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Prenumerata miesięczna z 

dostawą d» domu — 3 tb 
Ba pocztową lab 

cnt. Zagranicą 6 it.   
  

KURIER WILENSKI 
Czeski Komitet Narodowy 

z Beneszem na czele. 
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ropatriantów 
Zatonął statek niemiecki wiozący Niemców z Łotwy 

KOPENHAGA. (Elta) Havas donosi, iż statek niemiecki 

„Gneisenau“, który w dniu 12XII. wyjechał z Rygi z emigran- 

tami niemieckimi, prawdopodobnie zatonął na morzu Bałtyc- 

kim, na skutek storpedowania go przez nieznaną łódź pod- 

wodną czy też najechania na minę. 

Według opowiadań rybaków statek zatonął w przeciągu 

Kilku minut, razem ze wszystkimi pasażerami wśród, których 

było około 900 urzędników niemieckich. 

70 zabitych. 100 — rannych. 
Olbrzymia katastrofa pociągu niemieckiego. 

BERLIN (Elita), W nocy na 
22 grudnia na Stacji Genthin 
Bot szybkobiežay Berlin— 

eunkirchen, idąc pelną szyb- 
kością najechał na znajdujący 
się w tym czasie na stacji do- 
„datkowy pociąg szybkobieżny 
Berlin—Koeln. 
Parowóz pierwszego pociągu 

i jego 6 wagonów oraz 4 wa. 
gony drugiego pociągu zostały 
strzaskane. Ponieważ w obu 
pociągach było dużo podróż- 
mych istnieje obawa, że dużo 
«osób zginęło. 

  

Prawdopodobnie, według 
przypuszczeń zabitych jest 70 
osób, a rannych 100 osób. Na 
"miejsce wypaoku natychmiast 
udał się prezes niemieckiej dy- 
rekcji kolei. 

* * 
Agencja „Reutera“ podając tę 

wiadomość stwierdza, że od cza- 
su wybuchu wojny w Niemczech 
mnożą się katastrofy kolejowe. 
Za ostatnie 4 miesiące w kata- 
strofach kolejowych 180 osób 
zostalo zabitych i 300 ciężko 
rannych. 

RITA S BRAT RR 

Rumunia ma dostarczać naftę Niemcom 
BUKARESZT (Elta), W wy- 

niku rokowań handlowych nie- 
miecko-rumuńskich i podpisa- 
nego porozumienia, którego 
ważność ustalona jest od dnia 
1 stycznia, Niemcy miesięcznie 
będą mogły zakupywać w Ru- 
munii 130000 ion produktów 
naftowych. Od początku wojny 
import produktów naftowych 
z Rumunii do Niemiec wy- 
nosił około 80.000 ton mie- 
sięcznie. 

Ostatnio import ten wobec 
trudności komunikacyjnych, 
powstałych po zamknięciu gra- 
micy sowiecko-rumuńskiej na 

terytoriach byłej Polski był 
jeszcze znacznie mniejszy. 

Niemcy wzamian otwierają 
dla Rumuni: w jednym z ban- 
ków niemieckich w Bukaresz- 
cie kredyt w wysokości 40 
milionów marek. Kredyt ten 
będzie gwarantował zapłatę za 
importowane z Rumunii |pro- 
dukty naftowe. 

W protokule dodatkowym 
Rzesza gwaraniuje rządowi ru- 
muńskiemu wykonanie zamó- 
wień udzielonych przez Rumu- 
nię Skodzie. Zamówienia te 
wynoszą 135 milionów koron 
czeskich. 

Gen. Weygand planuje walkę 
o naftę w Baku? 

MEDIOLAN. (Eita.) Dokonu- 
* jąc przegłądu militarnej sytua- 

cji państw zachodnich na Da 
iekim Wschodzie pismo „Stam- 
pa pisze, że francuski sztab 
w Syrii już od dwóch miesię- 
cy przygotowywał plany wo- 

- Зеппе. 
Podstawowy plan opraco- 

wany przez gen. Weygand 
przewiduje 200.000 armię eks- 
pedycyjną, złożoną z Angli- 

" ków, Fraucuzów, Indyjczyków 
1 Arabów, która miałaby pro- 
wadzić działania na Bałka- 
nach. 

inny plan opracowany przez 
gen. Weygand przewiduje wy- 
słanie wojska na Kaukaz, któ- 
rego celem byłoby odebranie 
od Rosji źródeł naftowych w 
Baku. Gen. Weygand żąda od 
rządu francuskiego udzielenia 

mu pomocy wojskowej dla 
przeprowaczenia tego planu. 
Wediug twierdzeń gen. Wey- 
gand zajęcie źródeł naftowych 
w Baku wstrzymałoby dalszy 
bieg wojny. Aby ten plan 
można było zrealizować, po- 
trzeba by Rosja Sowiecka roz - 
poczęła wojnę z Turcją. 

Według pisma  „Stampa* 
Wielka Brytania tego planu 
nie popiera, nie chcąc odda. 
wać w ręce Francji kierowni- 
czego stanowiska na Wscho- 
dzie, po ukończeniu wojny. 
Wielka Brytania przygotowuje 
się do oienzywy w Mezopota- 
mili w Zatoce Perskiej. Anglia 
nie chce zerwania stosunków 
z Rosją Sowiecką, obawiając 
się jej masowego ataku prze- 
ciwko Indiom, Persji i Ira- 
kowi. 

Przyjaźń sow.ecko-n.em ecka 
BERLIN (Elta). Czwartkowa wie- 

czorna prasa nemiecka w arty- 
kułach o Stalinie z okazji jego 

 sześćdziesięciolecia podkreśla je- 
go zasługi położone przy zbliże- 

niu Niemiec i Rosji šowieckiej. 
Miedzy innymi pisma zaznaczają 
że zmiana stosunków sowiecko- 
niemieckich rozbiła politykę okrą- 

żenia prowadzoną przez Anglię 
i Francję. „Deutsche Allgemeine 
Zeitung" pisze: „stara przyjaźn 
rosyjsko-niemiecka odżyła i oba 
państwa mogą wzajemnie się 
skutecznie uzupełniać we wszyst- 
kich dziedzinach polityki i eko- 
nomii*. 

Rewizyta papieska 
WATYKAN, (Elta). Papież 

Pius XII w dniu 28-go grudnia 
będzie rewizytował króla Ema- 
nuela Wiktora i królową Helenę. 
Będzie to pierwszy wypadek od 
1870 r. gdy Papież sam złoży 
rewizytę głowie państwa, Dotych 
czas w imieniu Papieża rewizyty 
składał kardynał, sekretarz stanu. 

Żółta księra 
PARYŻ. (Elta) Havas donosi, 

iż w czwartek ukazała się „Żół- 
ta Księga* opisująca wydarze- 
nia, które doprowadziły Europę 
do wojny. 
  

LONDYN (Elta). Minister 
spraw zagranicznych Halifax 
wymienił się listami z dr. Be- 
neszem w Sprawie utworzenia 
czeskosłowackiego komitetu 
narodowego 

Benesz w liście swym pod- 
kreślił, że komitet, któremu 
on przewodniczy posiada kwa- 
lifikacje do reprezentowania 
narodu czeskiego i wespół z 

rządem brytyjskim jest kwali- 
fikowany do utworzenia we 
Francji armii czeskiej, któraby 
się składała z Czechów, mie- 
szkających w Wielkiej Brytanii. 

Minister Halifax uznał, że 
komitet ten istotnie może re- 
prezentować naród czeskosło- 
wacki i zawierać umowy w 
sprawie organizowania armii 
czeskosłowackiej. 

  

Walki nad granicą norweską 
OSLO. (Elta). Z nad granicy północnej donoszą 

© rozpoczęciu walk przy Gransefors nad granicą nor- 
weską. Finowie przygotowali tam umocnienia. 

Lotnictwo sowieckie ostatnio bierze w tych wal- 
kach bardzo czynny udział. Patrole sowieckie przyby- 
ły już do Borisglebska i tam budują koszary. 

Kontrofenzywa pod Kaskamo 
SZTOKHOLM. (Elta). 

fiński Vallenius oświadczył korespondentowi 
DNB donosi, że generał 

„Afton- 
bladet* iż armia fińska po zaciętych walkach "odrzu- 
cona została od Kaskamo. Obecnie jednak rozpoczęła 
ona kontrofenzywę. 
panuje całkowity spokój. 

Armia sowięcka musi 

Na froncie przy Suomussalmio 

znieść bardzo dużo niewy- 
gód w związku z wielkimi mrozami i olbrzymimi po- 
kładami Śniegu. 

Tajemnicze samoloty nad Norwegią 
OSLO. (Elta). W dniu 21 

grudnia zauważone zostały 24 
nieznane samoloty które leciały 
w kierunku zachodnim. Również 

doniesiono z Stavangeru, iż tam 
przelatywała wielka ilość nie- 
znanych samolotów, 

  

Przerwane połączenie 
morskie między Taillinem 

a $ztokholmem 

TALLIN. (Eita.) Ponieważ 
nieznany jest dotychczas los 
statku „Estonia*, zatrzymanego 
przez Niemcy,  prżedsiębior- 
stwo żeglugowe zatrzymało w 
porcie Tallinu statek „Kalevi- 
poeg“, który w dniu 23. XII. 
miał odpłynąć do Stokholmu. 
Specjalny sąd niemiecki do- 
tychczas nie wydał decyzji w 
sprawie statku „Esionia*. 

Po przerwaniu połączenia 
drogą morską z Tallina do 
Stokholmu, podróżni udający 
się do Stokholmu muszą uda- 
wać się do Rygi, a następnie 
lecieć samolotem. 

Niemcy  rozbudowują 
linię Zygfryda 

LONDYN. (Elta.) „Press As- 

sociated* donosi, że Niemcy 
obecnie przedłużają linię Zyg- 

fryda na wschód, od jej po- 
łudniowego końca aż do jezio- 

ra Constanca, wzdłuż rzeki Ren. 

Bomby w Londynie 
LONDYN. (Elta), Wczoraj w 

jednym z urzędów pocztowych 
w północnej części Londynu 
wybuchły trzy bomby. Zniszczo- 
nych zostało około 200 listów 
świątecznych. 

Również w gmachu central- 
nej poczty w Londynie wybauch- 
ło kilka zapalających małych 
bomb. 10 pracowników central- 
nej poczty zostało poparzonych, 

Anglia wymienia towary 
z Jugosławią 

BELGRAD. (Elta). Pisma „Po- 
litiken* i „Vrems* donoszą, że 
została podpisana umowa mię- 
dzy Wielką Brytanią a Jugosła- 
wią w sprawie wymiany towa- 
rowej. 

Samolot spadł na kościół 

LONDYN (Elta). Wczoraj w 
Northumbelland spadł na KoŚ- 
ciół jeden wojenny samolot 
angielski. Koścłół spalił się 
doszczętnie. Trzej lotnicy z 
tego samolotu zginęli. 

Finlandia ubiega się 
w U.S.A. n pożyczkę 
„New York Times* donosi, że 

poseł fiński w Waszyngtonie 
wszczął starania w „kongiesie 
amerykańskim o udzielenie przez 
U.S.A. Fialandii pożyczki wo- 
jennej w wysokości 50.000.000 
dolarów na zakup materiałów 
wojennych. 

Pierwsi ochotnicy 
SZTOKHOLM. (Elta). DNB 

donosi, iż w dniu 21 grudnia 
wyruszył ze Szwecji do Finlan- 
dii pierwszy oddział ochotników 
szwedzkich, składający się z 
1000 osób. Wszyscy ochotnicy 
są w ubraniach cywilnych. 

эар АЛО ПНИ - ЕС STS TTT TAKTINIS | 

Zgon prof. Adama Krzy- 
żanowskiego 

Słynny uczony polski, wybit- 
ny ekonomista, autor cennych 
prac naukowych, b. wicemini- 
ster skarbu profesor Adam Krzy- 
żanowski zmatł w więzieniu Ge- 
stapo w Krakowie. 

„Kurier Wileński" dociera 
do obozów ieńców pol- 

skich w Niemczech 
Z jednego z obozów jeńców 

polskich w Niemczech otrzyma- 
liśmy pocztówkę, z treści której 
wynika, że autor jest dokładnie 
zorientowany kto w naszym 
pismie pracuje oraz wie, jakie 
są w nim działy. Stąd wniosek, 
że pismo nasze w jakiś sposób 
dociera do obozów jeńców w 
Niemczech. List wysłaay był 16 
grudnia, oczywiście bez ozna- 
czenia miejsca znajdowania się 
obozu. 

Autor pocztówki prosi o wy- 
syłanie mu „Kurjera“. Prośbę 
tę spełniamy. 

Rekordowa podróż z Wil- 
na do Nowego Jorku. 
Ciągle się słyszy, że wojna 

odcięła nas od szerokiego świa- 
ta. Fakty jednak temu przeczą. 
Np. donoszą nam, że jedna z 
wilnianek w dn. 3 bm. wyje- 
chała z Wilna na Łotwę, dn. 
6 b. m. z Rygi udała się do 
Norwegii, a stamtąd wyjechała 
8 b.m., i już 17 b.m. była w 
Nowym Jorku, 

  

  

Gwiazdkowy numer „Kurjera Wtleńskiego" ukaże się w objętości 16 stron. Oprócz bieżących 
informacyj, bogatego działu literackiego, map i 4 p. zawierać będzie m. in, następujące artykuły: 

Inż. Wł. Barański — Czynna czy bierna postawa gospodarcza. 
(kulisy wojny). Konrad Górski — Bóg się rodei, moc truchleje, 
od wewnątrz, $. K.—Tadeusz Korzon. 

Z. Bronce] — Ren 4 Ganges 
I. Hansen Kucharska — Finlandia 

B. Klimke— Czy w tym szaleństwie jest metoda, K. Leczycki— 
Kiedy małe państwa stają się sławne? Prof. H. Łowmiański — Aldona-Anna Giedyminówna, królowa 
polska A. Mikułko— Przełomy. Dr J. Orda— Twarde orzechy teatralne. Wacław Rogowicz— Zimowe 
„Dziady“. 
Ze wspomnień satyryka. 

H. Romer — Dziwne losy. Dr T. Szeligowski — O muzyce kolend, Adam Świsłocki — 

Aby zapewnić Naszym Prenumeratorom poza Wilnem otrzymanie na czas wkładki świątecznej 
dołączamy ją wyjątkowo dla Nich do dzisiejszego numeru, 

  

 



KUGRJER 

Co raportował ambasador Moltke 
mea Wólhnelzms<rasse ? 

Po ukazaniu się niemieckiej 
„Białej Księgi" wyjmujemy z 
miej kilka najbardziej interesują- 
cych raportów. Numery są 
zgodne z kolejnością w „Białej 
Księdze”. 

Ne 204 

Ambasador niemiecki w Warszawie 

do „Auswartiges Amt" 

Depesza 

Warszawa. 24 marca 1939 r. 

Krótkoterminowe powołanie, trzech 
do czterech roczników, a to 1911 do 
1914, pozatym 1906 i 1907, zależnie od 
miejscowości, bezspornie potwierdzone. 
Powołani oficerowie rezerwy wojsk te- 
chnicznych. 

Moltke. 

Ne 205 

Konsul niemiecki w Gdyni 

de „Auswžrtigos Amt“ 

Raport 

Gdynia, 24 marca 1939 r. 

Od wczoraj powołano w Gdyni trzy 
roczniki. Nastąpiło to już wczoraj z 
rana przed połuduiem i po południu, 
Połaków ściągano wprost z miejsca 
pracy. Między nimi było szereg takich, 
którzy załedwie przed dwoma tygod- 
miami powrócili z ćwiczęń. Mówią, że 
powołano roczniki 1910—12, według 
innej wersji roczniki 1912—14. O tym 
nie uoało mi się uzyskać dokładnej 
informacji. 

Polska flota wojenna z wyjątkiem 1 
okrętu wyruszyła już wczoraj. Przed- 
wczoraj odbyło się strzelanie ćwiczeb- 
ue okrętów wojennych pod Rewą. 

Dowiaduję się ponadto, że cztery 
kompanie z Gdyni zakwaterowano 
wśród mieszkańców Jastarni na pół- 
wyspie Hel i nakazano ›т być w sta- 
łym pogotowiu alarmowym. Wojska te 
mają się tam znajdować od soboty 
wieczór. Żołnierze z Gdyni zostali 
przetransportowani w trybie polowym 
bez podania im celu podróży. 

Hoffmann 

Ne 206 
Ambasader niemiecki w Warszawio 

do „Auswdrtiges Amt" 

Depesza 

Warszawa, 24 marca 1939 r. 

Zakomunikowane już powołania re- 
zerwistów świadczą o tym, że koła 
wojskowe zyskują rosnący wpływ na 
polską politykę zagraniczną. Co praw- 
da, na razie pozycja ministra spraw 
zagranicznych wydaje się jeszcze mo- 
cna, co wynika również z zaareszio- 
wania wybitnego publicysty Mackie- 
wicza, który, choć Piłsudczyk stał się 
ostrym przeciwnikiem Becka; należy 
jednak obawiać się, że Beck będzie 
uczestniczył w ostrzejszym kursie, je- 
żeli zostanie do tego zmuszony przez 
groźną falę nacjonalistyczną. 

O namowach angielskich. które spo- 
wodowały kilkakrotne w ostatnich 
dniach wizyty ambasadora angielskiego 
w tutejszyrm ministerstwie spraw га- 
granicznych, nie udało się dotychczas 
dowiedzieć niczego konkretnego. Nie- 
można więc jeszcze twierdzić, że p 'l- 
skie zarządzenia mobilizacyjne były 
dokonane pod wpływem angielskim. 
W związku z tym wydaje mi się god- 
ne zauważenia oświadczenie, złożone 
przez podsekretarza stanu Arciszew- 
skiego wobec kilku obecnych dyplo- 
matów. Wśród niechętnych uwag o 
Anglii i Prancji, które nieustannie chcą 

  

Teatr na Pohulance 
  

bez własnego ryzyka nadużywać Pol- 
ski dla obcych celów, oświadczył, że 
Polska nigdy nie będzie się biła tylko 
dla interesów obcych mocarstw. Ale i 
poza tym można według wytycznych 
polityki Becka wyraźnie przypuszczać, 
2е Polska tylko bardzo niechętnie była 
by gotowa przystąpić do jakiejś ogól- 
nejszej kombinacji lub dałaby się wcią- 
gnąć w akcję, która by ją zmusiła 
przedwcześnie i jawnie ustalić swe sta- 
nowisko. Nie oznacza to, oczywiście, 
że Polska nie wkroczyła by, gdyby 
przy tych rokowaniach nadarzyła się 
okazja uzyskać ze strony Anglii wy- 
raźne obietnice, które wzmacniały by 
jej bezpieczeństwo. 

Ne 210 

Ambasador niemiecki w Warszawie 
do „Auswartiges Amt" 

Raport. 

Warszawa, 28 marca 1939. 

Zdenerwowany nastrój, panujący 
w Polsce od jakiegoś czasu, spotęgo- 
wał się jeszcze bardziej. Wśród ludno- 
ści szerzone Są najdziksze wieści, jak 
np. że w Boguminie odbyły się walki 
między niemieckimi a polskimi woj- 
skami, że minister Beck jest za-resz- 
towany'i podobne fantastyczne wiado- 
mości. Poważne znaczenie ma wytwo- 
rzenie nastroju wojennego, pobudzo- 
nego przez prasę, przez publiczne ma- 
nifestacje antyniemieckie — zwłaszcza 
na prowiucji — a częściowo przez po- 
trząsającą szebelką półurzędową pro- 
pagandę. 

W szerokich kołach przypuszcza 
się dziś, że wojna stała się nieunik- 
niona i nastąpi wkrótce. 

Praktyczne przedsięwzięcia rządu 
przyczyniają się do spotęgowania psy- 
chozy wojennej. W ciągu ostatniego 
tygodnia nastąpiły pewołania rezerwi- 
stów z roczników 1912, 1943 i 1914, 
częściowo — dla formacyj specjalnych 
również innych roczników, ponadto 
nastąpiły rekwizycje koni i samocho- 
dów ciężarowych. Pozatem rząd sko- 
rzystał z obecnej sytuacji, by rozpi- 
sać pożyczkę wewnętrzną celem roz- 
budowy broni lotniczej i artylerii 
przeciwlotniczej. 

Charakterystyczny dla urzędowej 
propagandy obronn:| jest zwłaszcza 
wielokrotnie przedrukowywany arty- 
kuł dziennika wojskowego: „Polska 
Zbrojna“ p.t. „Jesteśmy gotowi“. Wy- 
wodzi się w nim m, in., że Polacy 
w odróżnieniu od Czechów nie żywią 
żadnego uczucia niższości wobec moż- 
nych narodów tego świata. Liczba ob- 
cych dywizyj nie odstrasza Polski, 
ponieważ jej własna armia, jej uzbro- 
jenie i duch wojenny narodu polskie- 
go wystarczą, by Polsce zapewnić 

   

  

zwycięstwo. Liczne inne publikacje, 
które obecnie codziennie ukazują się 
w prasie, utrzymane w tym samym 
duchu i tonie. 

W tej pewności siebie ż przecenianiu 
    własnej siiy litarnej, znajdujących 

wyraz w prasie, leży duże niebezpie- 
czeństwo, biorąc pod uwagę polski 
charakter narodowy. Że zaś tu nie 
chodzi jedynie o propagandę prasową, 
wynika stwierdzone oświadczenie, któ- 
re złożył podczas poważnej rozmowy 
wiceminister spraw wojskowych Głu- 
chowski, wychodzący, że niemiecka 
potęga wojskowa jest wielkim blufiem, 
gdyż Niemce m brak wyszkolonych re- 
zerw dla wypełnienia swych jednostek. 
Na zapytanie, czy rzeczywiście przy- 
puszcza, że Polska poważnie góruje 
militarnie nad Niemcami. odpowiedział 
Głuchowski: „Ależ oczywiście”. 

Znamienne dla nastrojów w kołach 
polilycznych była też demonstracja 
przeciwniemiecka, urządzona podczas 
jednego z ostatnich plenarnych posie- 
dzeń senatu. Pierwsz: czy'anie polsko- 

Występy Teatru Państwowego z Kowna 

SZARUNAS 
pieśń o dawnych czasach W. Krewe - Mickiewicza, adaptacja 

P. Wojczunasa, inscenizacja A. Oleki - Żylinskasa, dekoracja 

A. Galdikasa, muzyka J. Gruodisa 

Na pierwszy swój występ w 
Wilnie wybiał teatr kowieński 
sztukę należącą do najbardziej 
reprezentacyjnych w repertuarze 
narodowym. „Sarunas* nie jest 
to typowy dramat, jest to raczej 
cykł obrazów ep ckich, dotyczą- 
cych przeszłości nawpół legen- 
darnej, co zresztą podkreśla 
sam autor, unikając charakteru 
ściśle historycznego, dążąc na- 
tomiast, zgodnie z duchem swe- 
go pokolenia literackiego, do 
szerszego oddechu żywej le- 
gendy. 

Šarunas, to młody książę, 
marzący o ideałach rycerza i 
władcy średniowiecznego: — o 

przygodach,, walce, sławie,” o 
władzy jednoczącej wszystkich 
udzielnych panów i kmieci pod 
berłem najgodniejszego. Te ro- 
mantyczne porywy prowadzą 
młodego księcia do konfliktu z 
otoczeniem, konfliktu, który nie- 
co przypomina konf.ikt Popiela 
z Polską piastowską. 

Wladycy litewscy odmawiają 
arunasowi poparcia, krewe jest 

przeciw niemu, kmiecie burzą 
się, rodzona matka błaga, żeby 
zaniechał wojny z Zakonem Ka- 
walerów Mieczowych. Może go 
małżeństwo uspokoi? — myślą ci 
sielankowi, spokojni ludzie. Śa- 
runas ożenił się, ałe małżeństwo 

litewskiego układu handlowego, przy 
którym asystował w loży dyplomatycz- 
nej poseł litewski Szaulis, dało sena- 
torowi Katelbachowi sposobność do 
zapewnienia Litwy w imieniu senatu, 
że Polska najmocniej współczuje Lit- 
wie w ciężkich przeżyciach, jakie nie- 
dawno przejść musiała. W „długotrwa- 
łej burzliwej* owacji, jaką to oświad- 
czenie wywołało uczestniczyli też obaj 
przybyli na posiedzenie ministrowie 
oraz wiceminister spraw zagranicznych 
hrabia Szembek, 

„ Moltke 
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Ambasador niemiecki w Warszawie 

de „Auswartiges Amt * 

Raport 

Warszawa, 23 maja 1939 r. 

W tych dniach miałem sposobność 
odbycia rozmowy z podsekretarzem 
stanu Arciszewskim, z której wydaje 
mi się godne uwagi, co następuje: pa- 
nu Arciszewskiemu jawnie zależało na 
podkreśleniu, że zwrot polityki pol- 
skiej, który znalazł swój wyraz w an- 
gielsko-polskim oświadczeniu gwaran- 
cyjnym, nie może być sprowadzany do 
inicjatywy osobist.j ministra krecka. 
Pan Beck brał udział w tej polityce z 
wewnętrznymi sprzeciwem pod naci 
skiem wojska i opinii publicznej. W 
końcu nie był już w stanie odrzucić 
propozycyj angielskich. Jednak nieu- 
Stannie odraczał publiczne omawianie 
tej okoliczności, uważając je pizez 
wzgląd na tutejszy nastrój za nieod- 
powiednie, aż mowa Fiihrera zm: siła 
go odpowiedzieć. Jego odpowiedź przed 
Sejmem, w której, będąc w sytuacji 
przymusowej musiał reprezentować po- 
litykę, odmienną od własnej oraz en- 
tuzjazm, jaki jego mowa wywołała w 
tutejszej opinii publicznej napelnila 
pana Becka tylko goryczą. Pan Arci- 
szewski kreślił następnie w drama- 
tycznej formie, jak pan Beck naza- 
jutrz po swej mowie sejmowej z wy- 
buchem wściekłości rzucił w kąt cały 
stos depesz hołdowniczych. Pan Beck 
jest w gruncie rzeczy i dziś jeszcze, 
zwolennikiem starej polityki. Szczegól- 
nie bezsensowne wydaje mu się też, 
że właśnie dwa stosunkowo tak bied- 
ne kraje, jak Niemcy i Polska mają się 
bić, co przecież w końcu końców leży 
jedynie w interesie bogstych krajów. 

To opowiadanie jest może nieco 
koloryzowane. Jednak rozmaiie obser- 
wacje zgadzają się z tym. że pan Beck 
miewał w ostatnich miesiącach coraz 
mniej zwolenników w swej polityce, 
którą zainugurował wobec nas marsza- 
łek Piłsudski. Gdy n»stępnie okazała 
się możliwość uzyskania gwarancji an- 
gielskiej dla polskich granic zachod- 
nich, niewątpliwie koła wojskowe spo- 
wodowały ten zwrot polityki. Pan 
Beck widział się potem zmuszony 
uczestniczyć w tej polityce, ponieważ 
inaczej nie mógł by się utrzymać na 
stanowisku. Moltke. 

NGST RMS TS 

Szkoła sabotażu 
w New-Yorku 

Dzienniki niemieckie donoszą. 

iż policja amerykańska wykryła 

w New-Yorku szkołę dla sabo- 

tażystów. Uczniowie tej szkoły 

ćwiczyli się w rzucaniu bomb, 

sporządzaniu maszyn  piekiel- 

nych, sposobach ich przesyłki 

oraz w celnym strzelaniu. 
Rresztowano kilkadziesiat osób. 

przyśpiesza tylko rozwiązanie tra- 
giczne. Książe morduje posądzo- 
ną o wiarołomstwo żonę, rusza 
przeciw Zakonowi i ginie. Ale 
posiew został rzucony, idee Śa- 
runasa już dojrnały w atmosfe- 
rze. U gor:jącego stosu ze zwło- 
kami nieszczęśliwego księcia 
staje kontynuator i następca — 
Mendog. 

Godna uznania jest ambicja 
teatru, aby tej opowieści dra- 
matycznej nadać formy sce- 
niczne monumentelne. Scena 
са'а ujęta jest w ramę z wyol- 
brzymionych i przestylizowanych 
słupów z budownictwa drewnia- 
nego; dekorace są syntetyczne 
i kombinują się z grą świa'eł i 
kotarami; ważne momenty akcji 
podkreślane są przez orkiestrę 
i chóry w tle za sceną. To jest 
właściwa droga i to robi wraże- 
nie, tylko że... Czemuż nie za- 
chowano konsekwencji? 

Już choćby te słupy, przy- 
pominające raczej barok, niż 
średniowiecze. Albo krzesła ks ą- 
żęce: — jedno jest renesansowe, 
drugie „futurystyczne*. Stół na 

WILEŃSKI 

    
tra i Pawła. 

O czym zawiadamiają 

sa 

JERZY ZAWADZKI 
Inżynier wodny 

złożył młode życie w ofierze Ojczyźnie we wrześniu 1939 r. 
Nabożeństwo żałobne w kościele po. Bernardyńskim odbędzie się 

w sobotę 23 grudnia 1939 r. o godz. 9.20. O godz. 11-ej drogie nam 
zwłoki zostaną złożone w grobach rodzinnych na cmentarzu św, Pio- 

O tych smutnych obrzędach zawiadzmiają krewnych, przyjaciół 
i kolegów zmarłego nieutuieni w żalu 

Halina Uhmowa 
żora dziennikarza 

j po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarła dnia 20 grudnia 1939 r. 
przeżywszy tat 40. 

   

     

       
      

        

  

         
        

Rodzice, Siostry i Rodzina 

Rodzina oraz grupa 
dziennikarzy-uchodźców 

w wiinie 

PORSEDNIRZREWTZEA BP. KOWREMACZUNEWA 

Mieczysław Trepman 
: (z Warszawy) 

po krótkich cierpieniach zmarł w Wilnie 21 grudnia 1939 r. w wieku 
lat 39. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (ul. Gimnazjalna 6) na 
cmentarz Žydows+i nastapi w duiu 24 grudnia 1929 r. o godz. 11-€j. 

O tej bolesnej utracie zawiadamia stroskana 

ŻONA — w nieobecności rodziny 

  

Wiadomości z kraju 
— Według danych departamentu 

lasów w ub. tygodniu pracowało przy 
robotach ieśnych, nie licząc okręgu wi- 
Jleńskiego. przeszło 15 tysięcy robot- 
ników. rekrutujących się przeważnie z 
małorolnych. Poza tym kulka tysięcy 
osób zatrudnionych jest przy wywozie 
drzewa z lasów. Jeden robotnik z ko- 
niem może przy wywózce drzewa z la- 
sów zarobić przeszło 10 litów dzien- 
nie. Nadleśnictwa przyjmują wciąż je- 
szcze duże ilości robotników, a spe- 
cjalnie robotników z końmi, którzy są 
bardzo pożądani. 

— Ministerstwo komunikacji po przy- 
jęciu portu w Sventoji prowadzi dal- 
sze prace przy pogłębianiu portu i bu- 
dowach nowych nabrzeży. Dyrekcja 
dróg, w związku z tymi pracami za- 
kupuje jedną morską pogłębiaczkę, je- 
den holownik. 

— lzba rolnicza utworzyła we wszyst 
kich powiatach nowe punkty zurodowe 
koni. 25 ogierów zstanie wkrótce prze- 
kazanych poszczególnym gos odarzom 
w wyznaczonych punktach. 

— W tych dniach zmarły $.p prałat 
Jasinskas był jednym z najc/ynniej- 
szych działaczy litewskich poza grani- 
cami kraju. Od zarania młodości mu- 
siał pracować dla swojej ojczyzny 
wciąż wśród obcych. Po ukończeniu 
seminarium duchownego przez pewien 
czas przebywał na Biał 'rusi, gdzie od- 
znaczył się jako sum'enny organizator 
życia katolickiego. Na skutek przeciw- 
stawienia się Rosji przy obronie praw 
religijnych ks. prałat zesłany został na 
Sybir, gdzie przebył k Ika lat. Po po- 
wrocie z Syberii i wielkiej wojny ś. p. 
prałat Jasinskas znów rozpoczął pracę 
u sąsiadów swej ukochanej ojczyzny 
w Łotwie. gdzie m'mo jego narodo- 

środku i ławy do siedzenia są 
dobre, stroje kobiet wydają mi 
się (nie jestem etnografem) 
prawdopodobne, zwłaszcza księż- 
nej, ale stroja męskie?! Pasują 
chybe do jakiejś bajki o lu- 
dziach na księżycu, Nie trzeba 
być znawcą, żeby wiedzieć, 
że kmiecie w XII wieku nie 
używali jeszcze sznurowanych 
butów angielskiej kawalerii, 
choćby nawet pomalowanych 
we wzorki. Poco robić takie 
rzeczy, kiedy litewskie budowni- 
ctwo i litewski strój ludowy jest 
daleko ładniejszy i daje większe 
pole do popisu dla ambitnego 
stylizatorz? Takie eksperymenty 
przeszkadzają aktorom, z któ- 
rych wielu zasługuje na pochs a- 
ły, a wszyscy razem stanowią 
zespół dobrany starannie i po- 
siadejący odpowiednie do tego 
eposu bohaterskiego warunki; 
przeszkadzają także i widzowi, 
zubożajac jego odczucie uroku 
starej, sielankowej Litwy. Jak ży- 
wo publiczność reagowała, gdy 
te właśnie rzeczy dochodziły do 
głosu! (Scena z młodzieża w le- 
sie, spotkanie rodziców Vovere, 

wości sprawował w hierarchii kościel- 
nej odpowiedzialne funkcje. Do roku 
1931 ś. p. prałat nie brał udziału w 
życiu kolonii litewskiej w Łotwie. 
Pracował on nad zbieraniem dokumen- 
tów, dotyczących przeszłości Litwy 
i jej literatury. Specjalne zainteresowa- 
nie ks. prałat okazywał epoce Witolda 
Wielkiego. Po rozpoc/ęciu pracy $ро-- 
łeczrej ks. prałat Jasinskas w r. 1931 
został wybrany prezesem Towarzystwa 
Litewskiego w Łotwie, skupiającego 
wszystkie organizacje litewskie w tym 
kraju. Na tym odpowiedzialnym i trud= 
nym stanowisku ks. prał t Jasinskas 
pozostał aż do końca swego życia. W 
r. 1988 mianowany został dyrektorem 
gimnazjum litewskiego i spełniając te 
funkcje zmarł w swym gabinecie dy- 
rektora. Ks. prałat Jasinskas w społe- 
czeństwie litewskimi pozostawił nieod- 
żałowane wspomnienie i ból po jego 
stracie, ze względu na swe przymioty 
osobiste i jako działacza narodowego. 
U wszystkich cieszył się ogólną sym= 
patią i uznaniem. 

—:0— 

Patenty na rck 1940 

Wszystkie znajdujace się na 
terenie wlna przedsiębiorstwa 
handlo*e, przemyslowe i rze- 
mieślnicze winoy do 30 grudnia 
rb. wykupić świadectwa lub pa- 
tenty przemysłowe.  Przedsię- 
biorstwa, klóre w terminie tym 
nie zaopatrzą się w patenty, 
uleona likwidacii. 

idylla pijacka przy stole itp.). Dla. 
dobra sztuki warto o tym po-- 
myśleć na przyszłość! tx%g 3 

© Publiczność, zwlaszcza mło- 
dzież i wojsko, przyjęła spektakl 
bardzo gorąco. Łatwo to zro- 
zumieć! W specjalnie przygoto- 
wanym programie znajdujemy 
aitykuł o Wilnie jako kolebce 
teatu litewskiego, a po przed- 
stawieniu odbyła się uroczystość 
nadania dyplomu członka ze- 
społu kowieńskiego długolet- 
niemu reżyserowi wileńskiego 
zespołu amatorskiego „Ruta”. 

W tym że programie znajdu- 
jemy przegląd repertuaru teatru 
państwowego w Kownie. 

Wśród nazwisk granych auto- 
rów lMtewskich, oraz mistrzów 
literatury powszechnej spo'yka- 
my pięć pozycyj pelskich: — 
Asnyka „Kiejstut* i Żuławskie- 
go „Wien ec mirtowy* (wiosna 
1920), Żuławskiego „icla* (luty 
'1922), Słowackiego „Mindowe* 
(luty 1923), wreszcie Żuławski 
raz jeszcze w 1931 roku. 

* J. Maśliński 

  

 



  
  

W TYM ROKU 
POSŁUGUJCIE 

«się wyłącznie piórem, 
przedującym w całysm świecie 
Wytworność idoskonała pisania nie może staló- 
konstrukcja cechują  wektychuszkodzić,gdyż 
pióro Parker Vacumatic nadają się one do każ- 
—najnowsze i najdos- 
konalsze z piór wiecz- 

/ mych Parkera — przez od wszystkich innych ' 
\п:уикш:з›оцаше. wiecznych piór. Dzięki 
as PA: rek oydć Pa kon- 

pos strukcji pióro jestw cią, 
zakończenie z iridium. 8 do 10 sekund SIO E 

z obu stron: nór- cie napełnione atramen- 
malnie dla kotesponden- tem. Zupełnie nowe ze 
€ji i cienko drugą stroną względu na mieniącą się 

i notatki. prążkowaną perłową 
SE Z Sta- rawę. 
jw! ywa w siedmiu Obejrzyjcie dziś 

twardościach,  zakoń- jeszcze to modne, nowo- 
«zenie,piszącedwustron= czesne pióro w jednym z 
mie, gwarantowane jest Ispssyes sklepów piór 
ma 25 lat. Żaden sposób jecznych. 

муе вн BRE Zm kwi 
pas CM 

dego charakteru pisrna. 
Zupełnie 

a woj 1 ycd ч 

-PBrker 
Vacumatic 
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wykonane 

GWARANTOWANA DOSKONAŁA KONSTRUKCJA 

MAXIMA Lt. 100.—, MAJOR Lt. 75.—, SLENDER Lt. 65.—, STANDARD Lt. 50.— 

GENERALNY[PRZEDSTAWICIEL NA LITWĘ: 

PARKER SBRVICE, KAUNAS, LAISVES al. 50. Tel. 26-917. 

  

Kiedy jeść wilię? 
Dziś czy jućro? 

W roku bieżącym wigilia 
Bożego Narodzenia wypada w 
niedzielę. Powstaje tedy prak- 
tyczne pytanie, kiedy należy 
jeść wilię? 

Kościół zostawia w tym wy- 
padku wolną rękę wiernym. 
Można wilię spożyć w sobotę 
(w dzień ten należy pościć) 
albo w niedzielę, ale wtedy już 
post nie obowiązuje. Ponieważ 
jednak zwykliśmy łączyć wilię 
z postem wielu prawdopodob- 
nie spożyje ją w sobotę. Naj- 
ściślej w/g tradycji oczywiście 
postąpią ci, którzy zrobią sobie 
dodatkowy, nieobowiązujący 
post w niedzielę i wieczorem 
spożyją wilię, udając się po- 
tem na Pasterkę. 

W nocy z niedzieli na ponie- 
działek Pasterki jak zwykle 
o 12 w nocy. (w.) 

—0:0— 

Pisanie podań do władz 
państwowych 

Jak pisać podania do władz 
państwowych — wiele cennych 
wskazówek i wyjaśnień znaleźć 
można w niedawno wydanej 
książce przez prawnika Stefana 
Giedrę p.t. Prekybininky ir pra- 
monininkų advokatas. W ks'ąż- 
ce oprócz nowocześnie opraco- 
wanych wzorów podań znajdu- 
jemy praktyczne objaśnienia w 
sprawach podatkowych, opłat 
stemplowych, sądowych, podat- 
ku dochodowego, od wykony- 
wanego zawodu, patenty, taksy 
komorników, notariuszów i ad- 
wokatów. 

Książka jest obszerna i zawie- 
ra bardzo wiele różnych prak- 
tycznych porad prawnych. Cena 
5 It, w oprawie płóciennej 7 it 
Prosimy żądać we wszystkich 
księgarniach w Wilnie. Wydaw- 
nictwo ksiegarni „Studija“, Kau- 
ne, Maironio g. 6a nr. 

W ksiegarni „Studija“ možna 
dostać pre ktyczny podręcznik do 
nauki języ*a litewskiego (książ- 
ka napisana w języku rosyj- 
skim i litewskim). Cena 3 It. 
50 cnt. 

Likwidacja seminarium 
prawosławnego 

„XX Amžius“: B. państwowe 
seminarium prawosławne w Wilnie 
z polskim językiem wykładowym 
ulegnie z dniem 1 stycznia likwi- 
dacji z powodu braku uczniów. 

(N) 
Likwiracja Wydziału 

Sziuk Pięknych. 
„XX Amżus”: Wydział Sztuk 

Pięknych ma ulec likwidacji. (N.) 

Brak 50 nauczycieli. 
„XX Amžius“; W szkolach po- 

wszechnych brakuje okolo 50 
nauczycieli, znających dobrze oba 
języki: litewski i polski. (N.) 

"Teatr litewski w Wilnie 
„XX Amžius“: Zdecydowano 

ostatecznie, że w Wilnie z po- 
czątkiem 1940 r. zacznie działać 
teatr ltewski. Narazie będzie 
on utrzymywał bardzo ścisłe 
stosunki z Kownem. Później zaś 
wyodrębni się i będzie działał 
jako teatr osobny. (N.) 

Zutobusy с!а Wilna 
„XX Amžius“: Przewiduje się 

przeniesienie z Kowna do Wil- 
na kilkudziesięciu autobusów 
dla utrzymania komunikacji w 

mieście. (N.) 

KURJER WILEŃSKI 

Doradcy burmistrza m. Wilna dla spraw 
mniejszości 

„Laikas*: Projektuje się utwo- 
rzenie stanowisk doradców przy 
burmistrzu wileńskim. Byliby to 
dóradcy do spraw mniejszości: 

polskiej, białoruskiej i żydow- 
skiej. Sprawa ta wyjaśni się w 

Starania o pożyczkę dia Wilna 
„XX Amžius“ tak pisze o 

sprawach naszego samorządu: 
Burmistrz m. Wilna p. K. Sta- 
Sys wyjechał w sprawach służ- 
bowych do Kowna, Pragnie on 
uzyskać dla Wilna pożyczkę, 
gdyż przy normowaniu płac, 
odpowiednio do norm kowień- 
skich, zachodzi potrzeba wielu 
podwyżek. Pozatym zwiększone 
są kadry urzędników. 

Co do szkół, z początku uru- 
chom'ono 45 szkół pows:ech- 

najbliższym czasie. (N) 

nych, zaś obecnie liczbę ich 
zwiększono do 65, 

samorządzie m. Wilna 
pracuje 1500 csób. 

Niektórzy inżynierowie przed- 
stawiają duże rachunki za fik- 
cyjne roboty. Zostaną więc zwol- 
nieni z posad. Magi:trat, jak za- 
uważono, wydał pewną liczbę 
fałszywych zaświadczeń dla uzy- 
skania paszportów. Obecnie 
więc tych niesumiennych u'zęd- 
ników ściślej się kontroluje (9) 
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‚ — Podziękowanie. Internat Dzienni- 
karzy-u hodźców (ul. Zygmuntowska 4 
m. 5) serdecznie dziękuje za prezenty 
gwiazdkowe księgarniom K. Rutskiego 
i Gebethnere-Wolfa, firmie W. Osmo- 
łowski, bezimiennemu ofiarodawcy dzie- 
sięciu litów, oraz wszystkim ofiaro- 
dawcom wymienionym i .niewymienio- 
nych składa życzenia „Wesołych Świąt”. 

— Nowe fabcyki. W Wilnie pre jek- 
tuje się m. in. założenie fabryki rowe- 
rów i fabryki lampek elektrycznych. 
Fabryk takich w Litwie dotychczas 
nie było. (N.) 

— Zarejostrowało się 230 przed- 
sięb'orstw. Dotychczas w Urz dzie lu- 
sektora Pracy ma Wilno i okręg za- 
rejestrowało się już 280 przedsię- 

biorstw. (N.) 

— Rejestracja książeczek wkładów 
i polis ubezpieczeniowych do 80 bm. 
Państwowe Kasy Oszczędnościowe ko- 
munikuą. że rejesiracja książeczek 
wkładów i polis ubezpieczeniowych 
dawnej PKO przedłużona zostala do 
30 vrudnia rb. włącznie. Jest to о5- 
tatnia prolongata. Odnosi się ona tyl- 
ko do obywateli Litwy. (N). 

— Dyrektorem wileńskiego Oddziału 
Lit. Czerwonego Krzyża ma zostać dy- 
rektor uzdiowiska Czerwonego Krzyża 
w Birsztanach dr. pik. ANA 

(N. 
— kursy społeczne „Caritas” prze- 

noszą się z Kowna do Wilna. Przeka- 
zane im zostaną pomoce naukowe b. 
przedszkolnego seminarium wychowaw- 
czego. (N.) 

— (Choinka dla dzieri uchodźców. 
Dnia 24 grudnia 1989 dla pierwszej 
grupy dzieci o godz. 12, dla drugiej 
rupy dzieci o godz. 15 w Gimnazjum 
dukacji Nsrodowej — uł, Wielka 47, 

odbędzie się „choinka” dla dzieci 
uchodź ów, Rodzice, którzyby chcieli, 
żeby ich dzieci brały udział w „choin- 
ce”, powinni zgłosić się do Komitetu 
Pomocy Uchodźcow, ul. Ofiarna 3, w 
sobotę, 23 grudnia b. r, od godz, 8 do 
12 i od 16 do 20, pokój Nr 12-a. 

— Cholnki i ozdoby artystyczne już 
są gotowe. Zaprojektowane'i wykona- 
ne przez artystów plestyków-uchodź- 
ców choinki 1 ozdoby choinkowe są 
jnż do nabycia w nast. punktach sprze- 
daży: Wileński Prywatny B'nk Handlo- 
wy (Mickiewicza 8), Księgarnia Św. 
Wojciecha (ul. S-to Jańska), Sztralł 

NOO firma Borkowski (ul. Mic- 
kiewicza 5), Księgarnia Zawadzkiego 
(ul. Zamkowa), Księgarnia Rutskiego 
(ul. Wileńska 38). 

Znaczenie ksiąg handlowych w Litwie 
Dowiadujemy się, że na podstawie 

przepisów obowiązu ących  przedsię- 

biorstwa t. zw. sprawozdawcze, jak np. 

spółki akcyjne. spółdzielnie, instytucje 

kredytowe są z mocy samego prawa. 

zobowiązane do prowadzenia prawidło- 
wej, podwójnej buchalterii. 

Na odcinku podatkowym daje to 

ten przywilej, że podatek od zyskn 

przedsiębiorstw handlowych względnie 

przemysłowych jest ustalony na pod- 
stawie tyci ksiąg (o ile księgi nie zo- 

stały uznane za nieprawidłowe lub 

prowadzone fałszywie). 

Również innego rodzaju przedsię- 

biorstwa mogą być zaliczone do przed- 

siębiorstw quasi sprawozdawczych na 

indywidualne starania tych firm, o ile 
będą odpowiadały pewnym warunkom. 

Wówczas przedsiębiorstwa te korzysta- 
ją ze wspomnianego przywileju, 

Przygotowywany jest projekt usta- 

wy, który nakłada obowiązek prowa- 

dzenia uproszczonych ksiąg na wszyst- 

kie nawet najdrobniejsze przedsiębier- 

stwa. Księgowość ta ma stanowić rów- 

nież pewną podstawę przy wymierza- 

niu podatków, a mianowicie: obrót 
przedsiębiorstw ma być ustalany zgod- 

nie z księgami, zaś podiegający opo- 

datkowaniu zysk byłby wyprowadza- 
ny po zastosowaniu do tak ustalonego 

obrotu norm przeciętnej zyskowności 

uchwalonych co roku przez Wyższą 
Komisją Podatkową. (Jak wiemy w 

chwili obecnej obrót jest szacowany). 

W związku z powyższym sfery gospo- 
darcze robią starania u odnośnych 
władz, by księgowość mogła być pro- 

wadzona również w języku połskim. 

Co się zaś tyczy projektu. ustawy o 

uproszczonych księgach, to sfery te 

zabiegają o możność zapoznania się z 

tym projektem i zgłoszenia swoich 

uwag. msz. 

— Wszystkim kolejarzem wileńskim 
pozostejącym bez pracy oraz emerytom 
kolejowym, podaje się do wiadomości, 
że została uruchomiona dla nich i ich 
rodzin bezpłatna poradnia lekarska. 
Skierowania do lekarza otrzymać moż- 
na w Biurze Rejestracji „rzy Litewskim 
Czerwonym K:zyżu — ul. Wiwulskie- 
go 4 m, 4 codziennie z wyjątkiem nie- 
dziel i świąt w godzinach od 10 do 11. 
Lekarz przyjmuje przy ul. Ostrobram- 
skiej Nr 19 w godzinach od 9 do 13. 
W nagłych wypadkach można zwracać 
się telefonicznie pod Nr 1903. Rów- 
nież uruchomiona została pomoe aku- 
szeryjna, po którą należy zwracać się 
do lokalu przy ul. Dąbrowskiego 10 m. 2. 
Podkreślamy, że pomoc lekarska udzie- 
jana będzie tylko w wypadkach istot- 
nej potrzeby. 

— Burmistrzem m. Nowe Święciany 
został mianowany wilnia.in p. Tvir- 

butas. . (N.) 
— w pow. Święciańskim wydano już 

około 8 tys. paszportów. Przewidywa- 
ne jest wydanie jeszcze ok. 25 tys. 
paszportów. (N.) 

— Kara za szerzenie nieprawdzi- 
wych w adomości. W tych dniach na- 
czelnik pow. olkienickiego ukarał za 
szerzenie nieprawdziwych wiadomości 
szkodliwych Litwie, 2 tygodniowym 
aresztem b. naczelnika stacji w Ora- 
nach II Petronisa. N). 

(PTI TIK ITV TITAN 

Przypomnienie Banku 
Litew Skiego. 

Aby zapobiec ewentualnie 
mogącym powstać nieporozu- 
mieniom, Lietuvos Bankas w 
Wilnie przypomina wszyst+im 
osobom prawnym i fizycznym 
m. Wilna i kraju Wileńskiego, 
którzy deponowali złote i do- 
tychczas jeszcze nie rozrachowali 
się z Lietuvos Bankas. že dn, 30 
g udnia b. r. kończy się termin 
rozrachunku i dlatego Lietuv s 
B:nkas wzywa do jaknajszyb- 
szego rozrachunku. 

Blankiety paszportowe 
wydają się bezpłatnie 

Zauważono, że w Wilnie sprze- 
daje się blankiety, które należy 
przedstawić w instytucjach wy- 
dających paszporty. Na tych blan- 
kietach wpisywane są wyciągi 
z ksiąg domowych. Podaje się 
do wiadomości, że takie blankiety 
bezpłatnie wydają wszystkie 
punkty wydawania paszportów. 

(N) 
Ulgi d'a rolnisów. 

„Dieną“: Jak'się dowiaduje- 
my, cdnošre urzędy pro ektują 
zmo'nić rolników kraju w leń- 
skiego od płacenia zaległości 
podatkowych z 1939 r. (N.). 

Konie wojskowe dia 
rolni. ów. 

Armia litewska, chcąc przyjść 
z pomocą nezamożnym rolni- 
kom w okręgu wileńskim, zde- 
cydowała sprzedawać im konie 
na bardzo dogodnych warun- 
kach, w cenie 50 — 100 litów. 
Sprzedano juź w ten sposób 
145 koni. (N.) 

Intensywne opisywanie 
granicy 

Obecnie w Oranach Il bawią 
litewska i sowiecka komisje, 
które z człą in ensywnością do- 
konują w tym rejonie prac, 
związanych z opisywaniem gra- 
nicy litewsko-sowieckiej. (N.) | 
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SZPEE ME 
W związku c planowanym 

preyjazdem Paderewskiego do Pa- 
ryża—mówią, że będzie: 

„Entente clavicordzale*. 

* W ® 

— Wiesz pan, panie Eierwejs, 
že w Wilnie z gotówką lepiej? 

— Jak to lepiej? Dlaczgu? 
— Bo bez gotówki gorzej! 

* * 
* 

Na Zawalnej kłótnia między 
straganiarkami, Jedna do dru- 
giej: 

— Stul pani mordę! 
— Tylko nie morda! Mój pysk 

dla pant żadna morda! 

* 
* * 

Rozmowa o moetofizyce: 
— Juk pani rozumie miłosć 

w przestreeni? 
— W hamaku, 

* 
* * 

— Lubisz pan wczorajsze ko- 
tlety? 

— Owszem, 
— To przyjdź pan jutro na 

obiad. 
As 

Poza 
w Wilnie??? 

  

  

    
  

Archiva pr: Astwowe 
w Wilnie I Kownie. 

„L. Aidas“: W Wilnie przej- 
muje się archiwum państwowe, 
które przed wojną zawierało 
1.200000 aktów. Obecnie po:o- 
stało ich ok. 500000. */, zostało 
wywiez One. C.ynione są stara- 
nia o zwiot wywiezionego ar- 
chiwum. 

Etaty pracowników w srchiwum 
państwowym w Wilnie liczyć bę- 
dą 9 osób. Pozatym istnieć bę- 
dzie w dalszym ciągu archiwum 
w Kownie. 

Komiszrz ola spraw 
uchodźców 

Ministerstwo S raw Wewnę- 
trznych mianowa'o p. T. Alek- 
nę-Aleknav ćiusa komisarzem do 
spraw uchodźców. (N.) 

Osiedlanie uchodźców 
na wsi 

W Wilnie jest sporo uchodź- 
ców, byłych rolników i robot- 
ników rolnych. Jak dowiedzie- 
liśmy się, odnośne urzędy otrzy- 
mały już wskazówki co do osięd- 
lenia takich uchodźców na wsi, 

(N) 
Wywóz rzeczy za granicę. 

Wileńska. komora celna poda- 
je do wiadomości, że stali miesz- 
kańcy Wilna i okręgu, podobnie 
jak mieszkańcy inn ch miejsco- 
wości Litwy, wyjeżdżający na 
stały pobyt zegranice, mooą bez 
osobnych zaświadczeń Komisji 
Walutowej wywieźć zagranicę 
używene przedmioty użyt<u do- 
mowego i narzędzia roinicze, o 

ile wywożone są one nie w ce- 
lach handlu i jeżeli ich: wartość 
nie przewyższa 600 litów. Na 
wywiezienie rzeczy o wyższej 
wartości niż 400 it., jak również 
wyrobów z kruszców potrzebne 
jest zezwolen e Komisji Waluto- 
wej. Wartość rzeczy usta zją 
urzędnicy Komory celnej. (N.) 

Na roboty rolne. 
WILNO (El a). Obecnie w Wił- 

nie i całym jego okręgu reje- 
strowani są robotnicy, którzy 
chcieliby wyjechać na roboty 
rolne do różnych miejscowości 
w Litwie. Z N. Święcan dono- 
szą, że tam oobrzed'io za:eje- 
strowano 500 robctników, kiór y 
chcieli wyjechać na te roboty 
do Litwy, jednak w miarę zoli- 
żania się terminu wyjazdu pra- 
wie większość z nich odmówiła 
wyjazdu.
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Dyrektor fabryki „Stra- 

don“ w Częstuchowie za- 

trzvm-ny na gr'nicy. 

W pobliżu Ejszyszek w chwili prze- 

kraczania granicy z ZSSR. do Litwy 

zosia! zatrzymany znany przemysło- 

wiec Jan Szpiłerajn, dyr. i współwła- 

ściciel wielkiej fabryki *Stradom* w 

Częstochowie. Podczas rewizji znale- 

ziono przy nim znaczną ilość funtów 

sterlingów, dolarów oraz złotych. 

Jak »ię dowiavujemy, Szpilerajn, po 

odbyciu kary aresziu Za nielegalne 

przekroczenie granicy zostanie zwol- 

niony, zaś odebrane imu czasowo pie- 

niądze zostaną mu wypłacone w li- 

tach po zmianie, uskutecznionej wed- 

ług obowiązującego kursu. (c) 

Dyrektor „Jointu* — pa- 

sażer „Estonii* — już 

w Amsterdamie. 

W szerokich kołach wileńskich pa- 

nowało wielkie zaniepokojenie losem 

dyr. Beckema: a, prezesa „American 

Joint Distribution Comittee* na Europę. 

Dyr. Beckeman bawił dłuższy czas w 

Wilnie i zdzisłał wiele dla spraw 

uchodźców wojennych bez różn cy 

wyznania. zdobywając dla nich po- 

ważne fundusze z centrali amerykań- 

skiej i przekazując je miejscowym in- 

stytucjom opiekującym się uchodźcami. 

Nagle wezwany na pilną konferencję 

do Amsterdamu, chciał udać się tam 

samolotem, lecz miejsca w samolocie 

Ryga—Stockhołm były wykupione na 

kilka tygodni naprzód. Chciał zapłacić 

za komplet pasażerski, by niu dano do 

dyspozycji specjalny samolot do Stock- 

holmu, lecz odmówiono mu, tłómacząc 

się brakiem zapasowej maszyny. Udał 

się więc do Stockhołmu via Tallin 
statkiem „Estonia*, który jak wiadomo 
był zatrzymany przez Niemców. 

Po kilkudniowym pobycie w Swine- 
minde dokąd Niemcy skierowali „Es- 
tonię*, dyr. Beckeman, jako obywatel 

amerykański, został zwolniony i udał 

się do Stockholmu, a stamtąd samolo- 

tem do Amsterdamu, skąd już nadesłał 

depeszę o uzyskaniu nowych fundu- 
szów dla uchodźców wojennych, prze- 
bywających w Wilnie. 

Los towarzyszącego mu dyrektora 

„Jointu* na Litwę — obywatela pol- 
skiego — jest nadal nieznany. (im). 

Nagły zgon 
inżyniera - uchodźcy 
Wezoraj w nocy pogotowie we- 

zwano na ulieą Gimnazjalną 6, gdzie 

magie zasłabł po powrocie z Kowna 

40-letni nehodźca z Warszawy inż. 

E. Trepman. 
Przybyły lekarz pogotowia ratun- 

kowego stwierdził zgon. (e) 

Uwaga Wilno! 
Narzędzia dla lekarzy, denty- 

stów i urządzenia gabinetowe 

„Dantų Centras“ 
Kaunas, Laisves al. 76. 

RADIO 
SOBOTA, dnia 23,X11. 

Wilno i Kowno 

12.00—12.15. Z Kowna. WiadomościElty. 

15.00 — Z Kowna: Muzyka południowa. 

15.30 — Z Kowna: Wiadomości Elty. 

Wilno 

15,40 — Wiadomości z Wilna. 

15.50 — 16.05 — Informacje po polsku. 
17.30 — Muzyka z płyt. 
17.45 — Oduinek literacki (po polsku). | 

Wilno i Kowno 

18.00 — Chwilka strzelecka. 
18.30 — Wiadomości z Wilna. 

Wilno 

18.40 — Informacje po polsku. 

Wilno i Kowno 

19.00 — Z Kowna: Wiadomości Elty. 

Wilno. 

19.15— 19.45 — Muzyka. 

Ofiary 
Zamiast życzeń Świątecznych Ko- 

legitm OO. Jezuitów w Wilnie składa 

ofiarę 10 litów na biednych w mieście. 
Bezimiennie złożono w redakcji 

litów 5— na gwiazdkę dła dzieci li- 
teratów uchodźców. 

Wł. Borkowski złożył w redakcji 
20 litów na święta dla b. żołniercy 
polskich. 

Dr Dowgiałło - Muszyńska Józefa 
w/m ul. Garbarska 3 złożyła w redakcji 
It. 20.— dla najbardziej potrzebujących 
z inteligencji. 
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Z 

Leidėjas: Vytautas Stanevičus. 

kURJER w41LBRS AU 

  

  
  

Kino „CASINO“* 
ki, muzyki i tańców, wyświetlany po raz pierwszy w Wilnie p. t. 

»BBGBNWNÓORLUEŁK« 
W roli tytułowej tancerka światowej sławy Efeonor Poweli. 

Nadprogram: Kołorowy dodatek i aktuainości. 

  

Dziś wielki film produkcji 
amerykańskiej, pełen egzoty- 

  

Poszukiwanie zaginionych 
Poszukiwani : 

P. Henia Kaszyńska zam. pod Wil- 
nem w Tupaciszkach 4—6 u p. Szatosa 

Jałowiecka Andrzejowa. 

Wanda d'Erceville. 

Prof. dr Szumański, 

Stanisław Gawroński, 
Glogera 3 

Edmund Nowakowski, stud. chemii 
PE Wilno, Dom Akad. zaginął 
15.1X. 

Warszawa, 

Dzięcielewski Fełicjan, kapit. rez. 
broni panc. 

Kalisiewicz Stanisław, kpr. podch. 
5 pp. Leg. 

Stefan Żukowski z Ciechanowa 
Mazowieckiego, st. przod. 

Inż. Jerzy. Stahl ost. w Katowicach. 

Paweł Grabowski, pilot-pchr. z 
Sadkowa (szkoła lotnicza). 

Zygmunt Ertman oraz s, 
Witold oficer W. P., zam. w Ta 
skich Górach przy ul. Opolskiej. 

Wanda Żebrowska, zam. w Bras- 
ławiu. 

Dr. Aleksander Ossendowski, le- 
karz szpitala Psychiatrycznego-Kościan 
koło Poznania. 

Jan Łozowski z Landwarowa, kap- 
ral rez. I p.p. Leg. 5 komp. strzełecka. 

Rodziny. : 

jego 
fnow- 

Bazyli Iwanow, mierniczy przy- 
sięgły zamieszkiwał w Wilnie. 

Jan Baużyk, iekarz wojskowy w 
Tczewie. 

Stefana Leczyckiego zamieszkałego 
w Warszawie i Jadwigę Leczycką za- 
mieszkałą w Zamościu. 

tte poszuskcuwje z 

zechce zgłosić. się do Redakcji Kurjera 
po odbiór listu. 

Matka, podać pod adresem Kazi- 
miecz d'Erceville paštas Seda Gardės 
dr. Mažeik. apskr. 

Mąż, adr:s jak wyżej. 

Synu, adres jak wyżej. 

Kazimierz Gawroński, brat. Wilno, 
Rzeczna 3 m. 3, 

Rodzice z Ameryki, zawiadomić 
Kaunas Laisvės al. 23. Zofia Brzozow- 
ska tel. 23-807 albo Wilno, Mickiewi- 
cza 15 m. 22 Jan Michełewicz. 

Mieczysław Chmara, ul. Kościuszki 
M9=1: 

Siostra, Kalisiewiczówna, 
Pióromont 12—1. 

Eugenia Żukowska, Wilno, Tatar- 
ska 2 m. 6. ` 

Brat Adam Stahl z Londynu, za- 
wiadomić A. M. Kaizera, Wilno, hotel 

Wilno, 

Europejski p. 15. 

Rodzice Kalwaryjska 26—8, Gra” 
bowski. 

Maria Naborowska, ul. Bakszta 12 
m. 12, Wilno. i 

Łucja Czepułkowska, zam. w Wil- 
nie przy ul. Słomianka 29—7. 

Jadwiga  Ossendowska, Wilno, 
Dobroczynny 3 (dom Platera) —16. 

Wanda Bołdasowiczowa, pl. Na- 
poleona 8—11. 

Mjr. aud. Jan Piętkowski, przeby- 
wający w obozie jeńców: Deutschland, 
Kriegsgefangenen Ne 474—IX/B Oflag. 

Zygmunt Stankie +icz, Birštonas, V 
Intern. Stovyklos 4 knopa. Ma wiado- 
miość o córce Iwanowa. 

Adolf Baużyk, Latvija, Valmiera» 
Valmierasža. Polų beglų nometne. 

Antonina Leczycka, wiad. zost. w 
red. Kurjera Wileńskiego. 

Kto by wiedział o losie zaginionych, proszony jest o poinfor- 
mowanie poszukujących według podanych adresów. 
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Już się ukazał w Sprzedaży, 

Kalendarz informator 
Kurjera Wileńskiego na rok 1940 
Poza częścią kalendarzową zawiera on najpotrzebniejsze 
informacje, jak pełne taryfy—pocztowe, telegreficzne, telefo- 
niczne, elektryczne, radiowe, składki ubezpięczeniowe i in. 

Cena egzempiarza 60 ct. 

  

  

    
Używajcie stale znaną pastę do zębów 

Di A i 
Ona Wasze zęby bieli, pielęgnuje i chroni od zepsucia 
  

  

kuje co rosu ciekawą powieść 

Powszechny na rok 1940“. 

Mostowicza „Žnachor“ 1 „Profesor 

prawne i rolnicze.   
Najstarsze i najbardziej poczytne pismo polskie w Litwie 

TYGOD +1K ILUSTROWANY 

„CHATA RODZINNA" 
(rok założenia 1922) 

oprócz obfitego materiału publicystycznego | Informacyjnego posiada 

dziety | codatk': religijny, rołalczy, dla młodzieży i dla dzieci, oraz dru- 

Prenumeratoczy. którzy przed 15 stycznia opłacą nałeżno:ć za rok 
1940, otrzymają bezpłatny dodatek — książkowy „Polski Kalendarz 

W ioku 1940 pomiędzy nowych prenumeratorów pisma zostanie 
roziosowanych po 102 egzempłarzy ŚRO powieści Tadeusza Dołęgi- 

meraiorm udzielane są za p. śiednictwem pisma bezpłatne porady 

Prenumerata roczna 6 litów, półroczna 3 łity, kwartalna I It 5) ct. 

Numer poj:dyńczy 25 ct. Prenumeratę należy wysyłać pod adre:em: 

„Chata Rodzinna“, Kaunas, Ožeškienės 12. 

ikzur“. Poza tym stałym p'enu   
  

Wydawca: Witold Staniawicz. 

Redaktorius: Vytautas Kiškis. Redaktor: Witold Kiszkis. 

„Mieżdunarodnaja Kniga“ 
Moskwa, Kuzniecki most 18. 

;  Juž czas zamówić 

czasopisma i dzienniki ZSSR na 1940 r. 

Prenumeratę przyjmuje 

KSIĘGARNIA 
Kaunas, Laisvės al. 46. 

Na żądanie katalog: „Pieriodika ZSSR 1940 r.* | 
wysyła się bezpłatnie. 

„MOKSLO“ 
Teiefon 22220.   

  

TEATR | HUZYKA 
Teatr Miejski na Pohulance 

„Pastorałka* 
Widowisko pod tym tytułem, opar- 

te na zaginionych dziś przeważnie 
wątkach ludowych i staropolskich wy- 
stawi teatr ua Pohulance w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia. Koncepcja 
„Pastorałki”, zrodziła się w atmosterze 
przedwojennego Krakowa, z żywych 
jeszcze motywów szopek wędrownych 
kolędników. Wystawiona poraz pierw- 
szy w Teatrze Polskim w Warszawie 
w 1919 r. w ujęciu bardziej szopko- 
wem, stopniowo w inscenizacjach Leo- 
na Schillera w „Reducie* od 1923 r. 
nabiera coraz więcej charakteru mi- 
sterium. Według interpretacji „Redu- 
tyś, dziś niejako obowiązującej, wy- 
stawia ją obecnie teatr na Pohulance. 

Teatr muzyczny „Lutnia“ 
Repertuar Świąteczny przedstawia 

się następująco: 
W ponied.iałek 25 b.m. tylko jedno 

przedstawie ie, na którem ukaże się 
wspaniała „Madame Pompadour*. 

We wtorek, o godz. 3-ej p.p. grana 
będzie operetka Czar Walca, zaś o g. 
6-ej wiecz. „Madame Pompadour". 

Rewia Sylwestrowa. 
Zwyczajem lat ubiegłych Teatr Lut- 

nia w sobolę 31 b.m. wystawia „Rewję*. 
Będzie to wieczór niezmiernie cieka- 
wy, wesoły i beztroski z udziałem ca- 
łego bez wyjątku zespołu w reżyserii 
i inscenizacji W. Julicza i K. Wyrwicz- 
Wichrowskiego. 

Teatr „Niebieski Pajacyk" 
Miokiewicza 9 

„ W poniedziałek 25 grudnia o godz. 
11 rano i 0 13 p.p. zobaczą grzeczne 
dzieci bajeczkę p. t. „Jaś i Małgosia*. 
Piękne tańce urozmaicają barwne wi- 
dowisko. Bilety są do : abycia dzisiaj 
od 10—12 przy kasie teatru. 

Różne 

Łażnie I wanny czynne codziennie. 
Para kamienna. Niemiecka 6. 

  

Który inteligentny Pan da imię 
dziecku — dobrze zapłacę. Ojciec zgi- 
nął na wojnie. Zgłoszenia do Kurjera 
dla „Pani* 

Do «arszawy, Białegostoku wy- 
je?dzam 1.1.40 r., przyjmuję zlecenia, 
listy — Witoldowa 22/7 m. 5 

Grldge. Pierwszorzędny bridżista 
z Warszawy udziela lekcji bridge'a. 
Ceny przystępne. Oferty sub. „bridge*. 

      

Fotografia do paszportów Leo- 
nard SIEMASZKO, Wielka 44—10. 

wyjeżdżam 27 grudnia: Ryga, 
Sztokholm, Londyn, Paryż. Przyjmuję 
zlecenia handlowe i inne. Wilno, Anto- 
kolska 100 m. 3. 

Zgubiono na dworcu kolejowym 
dowód osobisty Ne 20705 na imię Paw- 
ła Gintowt-Dziewałtowskiego i inne 
dokumenty oraz 10 ltów. Znalazcę 
uprasza się o zwrot za wynagrodze- 
niem: ul. Zamkowa 24 m. 16. 

  

    

Zgubiono dowód osobisty wyd. 
przez Star. Grodzkie w Wiinie na imię 
Juliana Muraszki. 

  

Zgub one dowód osobisty wyd. 
przez Star. Grodzkie w Wilnie na imię 
Stefanii Jeglińskiej. 

agubiono w okolicy PKO toreb- 
kę z dowodami osobistymi Ne 1295 
i 1296 na imię Czesława i Hanny 

  

„ Wierusz-Kowalskich. 
  

Zgubiono dowody osobiste: Albin 
Kindur M 17346, tefania Kindur 
N 5844. 

Zgub one: legitymacę emerytal- 
ną i dowód Te'leckiej Elżbiety 1 me- 
trykę Wasilewskiego Andrzeja oraz od- 
cinki meldunkowe — łaskawie oddać: 
Słowackiego 24—12 lub w administra- 
cji „Kurjera Wil.* 

  

| 

   

      

  

Lekarzea 

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

Przyjmuje od 10—12 I od 15—17 
Mickiewicza 22:a m 21 (Il piętro) 
(wejście obok Z'eloneqo Sztralla) 

Prof. dr. K. Michejda 
przyjmuje obecnie codziennie 
prócz świąt od godz. 12—14 

przy ul. Cichej 1, tel. 85 

      

Akuszerki 
saska 3 

AKUSZERKA 
Maria Laknerowa 
przyjmuje od 9 do 7 w. 
uł. Jasińskiego l-a m 3 

róg 3-go Maja obok Sądu 

Akuszerka $mia4oWwSKkm 
. oraz Gabinet Kosmetyczny, 

Ceny przystępne. 
ul. Žan kowa 26 m. 6. 

    

Sprzedaż i Kupne 

  

Okazja! Fachowy taksator o- 
szacuję każdą rzecz: biżuterię, dywa- 
ny, obrazy, meble t rozmaite rzec; 
Ul. Trocka Nr 5, Sklep okazyjnys 
rzeczy. Kupno, sprzedaż | komis. Tak- 
sator Piotr J: lec. : 

  

3 tapczany małoużywane kupię. 
Zgłoszenia do Kurjera pod „Buchałter* 
idee EE AO 

Kupię meble, kajak, rower, futro, 
książki, radio, płyty gramof. Oferty do 
administracji dła WP. 
  

Odstąpię jad odajnię z urządze- 
niem, śródmieście, punkt dobry (po- 
łączone 3 sklepy). Informacje — Ba. 
zyliańska 9, jadłodajnia. ^ 

Sosna sucha, do nabycia wago- 
nowo i w detalu. Jagiellońska 11 tel. 
12-74. J. Kościałkowski. 

  

Z powodu wyjazdu sprzedam 
handlowe przedsiębiorstwo. Dowiedzieć 
się Trocka Nr. 5 (sklep okazyjnych 
rzeczy). 

  

Z powodu wyjazdu zagranicę poś- 
piesznie sprzedaje się maszynka do 
pisania firmy „Remington Portable“ 
mało używana (5 mies.) nowa. Reflek- 
tant wartościowego przedmiotu proszo- 
ny jest adres złożyć do Redakcji K.W. 
dla: „Remington-uchodźca*. 

  
  

Okazyjnie kupię samochód oso-| 
bowy. Oierty pisemne do Adm. Kurje- 
ra Wileńskiego pod samochód. 

z Kowna otwierają 
dn. | stycznia 1940 r. Biuro Buc 
ryjne. Przyjmuje się prowadzenie 
w języku litewskim zgodnie z pra! 
dawstwem Litwy. Zainteresowane 
my zechcą kierować z 
kurjera pod „Buchalteria“ 

Lokale 
TEPEFTOTYTYWTYTTTTYTYTYYTTEGYTOWAFET | 

Dwa pokoje umeblow. ze wszeli 
kimi wygodami ewent. z utrzymanierį 
i telefonem do wynajęcia — Mickiewi 
cza 62 m. 10, wejscie od Wilii 
——-— 

Potrzebne 2—3 pokojowe miesz. 
kanie z kuchnią. 

 


