne zairzy
mały niemiecki statek towarowy

marche.
BROWARÓW WCKZZPEGCO

„Diisseldorf*

i

go do udania się do portu w
Valparaiso, gdzie zostanie prze-

mianowany na statek brytyjSki i następnie będzie pływał
pod banderą angielską.

zmusiły

znów

HELSINKI. (Elta.)
two

wojskowe

zdobyli
Dowódz-

komunikuje,

iż

we wtorek w przesmyku Karelskim Sowiety dokonały sze-

regu silnych ataków Po działaniach artyleryjskich atakowała
piechota sowiecka wspomaga-

"ma przez 100 czołgów.

Straty

sowieckie są wielkie.
Odebrano 26 ciężkich czołgów sowieckich, poza tym du-

20 czołgów zniszczono.

Na pograniczu
wschodnim
armia
fińska posuwa się naprzód w kierunku Salla.
Na
froncie Petsam armia
fińska
była zmuszona
cofnąć się do

Kornettijaervi.
Flota i lotnictwo sowieckie
rozwijały
dużą
aktywność
przeciw bateriom nadbrzeżnym

w Koivist.

Dzień 19 grudnia był najbardziej aktywny
pod względem
bitw powietrznych od począt-

ku wojny. Od samego rana
samoloty sowieckie wiele razy

26

czołgów

i strącili

Ładoga. Straty fińskie są nieznaczne.
Samoloty sowieckie
bombardowały okolice Turku,
Sortavala i Helsinek,
wyspy
Hangoe.
Zostało
zabitych
i
rannych wiele osób cywilnych.
Zapaliło się od bomb
dużo
domów. Uważają, iż w dniu tym
nad terytorium fińskim przele-

200

samolotów

kiem

samolotów

Karelskim.

Pewnym

jest,

iż samoloty fińskie strąciły 14
samolotów sowieckich
Poza
tym samoloty fińskie dokonały
lotów
wywiadowczych
oraz
bombardowały
obiekty
wojskowe. Przez cały dzień działała
obrona
przeciwlotnicza.
Stąciła ona 6 samolotów
s0wieckich.

sowiec

kich.

BERLIN
do

niego

obchodu

60

lat życia

otrzymają

nasi

prenumeratorzy

podarek

noworoczny.

Jest nim

KALENDARZ — INFORMATOR
na rok

1940 —

wydany

przez

„Kurjer Wileński"

Kalendarz zawiera informacje niezbędne zwłaszcza
dla tych Polaków — mieszkańców Litwy, którzy
nie znają języka litewskiego. Warunkiem otrzymania

m——

jest

nie

zaleganie

z opłatą

prenumeraty.

depeszę

60 lecia

Stalina

następującej

Pana,

proszę

Hitler wy-

treści:

„Z

przyjąć

okazji

najserdecz-

niejsze życzenia. Przesyłam przytym życzenia szczęścia
osobistego jak i życzenia szczęśliwej przyszłości dla przyjacielskiego Związku Sówieckiego. Adolf Hitler.

Francja tworzy w Syrii wielką armię
WASZYNGTON, (Elta). Pismo
„Stampa* donosi,
że Francja
tworzy w Syrii wielką armię.

Do Syrii i Libanu ściągane są
irancuskie oddziały
ka, Algieru, Tunisu
wi,

spahisi,

z Marokoraz Żua-

senegalczycy,

ma-

lajczycy, indochińczycy, annamici i specjalnie żołnierze cudzożiemskiej legil francuskiej,
którzy będą tworzyć ośrodek
nowotworzonej armii. Armią
tą

dowodzić

będzie

generał

Weygand.

Armia chińska rozpoczęła
ofenzywę na wszystkich frontach
WASZYNGTON.

(Elta).

Am-

basador Chin w Stanach Zjednoczonych przyjęty był przez
prezydenta Roosevelta. Ambasador
podczas tej audiencji
doniósł Rooseveltowi iż armia
chińska rozpoczęła na wszystkich frontach ofenzywę. W wy-

wiadzie dla prasy ambasador
Chin
Oświadczył, na skutek
tych ataków, które rozpoczęliśmy „na wszystkich frontach,
spodziewamy się, że wkrótce
będziemy mieli okazję mówić
o

zwycięstwie*.

Transporty z portów włoskich
wają się swobodnie
LONDYN. (Elta)
W wyniku
porozumienia organów i rządu
włoskiego transporty z portów
włoskich nie były wogóle zatrzymywane
przez
kontrolę
państw sprzymierzonych. Naprz.
został

wolno

przepuszczony

transport cukruz Czechosłowacji,
który
przewożony
był
drogą

W

odby-

morską
z portu w Trieście do
Grecji. Również zostały wolno
przepuszczone
przesyłki
„farb
anilinowych,

idące

z

Holandii

do Południowej Ameryki, mimo
iż powszechnie było wiadome,
że farby te są wyrobu niemieckiego.

Finlandii szaleją olbrzymie
zamiecie

OSLO.
(Elta),
Norweska
agencja telegraiiczna donosi,
że w północnej części Finlandii szaleją olbrzymie zawieje.
Temperatura
spadła
do 30

były uniemożliwione.
ny norweskiej| widać

Ze strokursują-

ce

Sowiety

stop.i mrozu. Dlatego wczoraj
działania wojenne w iej części

rach
walczą
f ūskie.

LONDYN. (Elta).
z decyzją powziętą
sesji Ligi Narodów

ski otrzymał
zapytanie,

w

zajętej

przez

tej części Finlandii
wieckie.

Na

czołgi

zajętych

małe

so-

obsza-

oddziaty

W związku
na ostatniej
rząd brytyj-

z sekretariatu

jakiej

samoloty

pomacy

Ligi
może

Wielka
Brytania
udzielić Finlandii. Podobne
zapytania rozesłane zostały
i do innych
państw, członków Ligi Narodów.

Komisja sowiecka
w Kownie
ku

KOWNO. (Elta). Komisja ZwiązSowieckiego, która dotych-

czas

Wszyscy

do Stalina

najserdeczniejsze

(Elta). Z okezji

stosował

wyszie

Siły powietrzne Finlandii brały udział w walkach powietrznych, zwłaszcza nad przesmy-

atakowały
w przesmyku
Karelskim i na północ od jeziora

so

20

isp

Anglia dla Finlandii

mMODIÓW sowieckich nad Finlandią
Finowie

Hitlera
przyjąć

pocztową

lt. 50 cnt. Zagranicą 6 lt.

życzenia"

že „na pozostałym
terytorium
Polski osadzonych zostanie ok.

nazywają „pozostałe terytorium",

podaje, że według ogło-

żeitung* przez wysokiego urzędnika

Rzeszy, do generalnej
Gubernia ta znajduje

dostawą d» domu —3

przyjmowała

w

kraju

wi-

leńskim
uchodźców, którzy w
czasie wojny polsko-niemieckiej
opuścili
obszary
zachodniej
(krainy
i Białorusi, przybywa
do Kowna, gdzie w dniach 22 i
23 grudnia przy ul. Duonelaitisa 2b, w gmachu
Izby Przemysłu,

Handlu

i Rzemiosła,

bę-

dzie przyjmowała w godzinach
od 9 do 14 uchodźców z wymienionych
obszarów,
którzy
obecnie przebywają w Kownie i
na prowincji, ale nie w ziemi
wileńskiej.

Rząd
udzielił
związku

rząd

brytyjski dotychczas nie
odpowiedzi,
Havas w
z

tym

angielski

słowcom

komunikuje,

udzielił

zezwolenia

że

przemy-

wywozu

do

Finlandii samolotów. Prawdopodobnie
rząd
brytyjski
udzieli
odpowiedzi

tariatu

na

zapytanie

Ligi w tym

Papież
o
BERLIN,
mości

stolski

zaapełuje
pokój
(Elta). Według wia-

Havasa,

w

sekre-

sensie.

nuncjusz

Berlinie

apo-

Orsenigo

przeprowadził w ministerstwie
spraw
zagranicznych
długą
rozmowę z ministrem Ribbentropem.
®
Prawdopodobnie
tematem

tej rozmowy była odezwa Papieża do Świata w sprawie pokoju,
którą Papież Pius XII
ma
ogłosić
z okazji Świąt
Bożego Narodzenia, Odezwa
Papieża będzie przeczytana w
kościołach na całym świecie

з

KURJER WILENSKI

=

"TREO O

„Sanitas“

kosztuje tyiko 2 lity | wielka

na

;

więcz

użycia | małe

do 100-krotnego

ипуевом}: delikainy | BALTADANT |

smak

AB

tuba

uża

asta do zębów

Przyjemn

je

(o piszą inni?
.

*

koszty — | BALTADANT

korzyść

=

dla Was

Uniwersytet polski
ww Paryžu

kieszonkowca
„Oraf von Śpee*
wszystkich

szpalty

wypełnia

pism. Radiostacja angielska

nieustaje w opowiadaniach o dzielności floty angielskiej. Epizod w dziejach
wojen urasta do miary przełomowego

zdarzenia. Z opowiadań wynika, że
zaważy on na losach wojny, choć oczywiście każdy rozumie, że do końca
jest jeszcze bardzo daleko, że nie jedmo państwo drżeć jeszcze będzie przed
ewentualnością wciągnięcia do wojny,
przed próbą zaproponowania paktu o
wzajemnej pomocy.

Tymczasem lord admiralicji angielskiej Churchill triumfuje. Do dziś dnia
sprawozdania w parlamencie angielskim
były ogólnikowe. Przemówienia zawierały materiał, który zawsze może ulec
operował
Mówca
zakwestionowaniu.
statystyką, a statystyka jest frywolną
damą, oddaje się wszystkim.
Można
cyfry nagiąć do potrzeb, zmusić je do
wypowiadania praw nielstniejących.
Zestawiano tonaż zaginionych oksętów z ilością odebranych u Niemców
statków handlowych. Sumowano ilość
okrętów budowanych w Anglii w ciągu
roku. Ze statystyki wynikało, że straty
raczej przyczyniają się do zwiększenia
tonażu.
Ostatnie przemówienie Churchilla nosłło już zupełnie inny charakter,
Stary wilk wojenny triumfował. Nie od
dziś dnia toczy
walkę z Niemcami
pierwszy lord admiralicji. W roku 1914
wałczył z Niemcami podczas wojny,
a w ciągu ostatnich lat były minister
skarbu
należał do tych, którzy bez
przerwy pracowali
nad izolowaniem
Niemiec. Z ssczególną pasją wymawiał

Hitler jego nazwisko. Wiedział bowiem

zwolenników
z Niemcami

że śród konsekwentych
wcześniejszej rozprawy

grał Churchill pierwsze skrzypce.
To też póki prowadzono rokowania o porozumienie, póki ciągnęły się
na temat likwidowania 7arozmowy
targu drogą pokojową, stery polityczme Anglii nie uważały za wskazane
powołać do rządu Churchilla, Churchill
jak niegdyś Poincare miał być symz
bolem wojny, walki bezwzględnej
Niemcami.

Szybkie

w

Zadania Uniwersytetu Polskiego we Francji są jednak o wiele
rozleglejsze.
Ma on przede wszystkiem stač
się ogniskiem
umożliwiającym

Donosilišmy

Zaczęto

o

powstaniu

myśleć

o

stworzeniu

uniwersytetu w Paryżu w pierwszych dniach września z inicjatywy wice-premiera proi, Strońskiego

i

znajdujących

się

we

Francji uczonych i profesorów—
uchodźców. I tek oto wspólnym
wysiłkiem i w atmosferze całkowitego
zrozumienia
znaczenia
tego rodzaju instytucji ze strony
władz francuskich — P, Delbosa,
ministra

oświaty,

P. Roussy, rek-

tora Uniwersytetu
Paryskiego,
Ministerstwa Spr. Zagr.-- powstał
Uniwersytet Polski we Francji,
który

zainaugurował

swoją

dzia-

łalność w swej prowizorycznej
siedzibie — w salach Biblioteki
Polskiej, gdzie już się mieściły
sale wykładowe Centrum Studiów
Polskich.

Kierownikiem tej doniosłej pla-

cówki naukowej został wybrany
na zgromadzeniu Senatu uniwersyteckiego, który się skromnie
przezwał Komitetem Organizacyjnym, profesor Oskar Halecki,
znakomity historyk polski, niezmordowany propagandysta kultury polskiej za granicą. Na sekretarza wybrano profesora Skwarczyńskiego. W Komitecie reprezentowane są wszystkie 6 uniwersytetów polskich i dwie Politech
niki — warszawska i lwowska.
Uniwersytet Polski we Francji
będzie miał oczywiście wszystkie
atrybucje wyższej uczelni: będzie więc przyjmował studentów,
którzy
na dwuch
wydziałach,

pracę profesorom i uczonym,
pozbawionym chwiłowo warszta-

tów pracy, laboratoriów i gabinetów doświadczalnych. Ma on
wreszcie być katedrą, z której
przemawiać będą do elity społeczeństwa
na całym
Świecie
strażnicy i sternicy kultury polskiej.
Profesor Halecki udzielił prasie
informacyj
o szeregu
innych
inicjatyw Uniwersytetu:
roztoczenia opieki nad stacjami naukowymi polskimi w Rzymie, Budapeszcie, Bukaieszcie etc., nad
wszystkimi naukowymi poczynaniami polskimi za granicamiRzeczpospolitej, utworzenia swych filii
w Londynie, gdz e już koło tego
zabiega
profesor
uniwersytetu

poznańskiego Żółtowski

i w St.

Zjedn., gdzie zajmie się tym prof.
Mierzwa, skupienia koło tych
placówek rozproszonych dziś po
całym świecie polskich sił naukowych i wiele jeszcze innych doniosłych zamierzeń.

DARK
SUTARTIS

Belgia zwiększa

budżet

obrony
BRUKSELA (Elta). Rząd bel.
gijski
postanowił"
powiększyć
kredyty obrony narodowej od 2
miliardów

do 3,1

Zatonął

szwedzki
„Mars“

LONDYN

miliardów

(Elta),

fr.

statek

Przy brzegu

północno-wschodnim zatonął sta-

prawa i humanistyki, uczęszczać
będą na wykłady, odbywać prace

tek szwedzki „Mars* o pojemności 1449 ton. Z 12 osób za
łogi uratowaro tvlko 6. Statek

seminaryjne

zatonął

i zdawać

egzaminy.

po

najechaniu

na minę.

o

zwycięstwie.

w

najwyższym

44

„Graf

Dłaczego
«wa tak wielką

rolę

morskiej? Czy sama

von
w

Spee"

odgry-

dziejach

wojny

schować do marfnarki angielskiej.
„Kieszonkowiec“

ma szczególne zna-

czenie w języku polskim. Może furikcje
te spełniał krążownik „Graf von Spee",
czając

się

z za

węgła,

krążąc

w

ciem-

ną noc, napadając znienacka, wyciągając z kieszeni każdego nieprzyjacielskiego lub neutralnego okrętu zdobycz
tak pożyteczną dla Niemiec. jak zboże
lub tłuszcze.

i Zachodniej

BIS

RSA

Białorusi,

również rdzenne

głosów
przeciwko
42 przyjął
uchwałę,
wyrażającą całkowite
poparcie brytyjskiej polityki zagranicznej.
Rezolucja
przyjęta
przez parlament Bengalski wskazuje, że chociaż
pomiędzy Anglią i poszczególnymi
prowin<jami
Indyj
istnieją
różnice
zdań, jednakże ideały, za które
Anglia wzlczy, są ideałami tych
prowincyj
i dlatego
nie będą

one

lecz

japońsko - amerykańską.

Wiadomości
tadomosci 7 zkra;
Kra;U
— Były premier gen. Ćernius został
przydzielony do ministra obrony narodowej jao urzędnik do spraw szcze-

wkrótce na występy do Moskwy. Mają
— Budżet kasy chorych

w

na

Kownie

na rok przyszły wynosi 4 miliony „litów.
Budżet ten jest o pół miliona
wyższy od budżetu r. 1939.
— W Kownie została otwarta wystawa,
obrazująca życie i twórczość

poety rosyjskiego M. Lermontowa. Na

otwarciu wystawy przemawiał dyrektor departamentu kultury Soblys, konsul Mołoczkow, L. Gira i inni.

Kurlandzka

J. Glemża.

przedsię-

„LIMA RODZIN”
liustrowany

jedyny

tygodnik

w

polski

Litwie

Kaunas, Ožeškienės g-re 12
Prenumerata roczna 6 It, półroczna 3 |., kwartalna 1 l. 50 ct.,
nr pojedyńczy 25 ct. Do na-

bycia

we

wszystkich

kioskach

Skoro był tylko kieszonkowcem nie
warto robić takiej reklamy, podawać

do

wiadomości

publicznej

na naczel-

nym miejscu, opisywać dzieje „Grafa
von Spee*. Wystarczy inna rubryka w
kronice codziennej, gdzie mieszczą się
dzieje „kieszonkowców”*. Niestety, kieszonkowcy na wiełką skalę nazywają
się inaczej. Ich zdobycze są łupem
wojny, ich czyny uchodzą za bohaterskie. Nawet admiralicja angielska zabawiła się w dżentelmenerię i roniła
łzy krokodyla egipskiego pochodzenia
nad krążownikiem „von Spee“. A był
to zwyczajny kieszonkowiec.
Wajdełota

Pożary zakładów włókienniczych w Jugosławii.
BELGRAD
(Elta). W
środę
spalił się w Jugosławii
trzeci
zakład przetwórczy konopi, którego właścicelem był Niemiec.
Razem z fabryką spalił się cały
zapas surowców. Straty są bardzo duże.

St. Z'edn.

WASZYNGTON (Elta). Departament floty Stanów Zjednoczonych podpisał z jednym przedsiębiorstwem
aeronautycznym
umowę, w której zanówił za 20
dolarów

pewną

700

do 800

godzinę.

najwiekszych

Jest

kilometrów

to

szybkości,

jedna

z

jaką

zdołały osiągnąć samoloty współ=

czesne.

(x).

OWE

1.

TAAA

UPRA,

Jak skoūczyt sie „Columbus“

RZYM. (Elta). W środę po południu Mussolini przyjął w pałasu Weneckim ministra Himmlera, naczelnika policji Rzeszy.

milionów

na

olejarnia. Będzie

Kapitan

Zbrojenia

kością

ona, jak i dotychczas, pracowała

Himmler

Prasa

nami Zjednoczonymi.
Rykoszetem poprawiły się stosunki i francusko - japońskie.
Blokada
koncesji
francuskiej
została zniesiona.
Trzeba dodać, że na horyzoncie
angielsko-japońskim już oddawna panowało przejaśnienie.
„lzwiestja” z dnia 17 grudnia
przynoszą wstępny artykuł, skierowany przeciwko Lidzie Naro- °
dów pod tytułem „Lga Narodów w rękach podżegaczy wo”
jennych*. W artykule tym między innymi czytamy.
„Genewscy reżyserzy usiłują zainscenizować nowy rok 1920-ty. Ale
chociaż w tej pracy
pomaga
im za kulisami ten i ów z ówczesnych wspólników, tym niemniej wszystkie te wysiłki skazane są na
haniebną
klapę.
(„pozorniejszij prowal“).
Walki powietrzne na. Zachodzie prawdopodobnie w związku
z żywszą akcją innych
rodzajów broni, stały się coraz częstsze. Wobec tego prasa niemiecka pisze wiele o zaletach
swoich Messerschmittów.
Rzucają się one na wroga z szyb-

— Artyści opery państwowej w Kownie Staškevičiūtė i Kučingis udają się
dni

do

szyć swoje stosunki ze Stana-

gólnych.

7—10

Angi

japońska donosi o wystąpieniu
przedstawiciela japońskiego min.
spraw zagranic'nych,
który oświadczył, że Japonia dokłada
wszęlkich starań, ażeby polep-

NIAE ACACTOAZJ

oni występować przez
koncertach i w operze.

przeszkadzały

osiągnięcia jaknajszybszego zwycięstwa.
`
:
Podczas kiedy horyzont polityczny
Europy
zachmurza się
coraz
bardziej,
na
Dalekim
Wschodzie zanosi się na zgodę

obszary ZSSR.

HIS

wieść, że Niemcy

posiadają tyko trzy okręty tego typu,
decyduje o zwycięstwie? Na pierwszy
czut oka wydaje się nawet, że strata
nie jest wielka, Wszyscy twierdzą,
a więc
„kieszonkowiec",
krążownik
było
by
można
ktore
stwo,
jakieś maleń

iny

że parlament

Bengalski (Indie) większością 82

cyjny ok. 1.000 przesiedleńców.
Następny transport odjedzie ze
Lwowa do granicy 25 grudnia,
' Ewakuacja Niemców z ZSSR
obejmie nie tylko tzw. przyłączone obszary Zachodniej Ukra-

już

gatunku.

samolóty

rozgłośnia nięangielskie. Nazajutrz
Anglii. Zamiast
rabatu
iła”
udziel
miecka
e
44 samolotów doliczono się jedyni
o
dopier
na
ustało
ie
34. Prawda zostan
po wojnie. Angielska radiostacja przysamoznaje się do siedmiu strąconych
dwanaś
no
strąco
że
dza,
lotów i stwier
cie aeroplanów niemieckich. Połemika
kończy się powtórzeniem szczegółów
zatopienia „Grafa von Spee*.

skiej wiadomość,

„DNB* zgłaszają się
na punkt ewakua-

na eksport.

PVVVYVVYVYVYVYVYVYVYVYVYYYIŽ

głośnia berlińska strąciła

komunikat
do Lwowa

aż 28

Duże zainteresowanie
obudziła również w prasie brytyj-

Wczoraj, jak donosi D.N.B.
na granicę interesów państwowych ZSSR i Niemiec w okolicy Rawy Ruskiej przybył pierwszy transport Niemców z Wołynia, ewakuowanych na podstawie umowy niemiecko-rosyjskiej.
Z granicy przesiedleńcy niemieccy przesłani zostali specjalnymi pociągami do Łodzi, skąd
będą rozmieszczeni w miejscach
przeznaczonych dla osiedlenia.
Codziennie,
stwierdża dalej

biorstw.

niemiecka zaprzeczyła
Radiostacja
wiadomości angielskiej. W odpowiedzi
rozma biuletyn zwycięski Churchilla,

ekspedycyjny.

podczas kiedy w r. 1915

Bank Litewski, dążąc do podniesienia
zamarłego
ostatnio
życia gospodarczego na terenie
Wileńszczyzny, udziela przedsiębiorstwom przemysłowym požyczek.
M. in. większy kredyt uzyskała

Spee*

von

„Graf

korpus

dni.

Finansowanie

Torpedowce
skończył samobójstwem.
w dalszym
ją
działa
j łodzie angielskie
niemiecwniki
krążo
inne
Dwa
ciągu.
kie zostały również zatopione, względnie ciężko uszkodzone.

ka-

bry-

w szybkim tempie.

dyr. „Pienocentras*

skarbu.

dywizyj

na w;,brzeżach

Reporterzy angielscy ustalili na
podstawie rozmów z żołnierzami,
że' podróż wojsk kanadyjskich
w r. 1939 trwała tylko 8 dni,

— w sprawach handlu Litwyz ZSSR
udał się do Moskwy prezes i naczelny

Znienawidzony Churchill odczytał
słuchaczom angielskim pierwszy biule-

tyn

nadyjski

zku dra dyr. A. Juska.
— Dnia 29 grudnia odbędzie się
w Wilnie zjazd nauczycieli szkół powszechnych i średnich.

cj. Ludowa gwara niemiecka została
zużyta dla określenia działalności by-

łądowania

pełne są

Wysiedlenie Niemców z Wolynia i innych obszarów polskich zajętych przez Z. S. S. R.
do
obszarów
zajętych
przez
armię niemiecką odbywają się

związku
„Tóvyne*.
Między
innymi
przewidziany jest odczyt prezesa zwią

się
toczy
z Churchillem
Walka
cka
niemie
acja
Radiost
bez przerwy.
nieustannie walczy z lordem admirali-

łego ministra

Niemców

— W dniu 4 stycznia 1940 r. odhędzie się w Wilnie zjazd delegatów

Cukry i Czekolady

ni

s

tyjskich. Kanada,
jak donosiliśmy
wczoraj,
przysłała
na
gwiazdkę swojej metropolii ka-

z Wołynia

Paryżu uniwersytetu polskiego.
W uzupełnieniu dowiadujemy się
następujących szczegółów 0 organizacji tej uczelni.

q

angielskie

nadyjskich

temvo

wysiedienia

p

Gazety
opisów

Dzieje

>

ilość

samolotów. O liczbie zamówionych samolotów i ich typie nie
udzielono żadnych wiadomości.

wyda!

rozkaz

oblanla

oliwą statku

i podpalenia
NOWY
kowie
go

stali

YORK,

(Elta).

załogi statku

„Columbus*

'na

wysadzeni

wyspę

opowiadania

Człon-

niem eckieElli.

z0-

Według

marynarzy

nie-

mieckich, cel tej podróży wiadomy był tylko jednemu kapitanowi „Columbus“. We wtorek
ze statku niemieckiego
zauważono torpedowiec angielski „Hiperion*. Statek niemiecki probował dopłynąc
do terytorialnych wód Ameryki, lecz torpedowec
angielski
był szybszy.

Gdy kapitan statku stwierdził,
że
ucieczka jest

niemożiwa

rozkaz oblania oliwą
drewnianych

części

wydał

wszystkich

statku,

oraz

opuszczenia przez załogę statku,
która śwsiadła do łodzi
ratunkowych. Pozostało na statku 9
marynarzy, którzy podpalili go
a następnie sami skoczyli do
z nich zabrał
Dwóch
morza.
na swój pokłed okręt angielski,
a inni wsiedli do łodzi ratunkoAK.
wych.

Ogłoszenia de gwiazdkowego
tylko do
przyjmujemų
numeru
dziś

wieczór.

KURJER

WILEŃSKI

Uwaga Wilno!

s

JERZY

ZAWADZKI

Narzędzia

Inżynier wodny

W TYM ROKU
POSŁUGUJCIE

konstrukcja
cechują
pióro Parker Vacumatic
—najnowsze i najdoska
a piór
wiecz| nych
era — przez
wszystkich
pożądane.
Duża niedrapiąca sta-

pisania nie može stalėwektych uszkodzić, gdyż
nadają się one do BE
A charakteru pisma.
ы upełnie
odmienne
wszystkich innych
» wiecznych piór. Dzięki
opatentowanej
kon-

zakończenie z iridium.
Pisze z obu stron: normalniedlakorespondencji i cienko drugą stroną

8 do 10 sekund calkowicie napełnione atramentem.
Zupełnie nowe ze
względu = mieniącą się

lówka

złota

posiada

świecie

Grudzień

prążkowaną

Piątek

Jutro: Wiktorii P.

a) profesorowie, wykładowcy,

Wschód sł.—g. 7 m. 43
Zachód sł.-—g, 2 m. 52

stenci, c) administracja, d) funkcjonariusze. e) akademicy, należy zwracaś się dla wypełnieni« odpowiednich
kwestionariuszy
do biur rejestracyjnych 1) dla grup pod a) — d) przy
ul. Zamkowej 24 m. 7 (w podwórku

ou

|

— Pożegnanie
z b. burmistrzem.
Wczoraj kierowuicy oddziałów samorządu wileńskiego pożegn»li się z tym-

czasowym

burmistrzem

skąsem.
nalną.

Aidas
: MKlalaia

—

EZ

Urządzono

Wilna Kamin-

herbatkę

Urząd Repułacji ©en,

Wilnie

(W. Pohulanka

grudnia

przyjmować

tel. 1757)

oddział w

10,

komunikuje,

pożeg-

pokój

że

24,

22, 23 i 27

będzie

interesan-

tów od 9 do 11 godz., zaś 28, 29 i 30
rudnia
—
przyjmować
mie będzie
O powodu
czasowego wyjazdu
pracowników do Kowna).
(N.

— Delegacja właścicieli domów w
Wilnie kilkakrotnie już jeździła do
Kowna dla poruszenia
swych spraw
w niektórych
urzędach.
Właściciele
domów w Wilnie vskarżają Się na swą
sytuację. Właściciełom domów obiecano przejrzeć:
ich postulaty i: — jeżeli
warunki pozwolą — poprawić miec
ich sytuację.
(N.)
— 4 państwowe szkeły zawodowe.

Vacumatic
GWARANTOWANA

DOSKONAŁA KONSTRUKCJA
MAXIMA Lt. 85.—, MAJOR Lt. 67,50, BLENDER Lt. 57.50, STANDARD Lt. 47.60.
GENERALNY PRZEDSTAWICIEL NA LITWĘ:
PARKER SBRVICE, KAUNAS, LAISVES al. 50. Tel. 26-917,

14 b.m.

na mocy

nistrów

uehwały

założono

we szkoły zawodowe:

Emigracja do ZSSR
Wczoraj komisja sowiecka w
Wilnie, urzedujaca przy ul. Magdaleny 2, przyjmowała ostatnie
zgłoszenia pragnących wyemi-

grować do ZSSR. Komisja przyj-

mowała zasadniczo tylko zgloszenia uchodźców, którzy opuścili tereny przyłączone do Rosji
Sowieckiej, w okresie poprzednich miesiecy wojny. Znalazło
się również wielu stałych
mieszkańców Wilna, urodzonych na

terenie Rosji i nie mających
prawa do obywatels'wa litewskiego,
którzy zgłaszali chęć
wyjazdu do Rosj! Naogół jednak

nie

wszyscy

byli

wani. Pierwszeństwo

rejestro-

mieli

pra-

wie wyłącznie uchodźcy. Termin
wyjazdu zarejestrowanych
nie
jest jeszcze

znany,

jak.

również

nie wiadomo czy wszyscy
zarejestrowani będa mogli wyjechać.
Pewien
procent może odpaść
podczas dodatkowej selekcji formalnej, k:'óra ma być dokonana po zamknięciu spisu zgłoszeń.
Wczoraj przed pokojem, gdzie
urzędowała
komisja, w ciągu
całego
dnia
istniała
kolejka.
Być może ież, że wobec dużej
ilości stale napływających interesan' ów, urzędowanie komisji
będzie przedłużone.
(wł.)

W prasie ukazującej się w
Warszawie, ogłoszono 22 listy
osób poległych w czasie bombardowania Warszawy.
Listy te nie obejmują ogółu
ofiar; wymienione są w nich
jedynie nazwiska osób, pocho-

wanych

na ulicach miasta. Pro-

wizoryczne
usuwene

mogiły
z

ulic,

obecnie
zwłoki

po

ekshumacji — wydawane są rodzinom.
Warszawa
stała się
skutkiem tego miastem pogrzebów
i trudno jest o trumny,
któ'e

sprzedawane

nie*.

są

wowego

żeńskiego gimnazjum handło-

„okazyj-

* (ma)

Bankowy
Bank

Kaunas, Laisves al. 57.
Tel. 26-775, 26 895, 26-975.
Kupuje i sprzedaje waluty, czeki i noty oraz papiery wartościowe po kursie dnia.
Załatwia wscelkie operacje bankowe.

Z ostatniej chwili

Ameryka

chroni

tajemnice

produkcji

samolotów
Min.

samolotów,

spraw
zagranicznych Hull
w
dniu 20 grudnia zwrócił
się do
firm naftowych i do całego prze
mysłu naftowego Stanów Zjednoczonych z oświadczeniem, by
„W interesie państwa nie udzielono pewnym
krajom
żadnych
wiadomości technicznych o produkcji specjalnego
paliwa
dla

WASZYNGTON

(Elta).

samolotów,

planach

1940

r.

przedłożyć
N).

— Zezwolenia na biura pedań i przepisywań
Urząd
Naczelnika
Powiatn
Wileńskiego udzielił dotychczas 14 zezwcleń na prowadzenie w m. Wilnie
biur podań i przepisywań.
Do urzędu

wpłynęło

poza tym

podobnych

—

jeszcze

około 30

podań.

Komitet

(N.)

Pomocy

uruchomił

Uchodžcom (w

łaźnię

są

i

pralnię.

do łaźni bez-

płatnie przez Biuro łaźni za okazaniem
zaświadczenia rejestracyjnego Komitetu. Biuro łaźni mieści się przy uhcy
Gimnazjalnej 6/12 i czynne jest codziennie w godzinach od 9 90 М.
Bielizna do prania przyjmowana jest

od

uchodźców

bezpłatnie

w

Biurze

pralni za okazaniem zaświadczenia rejestracyjnego Komitetu. Biuro pralni
mieści się przy ul. Gimnazjawej Nr.
6/12 i czynne jest codziennie oprócz

sobót i świąt, w godz. od 9 do 13.

nie o przygotowanych planach
zakupu rafinerji*. Polityczne koła

wyrażają

zdanie,

że

firmy

naftowe otrzymaty szczegółowe
wskazówki i że są poinformowane o tych krajach, niewymienionych w oświadczeniu
Hulla,
których ten bojkot ma dotyczyć

Transport dla Niemiec
BUKARESZT (Elta). Po otwarciu połączenia komunikacyjnego na nowej granicy sowieckorumuńskiej,
przejechały
pizez
tę granicę pierwsze pociągi wio-

zące

czone
pociag
gonów

towary

sowieckie

przezna-

dla
Niemiec.
Pierwszy
składający się z 38 wanaładowany był celulo-

zą i ligniną.

zarejestrowani robotnicy bedą bezpłatnie przewiezieni do miejsca pracy.
mins r

AE

ее

Wszyscy PWW.
Księża archidiecezji wileńskiej i innych diecezyj,
przybyli do Wilna w związku z wypadkami
wojennymi,
proszeni są o
zgłoszenie się do lokału Al cji Katolickiej (ul. Zamkowa 6)fdo ks. Romuałda Świrkowskiego w godzinach urzę-

dowych

produkcji

o licencjach względ-

— 10 000 członków Kasy Chorych w
Wiłnie
Dotychczas na członków Kasy
Chorych w Wilnie zapisało się już ponad 10.000 osób. Kasy Chorych wzywają swych członków, by zaczęli odbierać zaświadczenia
członkowskie
i
wpisywali swe rodziny, gdyż od nowego roku Kasy
Chorych udzielać będą pomocy tylko tym, którzy będą
posiadali dokumenty Kasy Chorych.

— Cno'nki i ozdoby artystyczne
już są gotowe. Zaprojektowane i wykonane przez artystów
plastyków —
uchodźców, choinki i ozdoby choinkowe są już do nabycia w nast. punktach sprzedaży:
ileński
Prywatny

Bank

Handlowy (Mickiewicza 8), Księ-

garnia św. Wojciecha (ul. Dominikańska), Sztrall „Czerwony“, firma Borkowski (ul. Mickiewicza 5), księgarnia
Zawadzkiego (ul. Zamkowa), księgarnia
Rutskiego (ul. Wileńska 38),
— Ukaranie awanturników. Ignacy.
Józef. Franciszek
i Antoni Kuncewiczowie, zam. we wsi Okowity, gm.
niemeńczyńskiej
zostali decyzją
komendanta wojennego ukarani za awantury, napastowanie
i teroryzowanie
świadków na 1 rok obozu przymusowych robót.

RADYCOKZIEROZY ORGA

(10—14 g.).
Zarząd Zw. Kapł. „Uwitas”

Statystyka studentów
Uniwersytetu Wiieńsk.
Według doręczonych kierownictwu
Uniwersytetu
ankiet
(2,695), jak stwierdzono
— 773
studentów
jest
pochod”enia
miejscowego, zaś reszta (1922)
przybyła z innych terenów.
Według narodowości studenci,
którzy złożyli ankiety, 'dzielą się
tak:

1) Litwini—51,

2)

Połacy—

2010, 3) Bałorusini—53, 4) Żydzi—436,

5) Rosjanie—121

ne narodowości-24.

6) in-

w

POWOD

ECA

Zarządu Miejskiego. Na miejsce
zredukowanych
przyjęci zostali

ni do 1 stycznia

się 250 robotników rolnych. Rejestracja trwa nadal. 28 grudnia wszyscy

Dewizowy

godz. od 9 do 13

delegatowi Dep. Nauki Zawodowej w
Wilnie statuty i programy swych sz ół.

Zarejestrowało się 250 robotników relny'h Dotychcz-s
w pięciu gininach pow. olkienickiego zarejestrowało

M.BRAUN

od 27 do 81 bm. w
i od 16 do 20.

Redukcje

—

Dom

Wielkiej 24 w Iokalu Bratniej
w dniach 22 i 23 oraz w dn.

wego).
Dyrektorem pierwszej szkoły
został inż. A. Mikalauskas, OBW
inž. L. Vaitkevičius, trzeciej — p.
Steponaviciene, czwartej — A. P. Mulis.
Co się tyczy prywatny h szkół i knrsów zawodowych, ich kierownicy win-

Uchodźcy kierowani

są
a

Wiłeńskie Tech-

nikum
Państwowe
(zamiast
dawnej
Szkoły Technic nej), I Wileńska Srednia Szkoła Rzemiosł (zamiast dawnego
gimnazjum elektrycznego i mechanicznego oraz szkoły budowlanej), II Wileńska Srednia Szkoła Rzemiosł (zamiast dawnego żeńskiego gimnazjum
krawieckiego) i Wileńska Srednia Szkoła Handlowa (zamiast dawnego państ-

Wilnie

22 listy ofar w Warszawie

Rady Mi-

w Wiłwie 4 państwo-

b) asy-

na parterze) w dniach 22 i 27—31 bm.
od godz. 9 do 12. 2) dla akademików
przy ul
Pomocy

Magistracie.

Wczoraj w samorządzie wileńskim nastąpiły dalsze redukcje.

Redukcji

uległa

personelu

wydziału

nowi

większa

część

finansowego

pracownicy.

W

(x).

sprawie
interesantów,

gabinetowe

Centras“
Laiswes

al. 76.

Й

W jednym z licznych kwestio.
nariuszy urzędowych rogsyłanych
przez władze jednego z pańsitw—
jest następująca rubryka:
„Kiedy i dle razy był więziony—a jeśli nie to dlaczego?”
* *
— Wiesz, ci uchodźcy, to jak
kotki,
— Dlaczego?
— Bo każdy z nich
miał, miał „ miał!

miał, miał,

*
*
Do „Matstasa* długa kolejka;
Jakiś jegomość preystawia się do
nędznte ubranej dziewczyny. M lepie ją. Ktoś pyta:
— Panie, co pan robi?
— Ja klepię bidę!
*

*

*

Żołtko pyta Eierweisa:
— (zy struś znosi jajka?
—

ВН

załem,

że tak,

— QCzy jemu kalkuluje
takiej wysokości?

się

*

— Dlaczego sydei jak się modlą,
patrzą na wschód?
— Bo „na zachedeie nie nowego"...
As.

raj

Gazeta Codzienna*

zamieściła wczo-

list dwóch

którzy się uskar=

panów,

żają, że nie zostali przez nas „dość
gościnnie* przyjęci, mało tego, że dopiero pomoc woźnego zmusiła ich do
opuszczenia redakcji.
List odpowiada prawdzie, ale nie
zawiera całej prawdy, gdyż pomija powody, d!'a których byliśmy zmuszeni
tak „niegościnnie*« wyprosić tych panów za drzwi.
Nie robimy z tego tajemnicy i każ
demu kto o to zapyta damy wyczerpującą odpowiedź.
Nie będziemy jednak
tego publikować,
podobnie jak
nie publikowalibyśmy nigdy skarg osób, których podobna przygoda spotkałaby w redakcji Gazety Codziennej”.

paszportowej

Do punktów wydawania paszportów przychodzi bardzo wie„lu

denty-

ЗП ПЛЕ

— W związku z akcją pomoc” materiainej Czerwonego Kr,yża dla USB:

M.

perłową

la wielkość sta»
oprawę.
lówki bywa w siedmiu
Obejrzyjcie
dziś
twardošciach,
- | jeszoze to modne, nowos
SD
zs
EO w jednym z
ntowane jest
lepów
piór
na asc Zaden sposób
ecznych.
Ošo

as,
pa

|

strukcjipiórojestwciągu

i notatki.

Dziś: Zenona

|

i urządzenia

Kaunas,

KRONIKA

a zainteresowa-

nie paszportami jest bardzo wielkie. Zauważono jednak, że jacyś
ludzie
złej woli
rozpuszczają
różne pogłoski o paszportach i
twierdzą. że trzeba
będzie za
paszporty różniej płacić. Plotki
te nie mają źadnej podstawy,
gdyż za blankiety paszportowe
pobiera się tylko 1,5 1-., zaś dokumenty, potrzebne do uzyskania paszportu krajowego, wyda-

wane są przez
bezpłatnie.
Odbiorcy

odnośne

urzędy

paszportów,

którzy

nie mogą udowodnić
samości dokumentami

swej to2z fotogra-

fią, winni przedstawić urzędom
wydającym paszporty wyciągi z

ksiąg domowy. h. Dla dokonania
tych wyciągów punkty wydawania paszportów
wydają odpowiednie blankiety.
Bla-kiety możn» otrzymać we
wszystkich punktach wydawania
paszpoitów.

(N).

Tekst deklaracji paszportowej
Dła wygody osób nie posiadających
języka litewskiego przytaczamy w języku połskim tekst deklaracji, którą
należy
wypełniać
przy
staraniach
o paszport obywatela litewskiego
o
miejskiego

Do Samorządu

wiejskiego

DEKLARACJA

. Nazwisko...

. Imię...
|, Imię ojca...
(także nazwisko

ojca

Kiedy urodzony...

'
zamężnej)

Wyznanie...

rodzinny ,..

|. Cechy osobiste: twarz ..., oczy ...,

włosy...
„ Jakie dokumenty

załącza

się dla

twierdzenia przedkładanych in-

jormacyj.. -

. Jeżeli petent

urodził

13. Jeżeli

petent

urodził

się po

6

VIII 1602 lecz nie później riż
6.VIII 1918 albo chociaż urodzony przed tą datą lecz do 6-go
sierpnia 1910 r. stale w Litwie
mieszkał,

to

zaznac/a,

a) gdzie
i ile czasu mieszkał
i czym się zajimował ojciec petenta od dnia urodzenia do 6
sierpnia 1920 r.,
b) czy do 1 sierpria 1914 r. był
i gdzie był przypisany do gminy wiejskiej c y masow:j.
14. Jeżeli petent nie mieszkał an
też nie był v pisany do gminy w
Litwie to wsk zać:

a) czy mieszkał w m. Wilnie lub

Gdzie ...
Narodowość ...

Stan

b) Czy do 1 sierpnia 1914 r. był
i gdzie był przypisany do gminy
wiejskiej, miejskiej czy klasowej.

nie

Dia uzyskania praw obywatelstwa
litewskiego
i otrzymania
paszportu,
przedkładam następujące informacje:
1. Adres stałego miejsca zamieszkania...

PSN

całym

Seennn

Wytworność idoskonała

w

kė

przedującym

piórem,

m

wyłącznie

lekarzy,

„Dantų

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych, przyjaciół
i kolegów zmarłego nieutuleni w żalu
Rodzice, Siostra I Rodzina

ю

się

stów

złożył młode życie w ofierze Ojczyżnie we wrześniu 1939 r.
Nabożeństwo żałobne w kości. le po Bernardyńskim odbędzie się
w sobotę 23 grudnia 1939 r. o godz. 9.30. O godz. 11-ej drogie nam
zwłoki zostaną złożone w grobach rodzinnych na cmentarzu Św. Piotra i Pawła.

dla

się

przed

6 sierpnia 1902 r., to zaznaczyć:
a) Gdzie i ile czasu petent mieszkał od dnia urodzenia do 6.VIII.
1920 r. i gdzie i jakie nauki odbył, czym się zajmował żyjąc
samodzielnie.

okręgu, conajmniej od 1 stycznia
1904 r. do 1 stycznia 1914 r. i
gdzie mieszkał.
b) jaką pracę i gdzie tę pracę
wykonywał i czy miał nieruchomość przez ten czas.
15) Czy miał stałe miejsce zamieszkana w m. Wilnie czy okręgu

(podać dokładne adresy).
a) 6 sieipnia 1920 r.
b) 27 paźdz. 1939 r.

Na potwierdzenie
podpisuje się:

tych

(podpis

informacji
petenta)

4

„KORJER

Poszukiwanie zaginionych

Jak bedą kursowały autobusy
cji miejskiej

będą

kursowały do

Kito

Poszusikciweiał 2
Por. Władysław Bieliński, syu Jana
9p.

p. (11

Cyngott

P.A.L.).

Marian

Gruszecki Stanisław,
„bramswa 2 m. 2.

z Suwałk.

godziny 19-ej. W dniu 24/XII. 39r.
autobusy

będą

kursowały

nor-

malnie według świątecznego rozkładu; w dniu 25/XII.39 r. autebusy wcale nie będą kursowały,
zaś w dniu 2£/XII. 39 r. — normalnie według świątecznego rozkładu.

poszukuje 2

Matka, Wilno, Ostrobramska 2 m.2.
Wilno, Ostro-

Kto by wiedział o losie zaginionych, proszony jest o poinformoewanie poszukujących według podanych adresów.

Już się ukazał

UWADZE

w Sprzedaży

Kurjera

Wileńskiego

winni przedstawić cenniki

Poza

kałendarzową

Urząd Regulaci Cen komunikuje.
że wszyścy właściciele hoteli m. Wilna winni w najbliższym czasie, lecz
nie później niż do22 grudnia rb. (do go:
dziny
1 ) dostarczyć do Urzędu Regufacji Cen (Wilno, W. Pohulunka 10,

informacje, jak pełne taryfy
— pocztowe, telegraficzne, telefo-

pokój 24)

do

zatwierdzenia

swe cen-

niki hotelowe. Cennik winien być dostarczony w dwóch egzemplarzach. W
cenniku winny być oznaczone, o obno
dla każdego pokoju: 1) Nr. pokoju, 2)
pojemność pokoju w m* (w przybliżeniu), 3) ile w pokoju jest łóżek, 4) jakie wygody są w pokoju: centralne

ogrzewanie, ciepła £ zimna woda, tele-

fon i in, 5) ile się płaci za jedną dobę: a) z jednym łożkiem. b) za drugie
łóżko, c) za opał I w jakiej porze roku, d) z- usługę. e) podatek na rzecz
miasta, t() inne opłaty i dodatki, 6) ile
płacono 1 IX 1939 r.
Ostrzega się wlašcicieli hoteli, by
dostarczali cenniki w porządku i na
czas, gdyż cenniki dostarczone później nie będę zatwierdzane.
(N)

UWAGA

ROLNICY!

W Wlinie prenumeratę

do

jedynego

tygodnika

„Chata
przyjmuje

i ogłoszenia

polskiego

Rodzinna*

Administracja „Kurjera Wileńskiego*

TEATR I MUZYKA
Teatr

Miejski

na

Pohułance

— Dziś, w piątek, dnia 22 grudnia
o godz. 18 (6-ej wiecz.) powtórzenie
lekkiej, wesołej komedii w 3 aktach
Romana Niewiarewicza
raz traged a?*.
—

teatr

Jutro, w

nieczynny

„Pastoraiki“.

„Dlaczego

sobotę

—

dnia

23

próba

za-

grudnia

generalna

— „Pastorałka* w Teatrze na Pohularce. W repertuarze świątecznym
Teatru Miejskiego ukaże się, niegrana
nigdy w Wilnie, misterium ludowe Leoua Śchillera „Pastorałka" z muzyką
Leona Schillera i Jana Maklakiewicza,
w reżyserił Stanisławy Perzanowskiej,

Teatr

muzyczny

„Łutnia”

Ostatnie
przedstawienie
przed
świętami.
Dziś przepiękna operetka
„Madame Pompadour'.
—.W sobotę i niedzielę teatr będzie
zamknięty.

Teatr „Rewia* Światowid
— Dziś teatr nieczynny. W poniedziałek 25 bin. o godz. 5 i 8 wielka
świąteczna premiera pt. „Kryzysowe

Święta*.

Teatr „Niebieski Pajacyk"
Mickiewicza 9
— W
poniedziałek 25 grudnia o
godz. 11 i 13-odbędą się dwa przedstawienia baśni dla dz
p.t. „Jaś i
Małgosia. Bilety
do nabycia codziennie od 10—12.

RADIO
Wilno
i Kowno
12.00 —12.15. ZKowna WiadomościElty.
Z
Kowna Muzyka południowa.
1500.
15.30. Z Kowna. Wiadomości Elty.
Wilno
15.40, lnfocmacje po polsku.
17.30. Muzyka z płyt.
17.45. Odczyt po polsku: Przebieg konstytucji litewskiej (po polsku).
Wiłno
i Kowno
18,00. Mażyke z płyt.
18.30. Wiadomości z Wilna.
Wilno
18.40. Informacje po polsku.
Wilno
i Kowno
19.00. Z Kowna: Wiadomości Elty.
Wilno
19.15. Muzyka z płyt.
19.30— 19.59. Lekcja języka
go po polsku.

CENY

OGŁOSZEŃ:

elektryczne,

radiowe,

składki

Komitet

Pomocy

oraz

przedszko-

10,

uł. Dąbrowskiego

do

WIECZNE

5b

notariuszów

skim i
50 cent.

w

języku

litewskim).

Cena

Zarzecze

litewskie-

Vytautas

Do

"starannie

czenia

Maria Laknerowa
przyjmuje od 9:.do 7 w.

Para

Kosmetyczny,

26 m. 6.
3

$przedaż i Kupne
Facho
I rozma!
:
ite

Kupujemy
wszelką starą
robę męską.
Niemiecka 35/33,
podwórze.

poszu-

Kasztanowa 2—%0

Do sprzedania

Samotna

szuka

pokoju

wanego. Zgłoszenia pod
ROTOR

„1000*

BA

SSRS

ь

Takgardeparter

elektrycz-

ne, fortepian krzyżowy krótki,
stół, kredens, (jadalnia dębowa).
Wietka 24—7, godz. 16—18.

umieblo-

RREZSZANC

lampy

biuro „Žinia“.

i sumiennie

ууу

Trocka

9,

prze-

Wykonywa

wszelkie

na jęz. litewski i polski,

ttuma-

pisze

dowód

osobisty
Łotysza

Nr
—

ul.

Zgubiony
dowód
osobisty
Nr
5333/20 Heleny Misiewicz. Znal:zcę

proszę odnieść — Krzywa 3 m. 38
zgubiono

dowód

16691 na imię Wołejko
Artyleryjska 3-a m. 1

dowód

osobisty
Janiny

Nr
—

osobisty

ul.

Nr

Kundziera

Zgub ono dowód osobisy na imię
Artura Honke. Znałazcę uprasza się o
odniesienie za wynagrodzeniem, ul.
Witoldowa 18.

kamienna.

J. BUŁ-

czynne codziennie.
Niemiecka

6.

tnżyniera Jerzego Stahia z Ka:
towic poszukuje brat
Adam z Londynu
Zawiadomić A. M. Kaizera, Wilno, hotel Europejski

Ceny przystępne.

rzeczy, Kupno, sprzedeż | komis.
sator Piotr Jełec,

ulica

Łażnie | wanny

-Śmiałowska

me
ь ble

Zgubiono

4416/D0/28 Antoniego
Mickiewicza 22—15

1699 na imię Kazimierza
ul. Malinowa 10 m. 1

Zdięcia do paszportów
HAK, Orzeszkowej 3.

ul. Jasińskiego la m 8
róg 3-go Maja obok Sądu

ny, obrazy,
ken

m. 7 w

.

podania, przepisuje dokumenty, wypełnią blankiety, informuje o wybieraniu
patentów i t. p.

AKUSZERKA

Okazjai!

Wilna,

niosto sie

Akuszerki

ui. Zamkowa

damskie

47

a

FRETFIWYYTYWYW

ARAD
AWAANKADŁADŁ
RÓ RÓŻANAW AWA AS,

12 m. 10, Bobrowski

—

futro

Mickiewicza

Karola.

Zgubiono

przyjmuje od godz. 12--2 I 4—7,
Wileńska 28 m. 3, tał. 2-77.

języka litewskie-

skiepu w śródmieściu

sprzedam

9 m. 2

zgubiono dowód osobisty oraz
legitymację ko.ejową na imię Władysła-

i buty —

godzinach 2 do 5,

Ul Trocka Nr 5, Sklep okazyjnych

Listownie

ul.

wyjś-

maszyny do

duże

Choroby kobłece, skórne, weneryczne,
narządów moczowych,

fotele,
lustro.

SANNET

Podania, wszelką korespondencję

haadlową, tłumaczenia i przepisywanie
na maszynie w językach: litewskim,
polskim, niemieckim, rosyjskim i anielskim, załatwiam szybko i tanio —
adowa 12 m. 2

Który inteligentny Pan da imię
dziecku — dobrze zapłacę. Ojciec zgimał na wojnie.
dła „Pani*

Zgłoszenia

do Kurjera

Przyjmuję wszelkie zlecenia do
Warszawy, okupacji niemieckiej — Boufałowa 4, pokój 423, godz. 14—18

Do warszawy,

Białegostoku wy-

je?dzam 1.1.40 r., przyjmuję zlecenia,
listy — Witoldowa 22/7 m. 5

TVEAT

LTA AS NR

Buchalterzy z Kowna otwierają
z.
dn. I stycznia 1940 r. Biuro Buchaliaryjne. Przyjmuje się prowadzenie

ksiąg

w języku 'itewskim zgodnie z prawo”
dawstwem Litwy. Zainteresowane firmy zechcą kierować zgłoszenia
Kurjera pod
Buchalteria*

do

Listów
przewozowych
(frachtów
kolejowych) taksację sprawdza, nadpłaty reklamuje rutynowany fachowiec

Mickiewicza 48 m. 7 (parter)
Dworanczyk godz. 14—17.

Borys

Studentka, inteligentnej rodzin;
przyjmie wychowawstwo, korepetycjęj

inne

odpowiednie,

„Studentka*

—

ewent.

wyjedzie.

Administracja.

Pomorzanin (b. wojskowy) wyższe wykształcenie bez środków do życia udziela lekcje niemieckiego (kom
wersację,

pisze

podania) tanio ew. za

pokój. Zgłoszenia „Pomorzanin*.

Mamka do przytułku „Lapšelis“
potrzebna — Kościuszki 18

ROTRA

PRIES

Ogłoszenia tekstowe za 1 mm 75 cnt, za tekstem 60 cnte Drobne 20 cnt za slowo. Kronika redakcyjna I komunikaty Li1 — za wiersz Jednoszpaliewy
Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 500/, drożej. U kład ogłoszeń 5-cio łamowy. Za treść ogłoszeń i termin ich druku Administracja nie odpowiade
BL ISSN

Leidėjas:

Tanio

przy

dn. 20.X1.39 r. skradziono portiel

Radloodbiornik 4-lampowy nowy,
futro męskie nowe
tanio sprzedam.
Tatarska 15—6.

Dr. Zełdowiczowa

Owa lokale do odstąpienia — na
hotel i kawiarnię.
Pośrednicy wykluczetii.
Góra
Boufałowa 19 tn. 8, od
4—5 godz.
Pół

Narty

g. 28 4

z dokumentami: dowody osobiste na
imię Antoniego i Henryki Bohdanowiczów — Zarzecze 4

nowe, ubranie, rękawice, okulary — tanio, ul, I Polowa 5—1 (obok cmentarza) od godz, 2—7 pp.

1.

(Nieraże)

oraż Gabinćt

kiego

wa

Komplet:

przed

Landwarów,

iłońska 3 m. 4.

Lekarze

ės

kuję.

sprzedam

pisania i kasa ogniotrwała do sprzedania. Oglądać w godz. 12-14, ul. Jagie-

w
Kownie
i ogłoszenie
do „Kurjera Witeńskiego* przyjmują
Administracja „Chaty Rodzinnej”

3 lt.

Lokale

trit „Superier*
Kolejowa 5.

Urządzenia biurowe,

rosyj-

19.XIi

ciu z restauracji
Set. SO
kołnierz srebrnego lisa, Uprasza się
uczciwego znalazcę o zwrot za sowitym wynagrodzeniem
ul. Slowac-

Radloaparat 4.lampowy F.my Elek

prenttmeratę

„PUVVYVYCTVYVVYIVYVVYVVVYVVUVVYVYY
PO

go —

Sprzedam
gospodarstwo
rolne.
Przeszło 5 ha, orna, las, kompletne
budynki, inwentarz. 10 minut stacją
Bezdany. Okolica b. ładna, letniskowa.
Wiadomość, Wielka 24—7 godz. 16—18.

tel. 28801.

Nauka i Wychowanie
nauczę

żywe i śnięte oraz dorsze morskie świeże

7

hurtowa

Ožeškenie g-vė 12
Księgarnia „Stella“ — 16 Vasario

Wilnie

i wędzone po cenach przystępnych
Sklepy: 3-30 Maja 13 (róg Kasztanowej),
Rynek Kalwaryjs<i i Rynek Drewniany.

Prek. techn. kontora
sav. I. Salmatas
Kaunas, Mickievičiausg vė 11

fkuszerka

Szvbko

poleca RYBY

„PRINTATORIUS“

Książka jest obszernai zawiera bardzo wiele różnych praktycznych porad prawnych. Cena
5 it, w oprawie płóciennej 7 it.
Prosimy żądać we
wszystkich
księgarniach w Wilnie. Wydawnictwo księgarni „Studija“, Kaune, Maironio g. 6a nr.
W księgarni „Studija* można
dostać pr- ktyczny podręcznik do
nauki języ*a litewskiego (książnapisana

Kaunas, Vytauto prosp. 5, tel. 23458

w

ч į Ne 50 (maty rozmiar) 25 litėw

i ad-

do prania „SNAIGE«

CHEMICZNA FABRYKA *„VAIRAS*

Ne 40 (średni rozmiar)
35 litów

оргасоznajdu-

proszku

i pokażą jak trzeba

jpółdzielia Prodotentów Ryb

którego

N 20 (wielki rozmiar) 45 tów

jemy praktyczne objaśnienia w
sprawach
podatkowych,
opłat
stemplowych, sądowych, podatku dochodowego,
od wykonywanego zawodu, patenty, taksy
komorników,
wokatów.

spe-

następujących rozmiarów:

Stefana

wytłumaczą

INNI

PIÓRA — DURO

Sprzedaž

pralniach

Cena w detalu
1 paczka — It. 1.20

Żądajcie wobec tego we wszystktch większych
sklepach
materiałów piśmiennych tylko angielskie

Giedrę p.t. Prekybininky ir pramonininkų advokatas. W książce oprócz nowocześnie
wanych wzorów podań

bez.

WYTWORU

Z powažaniem

się trwałością,

to pióro,

wymienionych

prać I używać

trudno się obejść.

władz

prawnika

w wyżej

i JeUTONC na elastycznością w pisaniu.

Jest

NASZEGO

Jak go używać, prosimy dowiedzieć się, odwiedzając następujące pralnie:
8 1. Pralnia „Ryska*, W. Pohulanka 2, 2. Pralnia „Extra*, Poznańska 1,
3. Pralnia „Gdańska*, Niemiecka 12. Codziennie w godzinach pracy

8 Co Ltd,

Londyn

TYLKO

„SNAIGE”

i in.

cyficznie pięknym wyglądem

Jak pisać podania do władz
państwowych — wiele cennych
wskazówek i wyjaśnień znależć
można
w niedawno
wydanej
przez

Stewart

wyróżnia

państwowych

książce

ubezpieczeniowe

Conway

Ill p. w godz. 15—17 m. 30.
Należy przynieść ze sobą kartę rejestracyjną KPU.
Uruchomienie szkoły zależne
jest od dostatecznej iłości zapisów. Nauka odbywałaby się w
godz. popołudniowych.

podań

DO PRANIA SWEJ BIELIZRY

Słynnej na ćałymświeciefirmy

la dla dzieci uchodźców, nie
uczęsżczających w Chwili obecnej do szkół powszechnych i
przedszkoli, będzie
przeprowadzać,
za
zezwoleniem
władz
szkolnych, w dniach 21 i 22
grudnia b. r. żapisy dzieci uchodźców,
które
pragnęłyby
uczęszczać
do
prowadzonych
przez
Komitet . koedukacyjnej
szkoły powszechnej wzgl. przedszkoła. Zapisy będą się odbywać w lokalu szkoły powszech-

Pisanie

1940

hajpotrzebniejsze

= DURO

uchodźcom

przygorowując organizację szkoły powszechnej

proszek
do
prania
„SNAIGĖ“
swą wysoką jakością zajął należne mu pierwsze miejsce.
Prosimy wszystkie Szanowne Panie Domu
— Wilnianki — WYMAGAĆ

Angielskie złote wieczne

uchodźców

Nr

rok

on

Cena egzemplarza 60 ct.

Zapis; do szkół dzieci

nej

na

zawiera

w. D.

I

I

(S

niczne,

ka

PIĄTEK, dnia 22-X11:

częścią

DOMU!

Nasz znany w całej Litwie

Kalendarz- Informator

właściciele hotelów

PAŃ

oai

Podajemy do wiadomości, iż
23/Х!!
39 г. autobusy kómunika-

WILEŃSK
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TSO

RISE

NETIKS

UIS

ENTERTA

Spaustuvė „Zaičius“,“ĮVysk. Bandurskio g-vė 4. Tal.
Drukamia „Zaiez“, ul. Biskupa Bandurskiego 4. Tal.

3-40.
3-46.;

