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Prenunierata miesięczna z 

dostawą do domu — 3 i. 50 
Kona pocztową lab 

cent. Zagranicą 6 №.   
  

KURIER WILEŃSKI 
Katastiolalne trzęsienie ziom W Iar) 

Pałac rządowy w gruzach. Ludność pod gołym niebem 

  

STAMBUŁ. (Elta.) Według 
wiadomości Havasa, trzęsienie 
ziemi najwięcej odczuwane 
było w Ankarze, Tokacie, Sam- 
sun, Jozgad, Amasija i spe- 

Zginęło 

  

cjalnie w rejonie Siva. 
Zawaliło się szereg ważnych 

gmachów, banki, pałac rzą- 
dowy, dom ludowy, meczety. 

Liczba oflar w ludziach jest 

  

nieznana, lecz prawdopodob- 
mie będzie duża. Ludność po 
ucieczce z domów obozuje pod 
gołym niebem mimo wielkich 
mrozów 

przeszło 8.000 osób 
ANKARA (Elta). Według wiadomości Reutera istnieją obawy, że podczas 

trzęsienia ziemi w Turcji zginęło przeszło 8.000 osób. Jedynie w okręgu Tokata 

zostało zabitych 963 osoby i 443 ranne. Prezydent Turcji przerwał swoją podróż 
po południowej Anztolii i szybko udał się na tereny dotknięte trzęsieniem. 
Również udali się tam ministrowie Spraw wewnętrznych i zdrowia publicznego. 

  

Wojska sowieckie kilkakrotnie 
usiłowały siorsować jezioro Suvant 

30" mrozy uniemożliwiają akcję czołgów 
HELSINKI. (Elta). Komunikat 

fiński o działaniach wojennych 
podaje: „W przesmyku karel- 
skim ożywiona jest działalność 
artylerii nieprzyjaciela, Wczoraj 
po południu nieprzyjaciel atako- 
wał na północ od jeziora Łado- 
gi lecz został odparty i utracił 
8 czołgów. Armia sowiecka 
znów próbowała przekroczyć je- 
zioro Suvant na wschód od La 
pinlahczi. Próba ta nie udała 
się. Wieczorem nieprzyjaciel po- 
nowił próbę przejścia przez je- 
ziora Suvant przy Helja, walki 
tam trwają, Atak nieprzyjaciela 
przy rzece Taipala, wspierany 
przez silny ogień artyleryjski 
został odparty, Na pograniczu 
wschodnim dzień upłynął względ- 
mie spokojnie. 

Na północno-wschodniej stro- 
nie jeziora Ładogi nieprzyjaciel 
stracił w walkach oddziałów pa- 
trolowych przeszło 50 żołnierzy. 
Atak sowiecki w rejonie Suski- 
jaervi również został odparty. 
Armia nasza posunęła się do 
iLaklavaary i zabrała 7 czołgów. 
W walkach na północ od Śno- 
mussalmi przy Piispajaervi ar- 
mia fińska zabrała jeden czołg. 
Lotnictwo sowieckie atakowało 
jedynie baterie fińskie w zatoce 
Fińskiej i przy jeziorze Ładoga. 
Ataki te nie wyrządziły żadnych 
poważnych strat. 

HELSINKI. (Elta). W dniu 
27 grudnia samoloty sowieckie 
przelatywały nad szeregiem 
miast fińskich. Bomby zostały 
rownież zrzucone nad Riihimaki 

i Hameelinkn. 15 samolotów 
zrzuciło na Tampere około 50 
"bomb. Samoloty, które ukazały 
się nad Lahczi bombardowały 
centrum przemysłowe Finlandii 
przy Vuoksi. 6 samolotów nie- 
przyjacielskich przybyło nad 
Viborg, lecz samoloty fińskie 
przepędziły je. Bomby nie zo- 
stały zrzucone. Jeden samolot 
sowiecki został strącony. 

Finlandia łamie 
neutralność 

Prasa francuska cytuje artykuły 
o Finlandii, które się ukazały w 
gazetach niemieckich. Pisma nie- 
mieckie oświadczyły, iż Finlan- 
dia łamie neutralność w sto. 
sunku do Niemiec przyjmując 
pomoc od państw sprzymierzo- 
nych. (w) 

Dalsze zgłoszenia 
GENEWA. (Elta.) Jeszcze czte- 

ry państwa wyraziły sekretarzo- 
wi Ligi zgodę na udzielenie po- 
mocy Finlandii, są to Kolum- 
bia, Liberia, Urugwaj i repu- 
blika San Domingo. Nowa Ze- 
landia powiadomiła, że wyśle 

Kobiety fińskie walczą 
HELSINKI (Elta); Na froncie 

w Finlandii zginęły trzy członki- 
nie organizacji strzelców fińskich. 
Odpowiednia organizacja kobiet 
szwedzkich nadesłała dla kobiet 
fińskich wyrazy współczucia. 

OSLO. (Elta.) Według wiado- 
mości DNB ze źródeł norweskich 
silne zawieje utrudniają działa- 
nia wojenne na froncie Petsam. 

Przeciętnie jest 30 stopni po- 
niżej zera Celsjusza. Przy takiej 
temperaturze czołgi i samocho- 
dy pancerne nie mogą brać 
udziału w walkach. _„ 

pomocy Finlandii 
do Finlandii samoloty. 

Odpowiedź innych państw jest 
oczekiwana. Koła Ligi Narodów 

podkreślają, że niektóre pań- 
stwa już udzielają pomocy Fin- 
landii. Pomoc ta jest dosyć 
znaczna. 

Duńczycy na froncie 

Ochotnicy szwedzcy w dwóch 
grupach udali się na front fiń- 

ski. Obecnie zgłaszają się do 
armii fińskiej ochotnicy Duńczy- 

cy, przeważnie lotnicy. (w) 

  

Niemiecka polemika 

z komunikatem polskim 
w sprawie bloku państw słowiańskich 

BERLIN. (Elta). „Deutsche Dip- 
lomatische Korrespondenz* o- 
mawia odezwę rządu polskiego. 

W odezwie tej powiedziano, 
że odbudowana Polska bę- 
dzie gwarantowana przez blok 
państw słowiańskich, sięgają- 
cy od morza Czarnego do 
morza Adriatyckiego. 

„Deutsche Diplomatische Kor- 
respondenz“ zaznacza, że odez- 
wa ta została podana przez 
radio kilku państw Europy i 
po»inni nią zainteresować się 
te państwa, których ona doty- 
czy. Myśli zawarte w tej odez- 
wie nie są nowe, gdyż już pod- 
czas rokowań pokojowych w 
Wersalu omawiano problem pan- 
slawizmu i utworzenia koryta- 
rza słowiańskiego do morza Fid- 
riatyckiego. Benesz wówczas dą- 
żył do utworzenia takiego bloku 
kosztem Węgier. Polityczne ro- 
zumowanie Polaków niezgodne 
z rzeczywistością znów podnosi 
hasło panslawizmu i dąży do 
wywołania w Europie pułudnio- 
wo-wschodniej niepokojów, mi- 
mo że państwa tego obszaru 
szukają współpracy, a nie two- 
rzenia bloków. 
Dalej „Deutsche Diplomatische 

Korrespondenz* podkreśla, że 
los postawił Polskę w takich 
okolicznościach, w których ona 
musi współżyć i współpracować 
z ińnymi narodami. Ten nowy 
plan jasno wskazuje, że celem 

Dwadzieścia tysięcy Ży- 
dów może wyjechać do 

Palestyny 

Jak donoszą z Jerozolimy, 
z liczby,25 tysięcy certyfikatów, 
przyznanych na rok 1939/40 
20 tysięcy pozostało nie zużyt- 
kowanych z powodu działań wo- 
jennych w Europie. Egzekutywa 
syonistyczna czyni 
zabiegi celem otrzymania tych 
20-stu tysięcy certyfikatów dla 
Żydów — uchodźców z Polski. 

Weygani grapoje w Syrii swój sztab 7 I 
BRUKSELA (Elta). DNB do- 

nosi, że do Syrii udaje się rów- 
nież szereg oficerów francu- 
skich, którzy należeli do szta- 
bu gen. Weyganda w r. 1920, 
kiedy gen. Weygand dowodził 

armią polską w walce z bol- 
szewikami. 

Gen. Weygand jakoby tele- 
graficznie zapotrzebował tych 
oficerów. Część tych oficerów 
zna język rosyjski. Pogłoski, 

iż wysyłanie wojska francus- 
kiego do Syrii jest związane 
z niepokojami w Damaszku 
w Paryżu uważane są za nie- 
ścisłe. 

e RESTAURANT ITS SAPNO APIE VI KAROSAS 

„Zbrukała cześć niemieckich niewiast“ 
10 lat więzienia za zadawanie się z jeńcem polskim 

Ponad 2 setki ofiar 

BERLIN (Elta). DNB donosi, 
iż po śmierci ciężko rannych pod- 
czas katastrofy kolejowej przy 
Genthin, liczba zabitych wynosi 
obecnie 196 osób. W stanie bez- 
nadziejnym znajduje się jeszcze 
wiele rannych. 

Hitler osobiście zagrzewał do walki. 
PARYŻ (Elta). Havas donosi, 

iż Niemcy na południe od Sa- 
arbriicken iozpoczęli atak o cha- 
rakterze lokalnym. Otrzymano 
wiadomości, iż w Saarbriicken 
w tym czasie miał znajdować się 
Hitler. 

Załoga francuska atak lekko 

odparła. Niemcy pozostawili na 
polu walki swe dowództwo: ofi- 
cera i dwóch podoficerów. 

W ogóle na całym froncie 
panował spokój. Warunki atmo- 
sferyczne niepomyślne. Działanie 
lotnictwa jest niemożliwe. 

Sąd nadzwyczajny w Królew- 
cu skazał niejaką Martę Satler 
na 10 lat więzienia i 10 lat po 
zbawienia praw, za wiarołom- 
ność małżeńską, której dopuś- 
ciła się z polskim jeńcem wo- 
jennym, oddanym do gospo- 
darstwa jej męża do pracy na 
roli. 

Sąd za czyn ten skazał ją na 
podstawie nowej ustawy z dn. 
30 listopada rb, o ochronie 
niemieckiej siły zbrojnej, wy- 
chodząc z założenia, że jeniec 

mimo że jest nieszkodliwy po- 
zostaje nadal wrogiem i zada- 
wanie się z nim szczegėlniej 
przez kobiety jest surowo wzbro- 
nione. 

Sąd w motywach podkreślił 
że oskarżona przez swą lekko- 
myślność „zbrukala cześć nie- 
wiast niemieckich*. Okoliczność 
ta przede wszystkim wpłynęła 
na tak wysoki wymiar kary. 

Sprawa ta była pierwszą tego 
rodzaju w Niemczech. (ms) 
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wojny państw zachodnich jest” 
aby w Europie Środkowej pa- 
nował nie pokój, lecz by pań- 
stwa tego obszaru zależne były 
od innych państw i by Paryż i 
Londyn mogły nadal kontynu: 
oweć swą politykę siły. Niemcy 
dążą do innego celu, by pań- 
stwa sąsiednie rozwijały się go: 
spodarczo i by nie groziło im 
żadne niebezpieczeństwo. Rze- 
sza stwierdza, że dobrobyt mo- 
że być tylko tam, gdzie istnieje 
współpraca. Niemcy dostatecz- 
nie wykazały, że nie dopuszczą 
do utworzenia twierdzy, która- 
by zagrażała im. Takie stano- 
wisko Niemiec móże dla innych 
państw przedstawiać cel wojny. 
Niemcy, walcząc przeciwką ta- 
kim próbom, tworzą mocne 
podstawy dla stałego i pewnego 
porządku w Europie. 
WARTOSC MS ИЩЕЯ 

Prezydent Mościcki 
w Szwajcarii 

BERN, (Ełta). Były Prezy- 
dent Polski Mościcki we środę 
przybył z Rumunii do Fryburga. 

Popularnośc Roosevelta 
wzrasta 

NOWY JORK, (Elta). Insty- 
tut badań opinii publicznej ko- 
munikuje, iż od początku wojny 
popularność Roosevelta wciąż 
wzrasta, Na pytanie, czy Roose- 
velt ma być ponownie wybrany 
na prezydenta, 63,5 proc. odpo- 
wiedzi brzmiało „tak*. 

Woronow operuje 
żołnierzy francuskich 
NOWY JORK, (Elta). Spe- 

cjalista od odmładzania dr. Wo- 
ronow w dniu 27 grudnia wyje- 
chał do Europy. Ma on zamiar 
operować rannych żołnierzy we 
Francji. 

Wojska hinduskie przy- 
były do Francji 

„Daily Telegraph" donosi, że 
w południowej Francji wylądo- 
wały pierwsze oddziały wojsk 
hinduskich. 

Obala to, pisze dziennik angiel- 
ski, twierdzenia niemieckie o nie- 
przychylnym stanowisku Indyj do 
udziału w wojnie. 

Rezerwiści... 
Senat francuski rozważał pro- 

jekty budżetowe związane z za- 
pomogami dla rodzin rezerwi- 
stów. Postanowiono udzielać za- 
pomóg nie według stawek przed- 
wojennych, ale według  dzisiej- 
szej sytuacji. 
Zapomoga musi zapewnić go- 

dziwą stopę życiową rodzinom 
rezerwistów. 

Na południu... 
Król Karol w czasie świąt 

Bożego Narodzenia wizytował 
granice zachodnie Rumunii i wy- 
głosił przemówienie w jednym 
z miast Transsylwanii. Przemó- 
wienie to związane jest z ostat- 
nim naprężeniem węgiersko-ru- 
muńskim. (w.) 

Sprawa Grynszpana 
PARYŻ (Elta). Sędzia śledczy 

Glorian przeprowadził we wtorek 
popołudniu badanie młodego ży- 
da Herszel Grynszpana, ktėry 
w r. 1938 7 listopada śmiertelnie 
zranił radcę ambasady niemiec- 
kiej w Paryżu von Ratha, Gryn- 
szpan prosił, by jak najprędzej 
był sądzony.



? 

Święta Bożego Narodzenia 
w obozie dla internowanych w Kołotowie 

23 grudnia znalazłam się w 
obozie. Dzień był słoneczny i 
mroźny, Wśród uszeregowanych 

drewnianych domków i willi 

snują się liczne postacie w zie- 

lonych, polskich mundurach. I 

gdyby nie obfitość granatowych 
płaszczy policyjnych oraz roz- 

stawionych litewskich posterun- 
ków, zdawałoby się, że trafiłam 
przypadkowo na manewry stac- 

jonujące "w jakiejś  letnisko- 
wej miejscowości, Zatrzymywano 
mnie co chwila. Znajomi i nie- 
znajomi zapytywali co słychać 
w Wilnie, czy nie spotkałam ko- 
goś z rodziny, gdyż gros inter- 
notowanych pochodzi z naszego 

miasta, 
Poza tym cicho na ulicach, 

gdzie niegdzie tylko snują się 
szare, zamyślone postacie, w spu- 
szczonych głowach jedna wspól- 
na, uporczywa myśl nie daje 
spokoju: co w tym dniu robią 
moi najbliżsi. Niemal każdy ma 
opłatek na sercu, który przy- 
wędrował z daleka, przysłany 
przez matkę, żonę czy narzeczo 
ną. O zmroku na wspólną wie- 
czerzę zebrali się wszyscy w 
dużej sali, przy stole, zasłanym 
białym papierem, środkiem któ- 
rego biegły talerzyki z opłat- 
kami. 

Na początku przemówił star- 
szy obozu i głosem wzruszo- 
nym poprzez łzy krótko wyraził 
swe życzeni:. Na wigilię przy- 
był również litewski komendant 
obozu płk. Braziulis, który ser- 
decznie przemówił. 

Łamanie opłatkiem odbyło się 
bez słów. 

Nikt nie mógł wydobyć głosu 
z zaciśniętej krtani. Lecz wszys- 
cy się doskonale rozumieli. Ci- 
cho przesuwano miski z trady- 
cyjnymi potrawami: barszczem 
czerwonym, śledziami i nieod- 
zownymi kluskami z makiem, 
Ten i ów wyciągnął głęboko 
schowaną fotografię, ustawiał ją 
przed miską i płakał — płakał 
z tęsknoty za domem, rodziną i 
lepszym jutrem. A potem z kil- 
kuset piersi zagrzmiała kolęda, 
tak że cały obóz zamienił się w 
jeden chór: W żłobie leży, Lu- 
łajże Jezuniu i inne, coraz to 
piękniejsze, coraz to z większym 
uczuciem Śpiewane. Zdawało się, 
że korne te modły aniołowie 
niosą wprost przed tron Naj- 
wyższego. Sala ta nieobjęła jed- 
nak wszystkich żołnierzy, dlate- 
go wiele wieczerzy odbyło się 
w pomniejszych 
których urządzały je grupy bar- 
dziej ze sobą zżyte, gdzie fun- 
kcje kucharzy spełniali oficero- 
wie. Lecz tu i tam dominowało 
jedno uczucie i jedna troska, o 
kraj i tych co w nim pozostali. 

Potem pasterka, ta nasza pol- 
ska tradycyjna pasterka z pol- 

    

pokojach, w” 

skim kapłanem w skromnej, wiej- 

skiej kaplicy. 
Pierwszy dzień Świąt zazna- 

czył się odrębnością trybu dnia 
i jakością potraw. Władze ofia- 
rowały ciasto świąteczne, prag- 
nąc umilić internowanym ten 
dzień. A prawie wszyscy wojacy 
rozpakowywali paczki i paczusz- 
ki i nawzajem się częstowali. 

Cieszyli się jak dzieci ze specja- 
łów domowych. 

l tak minął ten dzień pełen 
radosnych uśmiechów i wzajem- 
nych z serca płynących życzeń. 

Przyjechałam z odrobiną oba- 
му — a odjechałam podniesiona 
na duchu. 

Odwiedzających 'w czasie 
świąt internowanych było jesz- 
cze kilka pań. M. in. w ostat- 
nim dniu adwentu odbyły się w 
kaplicy obozowej dwa śluby. 
Dwie wilnianki wstąpiły w zwią- 
zek małżeński z dziarskimi poli- 
cjantami, E. K 
DAPROS L AKITYENS ADATA ŠKL I 
Niemiecki parowieC „GIUA- 

sburg" na mieliźnie 
CADIX (Elta). Według wiado- 

mości Havasa niemiecki раго- 
wiec „Gluksburg* najechał przy 
brzegach Kamerunu na mieliznę. 
Załogę statku uratowano. 

KURJER WILEŃSKI 

  

Na zbliżający się sezon 

WYTWÓRNIA FUTER 

  

Ku uwadze kupców, zakładów z konfekcją i krawców! 
Znak fabryczny. 

„KARUNA* 
Właściciel A. Czarnis i S-ka 

PROPONUJE ROŽNYCH RODZAI 

FUTRA 
Pierwszorzędny wyrób! Wielki wybór! Ceny przystępneł 

Kaunas, Daukśos 22, tel. 2-48-91. 

  

do ubrań 
męskich i damskich 

  
  

Tematy wileńskie 
B. minister Rolnictwa ks. Krupavicius o polityce 

litewskiej w Wilnie 

„L. Żinios* zamieszczają wywiad z 
b. minisrem Rolnictwa ks. M. Krupa- 
viciusem na temat stosunków w Wil- 

nie i okręgu: 

„Nasza administracja w Wilnie sto- 

suje naogół niezłą taktykę, mimo że 

niekiedy zdarzają się nietakty i wyb- 

ryki, wskutek żle pojętego patriotyzmu. 

Sam słyszałom z ust Połaków o szcze- 

rej uczynności administracji. Wybryki 

nieprzemyślane posunięcia należy zlik- 

widować! Stosunki między administra- 

cją litewską a wileńską administracją 

kościelną są oczywiście nienormalne, 

  

  

W najbliższych dniach w WILNIE nastąpi otwarcie reprezentacyjnego 

lokalu rozrywkowego RESTAURACJI — DANCINGU — VARIETE 

„ABEL OWA” 
Plac Orzeszkowej Nr 11 — Dom p. Łęskiego — róg Wileńskiej. 

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM ARTYSTYCZNY ! 

Dżazowa orkiestra „KASKADA* w składzie 10 osób! 

  

Wiadomości zkraju 
— Drogi wodne Litwy, przystępne 

dla żeglugi wynosiły dotychczas 1839 
kilometrów. Po przyłączeniu ziemi 
wileńskiej ilość przystępnych drój 
wodnych dla żeglugi wzrosła o 33% 
kilometrów, do 2228 klm. 

— Jak dodatkowo donoszą Sowiety 
zakupią w Litwie produktów mieczar- 
skich na sumę 9.3 milj. litów. 

- W rezultacie rozmów przepro- 

wadzonych przez dyrektora „Łietukis* 

w Moskwie, Z.S. S. R. zakupi w Lit- 

wie bekonów na sumę przeszło 12 

milionów litów. 

=- Litewskie koleje otrzymały już 

z fabryk Skody 6 szybkobieżnych lo- 

komotyw. Lokomotywy te idą 130 ki- 

lometrėw na godzinę. 4 lokomotywy 

zostały przeznaczone dla pociągów 

szybkobieżnych a 2 dla pociągów kur- 

sujących na trasie Kowno—Wilno, 

— Na roboty publiczne w r. 1940 

przeznaczono 5 milionów litów. 

- W dniu 24 grudnia b. r. udali 

się do Moskwy artyści solistka ope- 

rowa Staszkewicziute i Kuczinigs. Bę- 

dą oni śpiewali w operze w Moskwie, 

oraz na różnych koncerach i na płyty. 

Ogółem przebędą oni w Rosji Sowiec- 

kiej 10 dni. 

— 0statnio zwiększyły się znacznie 

rozmowy telefoniczne między Litwą a 

Australią, Afryką, Kanadą i Ameryką. 
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zaś walka ciężka. Trzeba, by samo 

państwo ustaliło ogólną politykę w tej 

dziedzinie, a nie czynili tego posz- 
czególni urzędnicy. Należy np. ujem- 

nie oceniać taki fakt, jaki miał miejsce 

w Podbrodziu. 

Większość uchodźców polskich chce 
powrócić do swych stron rodzinnych. 

Większość tych uchodźców rozumie go- 

ścinność Litwy i czuje, że uchodźcy sta- 

nowią dla nas ciężar. Są jednak wśród u 
chodźców tacy, którzy podtrzymują pol- 

ską agresywność. To też, przy rozstrzy- 

ganiu ich problemu, należy przytrzymy- 

wać się tej zasady. Życie uchodźców 
jest ciężkie; są oni dla Litwy niepo- 

żądani. Mimo to jednak są oni ludźmi. 

Rząd litewski dobrze robi, starając się 

w sprawach uchodźców porozumieć się 

z ZSSR i Niemcami. Naogół jednak 
wszyscy przybysze, gdy tylko życie 

się unormuje, będą musieli wyjechać 

tam, skąd przybyli. Nasz kraj jest 

gęsto zaludniony i wystarcza mu włas- 

nych obywateli* (N). 

Dwugłos żydowsko - białoruski 
W wychodzącej w Wilnie bia- 

łoruskiej „Krynicy* znajdujemy 
artykuł, gawołujący do zmonto- 
wania wspólnego czasopisma 
białoruskiego dla Litwy i Łotwy. 
Myśl interesująca i w razie jej 
zrealizowania mogłaby być czyn- 
nikiem pozytywnym w kształto* 
waniu się współżycia narodo- 
wości w państwach bałtyckich. 

W tymże artykule znajdujemy 
jednak ustęp b. charaktery- 
styczny: 

„Jeszcze w bież. roku w lecie 
białoruscy działacze społeczni w 
Wilnie czuli się kierowniczym 
aktywem trzech i pół miliono- 
wej masy Zachodniej Białorusi. 
Jakie by ciężkie warunki pracy 
nie stwarzano w Wileńszczyźnie, 
społeczeństwo białoruskie uwa- 
żało siebie nie za „mniejszość 
narodową”, lecz za gospodarzy 
kraju (wprawdzie zajętego przez 
Polaków), toczących walkę i ma- 
jących nadzieję na zdobycie 
swojej państwowości. Wilnianie 

mieli zadania nie tylko narodo: 
wo-kulturalne i ekonomiczne, 
ale i polityczne. Teraz zadania 
polityczne odpadły. Wilenska 
kierująca główka została odcięta 
od zachodnio:białoruskiego tu- 
łowia i powinna ograniczyć się 
do narodowo - mniejszościowej 
białoruskiej roboty w granicach 
Litewskiej Republiki*. 

Czy ukaże się owo pismo bia- 
łoruskie nie wiemy, tymczasem 
dnia 27 grudnia b. 1. ukazało 
się w Wilnie pierwsze pismo 
żydowskie „Vilner Togblat* wy- 
dawane przez dr. Jakuba Wy- 
godzkiego i redagowane przez 
dr. Hilela Wirszubskiego. W art. 
wstępnym pismo pisze między 
innymi co następuje: „Chcemy 
utrzymać jak najlepsze stosunki 
ze społeczeństwem polskim, lecz 
stanowczo jesteśmy przeciwni 
temu, by Żydzi z Wilna czy 
Warszawy czy skądinąd mówili 
na ulicach Wilna, w kawiarniach 
czy domach po polsku*. 

18 bandytów.przed sądem wojskowym 
cskarżonym grozi kara śmierci. — 

W wileńskim Sądzie Wojen- 

nym rozpoczął się w trybie do- 
rażnym. proces przeciwko 18 

członkom dwóch szajek bandyc- 

kich, które w ciągu kilku tygo- 

dni dokonały szeregu zuchwa- 

łych rabunków, posługując się 

przy tym bronią palną. 

Kilka z wyczynów bandy, w tej 

liczbie napad na folwark p. Po- 
łukorda, opisywaliśmy w,Kurjerze, 

Akt oskarżenia obejmuje 140 

stron druku maszynowego. Bro- 

nią oskarżonych adwokaci z 

urzędu. Wielu oskarżonym grozi 
kara śmierci. 
Wyrok spodziewany jest dziś, 

(0), 

  

  

Już się ukazał w sprzedaży 

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

Cena egzemplarza 60 ct. 

  

  

Zachodnia granica 
ną Renie, wschodnia 

na Odrze 
BERLIN, 23 grudnia, (Tass), 

Jak komunikuje „Niemieckie Biu- 
ro Informacyjne* prasa niemiec- 
ka poświęca wiele miejsca arty- 
kulowi „Daily Herald“ w kto- 
rym znalazł się ustęp następu- 
jący: „Trzeba zaprzestać roz- 
mów o warunkach pokoju, roz- 
bić Niemcy i ustalić zachodnią 
granicę Niemiec na Renie, a 
wschodnią na Odrze, oddając 
Saksonię Czechosłowacji. a Hol-- 
sztyn Danii. 

Prasa niemiecka wskazuje. że 
e żądania angielskie napotkały” 

w Paryżu na nader żywy о4- 
dźwięk, a nawet zostały rozsze-- 
rzone. Tak naprzykład znany 
przemysłowiec francuski Luis 
Mailot oświadczył na jednym z 
zebrań, „że po wojnie obecnej: 
na długie lata ustali się pano- 
wanie angielsko-francuskie, któ-- 
re nie ograniczy się jedynie do- 
Zachodu*, 

W związku z tymi głosamt 
cała prasa niemiecka zgodnie 
podkreśla, że cały naród nie-- 
miecki przyjmuje wyzwanie w 
sposób zupełnie zdecydowany t 
żywi nadzieję, że niemiecka ko- 
menda naczelna potrafi udzielić 
na nie godnej odpowiedzi. „Vól- 
kischer Beobachter" pisze: 

„To orędzie świąteczne ga-- 
zety angielskiej dla narodu nie- 
mieckiego rozwiewa ostatecznie: 
złudzenie, co do niszczycielskich 
instynktów t. zw. bojowników 
demokracji“. Chamberlain i Da- 
ladier w pierwszych tygodniach: 
wojny starali się wywołać wra- 
żenie: że troszczą się tylko © 
wolność małych narodów i że 
wojna obecna jest skierowana: 
tylko przeciwko Fiihrerowi i Hi- 
tleryzmowi. Teraz maski spadły. 

„Berliner Bórsenzeitung* pi- 
sze: „Demokracje wykazały, co» 
rozumieją ore pod słowem de- 
mokracja: zaduszenie niewygod- 
nych sąsiadów, usunięcie kon-- 

kurentów, samowolne rozczłon= 

kowanie narodów itd.“ (Izwie- 

stia). 

Linia lotnicza Moskwa — 
Berlin 

* MOSKWA. (Elta). Według Ha- 
vasa, między Niemcami a ZSSR 
została podpisana konwencja o 

utworzeniu stałej linii komuni- 

kacyjnej powietrznej na szlaku 

Moskwa — Mińsk — Białystok — 

Królewiec — Berlin. Linię będą 

obługiwały samoloty sowieckie: 

oraz niemieckie „Lufthanca*. 

Ww sprawie paszportów 
dła duchownych 

„XX Amžius“: Wyžsi duchow= 

ni polscy z arcyb. Jałbrzykow= 

skim na czele, którzy nie otrzy- 

mali paszportów litewskich ma= 

ją zwrócić się w sprawie pasz- 

portów do urzędów w Kownie, 

o przejrzenie raz jeszcze odnoś- 

nych danych. U) 

Sprawa banków 
wileńskich 

„Deśimt Centy* donosi, że w 

odnośnych urzędach rozpatrywa- 
ny jest projekt pomocy wszyst-- 

kim tym bankom wileńskim, któ- 

rych kapitały zakładowe wyno- 

siły conajmniej pół mil. złotych. 

Możliwą jest rzeczą, iż wspom- 

nianym bankom udzieli się po- 

życzek. (N) 

Do wiadomošci tych, C0- 
zdeponowali złote 

Bank Litewski przypomina tyme 

co zdeponowali złote, że termim 

rozrachunku upływa 31 grudnia. 

Termin ten nie będzie przedłu- 
żony. (N) 

Wyjašnienie 
W związku z naszą wczoraj- 

szą wzmianką pt. „Powrót wilnian 

ze Starej Wilejki'* poczuwamy 

się do obowiązku zaznaczyć, że: 

wiadomość o powrocie kuratora: 

p. Mariana Godeckiego okazała 

się, niestety. nie prawdziwa. P. 

Godecki dotąd do Wilna nie po- 
wrócił. 

an
i.



Na Kwirynale 
powitał Papie.a król 
RZYM, (Elta). O godz. 10 Pa- 

pież ubrany w uroczyste szaty 
wyruszył z Watykanu w towa- 
rzystwie wysokich dostojników 
Watykanu, między którymi znaj- 
dowali się kardynałowie Granito 
di Belmaante, Magilone, Tedes- 
chini i inni. W drodze do Kwi- 
rynału powitał Papieża general- 
ny gubernator Rzymu Giacomo 
Borghese. Zebrany na ulicach 
tłum wznosił owacje. Oddziały 
honorowe poszczególnych grup 
wojskowych  salutowały przed 
przejeżdżającym Papieżem. Na 
schodach honorowych pałacu 
Kwirynalskiego powitał Papieża 
król, królowa i członkowie do- 
mu królewskiego, minister spr. 
zagr. hr. Ciano oraz wyżsi woj- 
skowi pałacu królewskiego. 

Pożar, kancelarii waty- 
kańskiej 

RZYM (Elta), W pałacu kan- 
celarii watykańskiej, które są 
ostatnio remontowane wybuchł 
pożar. Na pomoc przybyła rzym- 
Ska straż pożarna. Wysokość 
wyrządzonych strat dotychczas 
jest nieznana. 

Samoloty ze znakami fiń- 
skimi bombardowały wy- 

spę estońską. 

TALIN, (Elta). Według wiado- 
mości DNB w środę dwa samo- 
loty ze znakami fińskimi prze- 
leciały nad wyspą  estońską 
Vaindl i zrzuciły 9 bomb. Po 
godzinie nadleciał jeszcze jeden 
samolot ze znakami lotnictwa 
finsklego, jednak bomb nie rzu- 
cał. Uszkodzona została przez 
bomy latarnia na wyspie. Ofier 
w ludziach nie było. Wyspa 
Vaindl znajduje się w zatoce 
Fińskiej, w odległości 45 kilo- 

„metrów od wyspy Suursaari za- 
jętej przez wojska sowieckie. 

  

Aktualna nowość! 

Ogromnem ułatwieniem starań o 
litewskie paszporty jest znajo- 

mość broszury 

Mg. W. Rudzińskiego p. t. 

lilewsta Konstytuoja 
Obywatelstwo 

Paszporty 
dzięki której łatwe jest zrozumie- 
nie ustroju państwa, praw i obo- 
wiązków obywateli i innych kwestji, 
które znać winien każdy mieszka- 
niec Litwy, a w szczególności Wil- 

na i okręgu wileńskiego, 

32 strony. Cena 50 ct. 

Skład główny: Lokal]administracji 
„Kurjera Wileńskiego” 
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Zakłady Graficzne 

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

Telefon 3-40, 

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

wykonywa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE     
  

  

KURJER WILEŃSKI 

W TYM ROKU 
POSŁUGUJCIE 

się wyłącznie piórem, 
przedującym w całym świecie 
Wytworność i doskonała 
konstrukcja cechują 
pióro Parker Vacumatic 
—majnowsze i najdos- 
konalsze x piór 
mych Parkera — przez 

wszystkich jdane. 
Duża niedrapiąca sta- 

łówka złota posiada 
gakończenie z iridium. 

cie na) 
tem. 

    

  

Lida 

pisania nie może staló- 
wektychuszkodzić, gdyż 
=" zę one a # 

rakteru pisma. „Župenie m 
wszystki: 

wiecznych piór. Dzięki 
opatentowanej kon- 
strukcji pióro jestw ciągu 
8 do 10 sekund całkowi- 

upełnie nowe ze 
względu na mieniącą się 
prążkowaną perłową 

rawę. 
Obejrzyjcie dziś 

|  zakoń-  jeszczeto modne, nowo- 
czesne pióro w jednym 2 
lepszych sklepów piór włemmych 

AL i 
zo: eye 

Parker 
Vacumatic 
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OWARANTOWANA DOSKONAŁA KONSTRUKCJA 

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

GENERALNY PRZEDSTAWICIEL NA LITWĘ: 
PARKER SBRVICE, KAUNAS, LAISVES al.'50. Tel, 26-917, 

  

Sprawy uchodżcze 
Obchody wigilijne wśród 

uchodźców 
W sobotę, dn. 23 i w niedzielę 

24 b. m. w internatach dla uchodź- 
ców w Wilnie odbyły się obchody 
wigilijne z udziałem przedstawi- 
cieli K.P.U. i „Caritasu“. 

Wilia, w tak niezwykłych ob- 
chodzona warunkach, zgromadziła 
przy wspólnych stołach ludzi 
z różnych miast i różnych Śro- 
dowisk, których złączyła dziś 
wspólna niedola. Przy łamaniu 
opłatkiem — składano sobie na- 
wzajem życzenia, biegnąc myślą 
ku najbliższym, którzy pozostali 
za kordonem. Najmilszą gwiazdką 
dla uchodźców były listy z tere- 
nów okupowańych, które poczta 
niezwykle obficie dostarczyła do 
Wilna w przededniu świąt. Listy 
i karty z Warszawy szły przez 
Królewiec do Wilna około 7 dni. 
Należy dodać, że wiele uchodź- 
ców spędziło wilie i dni Świą- 
teczne w atmosferze domowej, 
korzystając z licznych zaproszeń 
obywateli Wilna. (mar) 
L DWT KO 
Uchodźcy winni zarejest- 
rować się do dnia 20.1. w 
najbliższym komisariacie 

Poczynając od dnia 20 b. m 
wszystkie komisariaty na terenie 
Wilna przeprowadzają rejestrację 
uchodźców, którzy przybyli do 
Wilna na skutek działań wojen- 
nych. 

Rejestrować się należy w ter- 
minie do dnia 20 stycznia 1940 r. 

Kierownicy poszczególnych 
komisariatów mogą jednak, we 
własnym zakresie w celu unik- 
nięcia natłoku wyznaczyć termi- 
ny rejestracji podług alfabetu. 
Tak naprz. uczynił VII komisa- 
riat pol. państw. 

Rząd Argentyny odrzucił protest 
w sprawie internowania załogi „Grafa von Spee* 
BOENOS AIRES (Elta). Mini- 

ster spraw zagr. Argentyny po- 
wiadomił przedstawicieli prasy, 
że rząd argentyński postanowił 
odrzucić protest rządu Rzeszy 
w sprawie internowania załogi 
krążownika „Graf Spee". |Rząd 

Argentyny uważa, że załoga ok- 
rętu „Graf Spee* znalazła się w 
Argentynie nie jako załoga stat- 
ku, któremu wydarzył się wy- 
padek, lecz jako załoga statku 
walczącego. 

Пч jest uchodźców 
w Wilnie 

W Komitecie Pomocy U- 
chodźcom jest zarejestrowanych 
16.500 osób, z czego 7.000 
(410/,) Żydów, którymi opiekuje 
się komitet przy gminie żydow- 
skiej. Ponadto 3.500 uchodź- 
ców— Litwinów zarejestrowanych 
jest oddzielnie. W sumie daje 
to 20 tys. osób. Komitet jednak 
sądzi, że uchodźców jest wię- 
cej, oceniając ich liczbę na oko- 
ło 24 do 25 tys. 

Obecnie uchodźcy stanowią 
nie więcej jak 10*/, mieszkań- 
ców Wilna. W najbiiższym cza- 
sie należy spodziewać się spad- 
ku liczby uchodźców wobec re- 
ewakuacji na tereny zajęte przez 
Rosję Sowiecką. 
Według dotychczasowych da- 

nych rejestracji, prowadzonej 
przez Komitet — 600/, uchodź- 
ców stanowią mężczyźni, 28*/,— 
kobiety, 12%/,—dzieci do lat 14. 

(t) 

166 tys. litów na pomoc 
dla uchodźców 

Do dnia 20 grudnia b. r. Ko- 
mitet Pomocy Uchodžcom ot- 
rzymał na prowadzenie swej 
akcji 166 tys. litów. Suma ta 
składa się z 74 tys. lt., ofiero- 
wanych przez Litewski Czerwo 
ny Krzyż, z 88 tys. It. od Ame- 
rykańskiej Komisji Pomocy, t. 
zw. popularnie Komisji Hoovera, 
oraz 3 tys. lt, zebranych z ofiar, 
w czym 1C00 It. od Polaków z 
Danii. 
Obecnie znajdują się w dro- 

dze nowe poważne przekazy w 
gotówce z Ameryki i od rządu 
polskiego z Francji. Ponadto w 
okresie pobytu wojsk sowiec- 
kich w Wilnie przekazano Ko- 
mitetowi 100 tys. zł.; zostały one 
częściowo zdeponowane w Ban- 
ku Litewskim do wymiany na 
lity. (t.) 

prenumeratę 
w Kownie i ogłoszenie 

do „Kurjera Wileńskiego* przyjmują 

Administracja „Chaty Rodzinnej" 

Ożeśkenie g-vó 12 

Księgarnia „Stella* — 16 Vasarie 1, 

  

      

   
Po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 27 grudnia 39 r. 

  

w wieku lat 57 nasz ukochany i nieodżałowany 

B. P. Doktór Med. 

Michał Lewin 
Ordynat miejskiego szpitala żydowskiego, b. Wice-Prezes Izby 

Lekarskiej Wileńsko-Nowogródzkiej. O czym zawiadamiają pogrążeni 
w głębokim smutku 

Matka, żona, syn, córka, siostry I rodzina. 

Eksportacja zwłok odbędzie się dziś, w piątek 29 grudnia 
o godz. 12 z mieszkania przy ul. Jakuba Jasińskiego Ne 1-a. 

  

Ograniczenie czasu roz- 
mów telefoniczaych mię- 
dzy Kownem a Wilnem 

Zarząd Poczt zdecydował og- 
raniczyć długość rozmów mię- 
dzy Wilnem i Kownem do 6 
minut. Ograniczenie to będzie 
stosowane tylko w tych wy pad- 
kach, gdy nagromadzi się sze 
reg rozmów i zanim między 
Wilnem a Kownem nie zostanie 
przeprowadzona większa liczba 
przeewodów telefonicznych. 

„Kursy chodzenia" 

Z dniem 27 bm. zaczęły się 
w Wilnie „Kursy chodzenia”. 
Policja uczy mieszkańców prze- 
pisów ruchu pieszego. Ogłoszo- 
ne zostało w tej sprawie rożpo- 
rządzenie naczelnika policji Re- 
meikisa. 

Później, po przeprowadzeniu 
licznych lekcyj próbnych, winni 
niestosowania się do przepisów 
ruchu pieszego będą karani 
grzywnami. (N.) 

Patenty 
Od nowego roku wszystkie 

przedsiębiorstwa handlowe, prze- 
mysłowe i rzemieślnicze winny 
posiadać patenty. Wykupywanie 
patentów odbywa się z dniem 
dzisiejszym w lokalu b. Izby 
Skarbowej. 

„LANIA RODZINNA” 
llustrowany tygodnik polski 

Jedyny w Litwie 

Kaunas, Ożeśkienćs g-re 12 

Prenumerata roczna 6 It, pół- 
roczna 3 |., kwartalna 1 I. 50 ct., 
nr pojedyńczy 25 ct. Do na- 
bycia we wszystkich kioskach. 
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Do właścicieli zelektryfiko- 

wanych nieruchomości 
w Wilnie 

Z uwagi na stwierdzenie w Wilnie 
wypadków kradzieży i uszkodzeń 
sprzętu doprowadzającego prąd elek- 
tryczny do poszczególnych posesji, 
Elektrownia miejska zwraca się z a- 
pelem do P. T. Właścicieli i Zarządów 
poszczególnych posesji o szczególne 
zwracanie uwagi na urządzenia elek- 
tryczne, znajdujące się na terenie ich 
posesji i legitymowanie wszelkich о- 
sób, manipulujących przy powyższych 
urządzeniach, a to celem uniknięcia 
przerw w dostawie prądu oraz kosz- 
tów wynikających z naprawy ew. u- 
szkodzeń. 

Osoby upoważnione do prac przy 
wymienionych urządzeniach winny po- 
siadać legitymacje z fotografią, wyda- 
ne w 1939 r. przez Elektrownię Miej- 
ską. — 

Dokoła powrotu uchodź- 
ców do ZSSR. 

„Deśimt Centy": Wśród 250 
uchodźców, stanowiących pierw- 
szą partię wyjeżdżającą z kraju 
wileńskiego na tereny ZSSR znaj- 
duje się 41 lekarzy. Wszyscy wy- 
jeżdżający na tereny te uchodźcy 
musieli podpisać zobowiązanie, 
że wyrzekają się wszelkich pre- 
tensyj powrotu do kraju wileń- 
skiego. (N) 

TEATR I MUZYKA 
Teatr Miejski na Pohulance 

— dla uchodźców 
4 stycznia dyrekcja i artyści te- 

atru Miejskiego na Pohulance zaofia- 
rowują cały dochód z przedstawienia 
„Pastorałek* na Internat Dziennikarzy, 
Literatów i Plastyków — Uchodźców. 
Przedstawienie to w nowej insceni- 
zacji i reżyserii p. Stanisławy Perza- 
nowskiej zapowiada się szczeyólnie 
interesująco, Przedsprzedaż biletów 
od jutra w księgarni Gebethnera i Wol- 
fa ul. Mickiewicza 16-a. 

Dziś, w piątek dn. 29 grudnia o g. 
19 (7 wiecz.) widowisko świąteczne 
Leona Schillera p.t. „PASTORAŁKA*. 

Jutro, w sobotę 30 grudnia o godz. 
19 „Dlaczego zaraz tragedia". 

Premiera Sylwestrowa! Na Sylwe- 
stra dn. 31 grudnia og.19 Teatr Miej- 
ski na Pohulance wystawia „Dobrą 
wróżkę* Fr. Molnara — uroczą ko- 
medię francuską. 

Uwaga. Przedsprzedaż biletów w 
Teatrze „Lutnia* od g. 10 r. do 18. 
Kasa dzienna w Teatrze na Pohulance 
czynna od g. 17. 

Teatr muzyczny „Lutnia” 
Dziś jedno z ostatnich przedstawień 

świetnej operetki Falla „Madame Pom- 
padour*. 

W niedzielę 31 b. m. odbędą się 
dwa przedstawienia tradycyjnej „Rewii 
Sylwestrowej*, składającej się z 20 
obrazów. 

Początek widowisk rewiowych o g. 
7 i 10 wiecz. 

Teatr „Niebieski Pajacyk" 
Mickiewicza 9 

Najnowsza premiern „Teatru Nie, 
bieski Pajacyk* będzie romantyczna 
baśń w 3 aktach ze Śpiewami i tańca 
mi p.t. „Za siedmioma górami u króla 
Smieszka*. Pierwsze dwa przedstawie- 
nia odbędą się w niedzielę dnia 31 
grudnia o godz. 11 rano i o 13 ppoł 

14 tys. litów odszkode- 
wania dla pracowników 

W pewnej większej firmie wi- 
leńskiej Z. przy ul. Niemieckiej 
od paru tygodni trwał zatarg 
między personelem  pracowni- 
czym i szeregiem pracowników 
firmy, którzy otrzymali wymó- 
wienia pracy. 

Wczoraj zatarg zakończono 
polubownie. Pracownicy otrzy- 
mali od firmy odszkodowanie w 
wysokości 14 tysięcy litów. (C) 
  

Podziękowanie 
Wszystkim, którzy w okresie cho- 

roby i po śmierci mego najukochań- 
szego synka Jureczka, okazali mi tak 
wiele serca i tak wydatną pomoc, skła- 
dam tą drogą najserdeczniejsze „Bóg 
zapłać”. H. Peczanowa 
  
  

Komunikat Kasy Chorych 
Z uwagi na to, że nie wszyscy 

pracodawcy zgłosili do ubezpieczenia 
w terminie do dnia 23 b. m. zatrud- 
nionych przez nich pracowników, Ka- 
sa chorych w Wilnie komunikuje, że 

w razie ustalenia faktu niezgłoszenia 
przez organy kontroli Kasy po dniu 
10 stycznia 1940 r., winni będą suro- 
wo karani, Kasa Chorych w Wilnie, 

Kradzież w szatni 
Drugiego dnia Świąt w szatni te- 

atru „Lutnia* nieznany kieszonkowiec 
skradł pewnemu kupcowi z Kowna 
pugilares, zawierający kilkaset litów 
oraz czek na ogólną sumę 2600 litów. 
Policja zatrzymała kilku podejrzanych, 

Dwa nagłe zgony 
Wczoraj na ul. Cedrowej 47 zmarł 

nagle 78-letni Adam Januszkiewicz, 
W parę godzin później lekarz po- 

gotowia stwierdził zgon 80-letniego 
M. Kantorowicza (Stefańska 38). "W 
obu wypadkach zgony nastąpiły wsku- 
tek ataku sercowego. (c). 

Umorzenie dawnych podatków. 
„Deśimt Centy*: Dowiedzie- 

liśmy się, że mieszkańcy Wilna, 
którzy nie opłacili b. polskich 
podatków państwowych przed 
wkroczeniem armii litewskiej do 
Wilna, nie będą obowiązani ich 

płacić. Wspomniane podatki zo- 
stają anulowane. 

Wyjątek stanowią jedynie po- 
datki, związane z nieruchomoś- 
ciami. (NJ).
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Dziś: Tomasza B. 
Grudzień 
29 | Jutro: Eugeniusza 

| Wschód sł.—g. 7 m. 45 
Piątek Zachód 'sł.—g. 2 m. 57 

— Sprawa podań w języku 
polskim. „V. Balsas“. Dotych- 
czas w niektórych urzędach 
przyjmowano — obok podań w 
jęz. htewskim — także podania 
w języku polskim. Obecnie urzę- 
dy te zdecydowały przyjmować 
tylko podania pisane po litew- 
sku. (N) 

-— Pociąg pośpieszny mię- 
dzy Wilnem a Kownem zosta- 
nie uruchomiony z dniem 15 go 
stycznia. Odjazd z Wilna nastę- 
pować będzie o godz. 11. (N) 

— Nowe konserwatorium w 
Wilnie. W Wilnie postanowiono 
otworzyć nowe konserwatorium, 
Konserwatorium kowieńskie nie 
będzie do Wilna przeniesione. 
Konserwatorium, jakie powsta- 
nie w Wilnie, mieścić się będzie 
w gmachu gimnazjum Witolda 

Wielkiego. (N) 

— Wystawa sztuki ludowej 
ma się odbyć w Wilnie w lu- 
tym roku przyszłego. (N) 

— Motoryna dla taksówek 
wileńskich. Na mocy rozporzą- 
dzenia Komisarza Regulacji Cen, 
wolno sprzedać taksówce wileń- 
skiej po 80 It. motoryny na ty- 
dzień, podczas gdy poza Wil- 
nem taksówka otrzymuje 40 It. 
motoryny na tydzień, (N) 

— Byli członkowie rzeczywiści, u 
czestnicy oraz sympatycy YMCA рго- 
szeni są o podanie swych adresów, 
Kościuszki 14 b. 

Uchodźcy z punktu I-go na 
ul. Szeptyckiego dziękują wilnia- 
nom za ofiary i pomoc okazane w 
czasie świąt. 

NIKA: 
— Wiceburmistrz zapoznaje się z sa- 

morządem. 27 b. m. nowy wiceburmistrz 
m. Wilna p. Pimpć wizytował wszyst- 
kie wydziały samorządu miejskiego 
i zapoznał się z ich działalnością. 
Wieczorem zaproszono kierowników 
wszystkich działów na naradę w ak- 
tualnych sprawach m. Wilna.  (N). 

— Średnia Szkoła Sadownictwa w 
Wilnie powstała zamiast dotychczaso- 
wej Szkoły Ogrodniczej, przejmując 
lokal, tereny i urządzenia tej ostatniej. 
Podania o przyjęcie kierować należy 
ua ręce dyrektora szkoły pod adre- 
sem: Wilno, Sołtaniska 50. Do podania 

należy załączyć: 1) świadectwo odby= * 

tej nauki, 2) metrykę urodzenia, 8) 
Świadectwo zdrowia, 4) krótki życio- 
fys i 2 fotografie. Termin składania 
podań upływa 10 stycznia. (N). 

—:0— 

Ofiary 
Na rzecz rannych b. żołnierzy ро!- 

skich na gwiazdkę złożyli: 
Kochański Henryk — [it. 10, Try- 

bocka Jadwiga — 1. 5, Skabas Stanis- 
ław — 1. 2, Stankiewicz Leonard — 
1. 1, Szymański Zygmunt — 1. 1, Wi- 
liżyński Bolesław — 1. 1, Czyż Wła- 
dystaw — L. 1, Rum Zygmunt — I. 1, 
Rumsza Piotr — I. 1, Rudkiewiczowa 
Jadwiga — L. 1, Boroszho Władysław 
1. 0.50, Nalewajko Stanistaw — I. 1, 
Korzeniowski Michał — 1. 0.50, Hołub 
Kazimierz — L. 0.50, Dereczywski Piotr 
— 1. 1, Undro Józef — 1. 1, Gruntme- 
jer Michał — 1. 1, Aleksiński Franci- 
szek — L. 1, Downarowicz Marian — 
1. 1, Szaciłło Dominik — 1. 0.80, Stań- 
ski Eugeniusz — 1. 0.50, Helman Wil- 
helm — I. 0.50, Zembrzycki Tomasz — 
1. 1, Razem lit. 34.30. 

* 

Na kuratorium dla ociemniałych — 
1. Noclegowy dom dla kobiet — lit. 

ь M. C 1.1 

Zamiast powinszowań Świątecznych 
i Noworocznych na najbiedniejszych 
Maria Hoppenowa z córką — litów 5. 

* 

P. Wojtkiewicz Bronisław złożył 
litów 10 dla byłych żołnierzy polskich 
na Gwiazdkę. 

  

  

  

Używajcie stale znaną pastę do zębów 

DORADONT 
On » Wasze zęby bieli, pielęgnuje i chroni od zepsucia 

  

    

Poszukiwanie zaginionych 
Poszuakówczmś 2 

Mgr. Dudek Władysław, zamieszkały 
w Bydgoszczy. 

Jan Iwanowicz, zam. w Gdyni, ul. 
Sląska 18, (tam wzięty do wojska). 

Stanisław Puch, ppor. 8 p.p. Leg. 
w Lublinie. 

Jan Łozowski z Landwarowa, kapr. 
rez. 1 p.p. Leg. 5 k. strz. 

Kazimiera Błaszkowska, nauczyciel- 
ka i Henryka Trzosowa z synkiem 
Jurkiem (ost. w Rakowie mołodeckim). 

Nartowicz Bogusław, pilot rez. 5 p. 
łotn. w Lidzie. 

Witold Krzywobłocki, 5 p.p. łączn. 

  

Leon Słupiński, medyk, ost. na let= 
nisku w Ołonie. 

Pchor. Edward Mnichowicz 5 p. p. 
Leg., Dowództwo I Dyw. Leg. (14.IX 
między Łukowem a Siedlcami). 

Maria Voukówna. 

  

Konstanty Maksimowicz, 3 Baon 
Sap. sł. czynna. Wiktor Szaraków, kapr. 
4 p. uł. 

Kazimierz Szalewicz, por. 23 p. uł. 
i Karol Szalewicz, stud. polit, warsz. 

Tadeusz Kraft vel Krajter-Kraft, Je- 
rzy Dyonizy Fuks vel Lisowski z War- 
szawy. 

Żwirblis Cyprian 1 p. p. 
3 komp. 6 drużyna. 

Kacperkiewiczówna Krystyna, ost. 
w Brześ iu n/Bugiem. Pilch Ferdynand 
z W wy oraz Unczur Romuald z Czar- 
nego Boru k/Wilna. 

Inż. Witold Plapis z żoną i syn- 
kiem, urzędnik Tow. Kredytowego w 
Warszawie, ul. Czackiego 21. 

  

Leg. 

kie poszułuj©2 

Irena Błaziwiczówna, Wilno, Kró- 
lewska 7 m. 20. 

Siostra, Jadwiga Mass, Wilno, Wi- 
leńska 30—18. 

Wiktoria Krypajtisówna, Wilno, Ko$- 
ciuszki 12—14. 

Marja Bohdanowiczowa, Napoleona 
8—1 

Maria Muraszkówna, Wilno, Piłsud- 
skiego 13/17. 

Żona, Ludwika, ul. Filarecka 16 m. 2. 

Katarzyna Krzywobłocka, Chełm- 
ska 38. 

Jan Maruszewski, dr. it paštas 
Žeimiai. 

Wiktor Mnichowicz, Wilno, ul. Po- 
powska 31-d. 

Marian Domański, Wilno, Jasna 40-a 
m. 8 (u Żebrowskiej). 

Połubińska Emilia, Wilno, Litewska 
19 m. 12. 

Joanna Brantówna, Wilno, Grodzka 
11-A m. 4. 

Henryk Bergman Bucuresti Roma- 
nia Str. Mogos Vornicul 3-a dr. Fi- 
zycki. 

Żona, Weronika, Wilno, ul. Kwa- 
szelna 21 m. 68. 

Bolesław Palul, Latvija Lilaste no- 
metne. 

Św. K. Domaradzka, ul. 
Jańska 16 m. 8. 

Wilno, 

Kto by wiedział o losie zaginionych, proszony jest o peinfor- 
mewanie poszukujących według podanych adresów. 

"GRJPR WIIEŃSKI* 

RADIO 
PIĄTEK, dnia 29-XII: 
Wilno i Kowno 

12.00—12.15, ZKowna Wiadomošci Elty. 
1500. Z Kowna. Muzyka południowa. 
15,80. Z Kowna. Wiadomości Elty. 

Wilno 

15.40—Wiadomości z Wilna. 
15.50—16 05 — Informacje po polsku. 
17.30 — Muzyka z płyt. 
17.45—A. Maliszewski: 

(po polsku). 

Wilno i Kowno 

18.00 — Muzyka z płyt. 
18.30 — Wiadomości z Wilna. 

Wilno. 

18.40 — Informacje po polsku. 
Wilno i Kowno 

19.00 — Wiadomości Elty. 
Wilno. 

19.15 — Muzyka z płyt. 
19.30—19.50. Lekcja języka litewskie- 

go po polsku. 

Teatr litewski 

SOBOTA, dnia 30.ХП. 

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—J. Kamanauskas: Parcelacja wsi 

na osiedla pojedyńcze w Litwie 
(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. 
В Wilno. 

19.15—19.45 — Muzyka. 

  

Sprzedaż i Kupne 

  

ny, obrazy, meble | rozmaite rz: ° 
Ul. Trocka Nr 5, Sklep okazyjn h 
rzeczy, Kupno, sprzedaż | komis. Tak- 
sator Piotr Jelec. 
  

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

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

Sorzedam sklep z mieszkaniem w 
śródmieściu. Adres w redakcji „sklep*. 
  

Zakład fryzjerski z urządzeniem sprze- 
dam. Adres w administracji „Zaktad“. 
  

Jadłodajnię sprzedam. Szklana 4. 

Sprzedam bar, Konarskiego 3-c. 
Punkt handlowy. 

Urządzenie biurowe, maszyny 
do pisania oraz kasę ogniotrwałą sprze- 
damy. Obejrzeć od 9 do 14, ul. Mic- 
kiewicza 7, m. 3. 

Kupię uzywaną prasę do sztam- 
powania metalu. Siłą 30—80 ton. Za- 
wiadomić. Kaunas, Šančai V Kranto 
g-ve, Nr 12-b. Robertas Budrikas. 

Okazyjna sprzedaž sukien stroj- 
nych, kwiatów, piór. Mickiewicza 155 
m. 13 w dziedzińcu, 

Kupię maszynę do szycia — uży- 
waną. Zgłoszenia w red. pod „maszyna* 

  

Kołnierz sobolowy sprzedaje się. 
Oglądać od g. 1—4, ul. św. Jacka 7—1. 

Sosna sucha wagonowa i w de- 
talu. Jagiellońska 11, tel. 12.74. 

Pianino firmowe w dobrym sta- 
nie sprzedam nie drogo. Bakszta 8 m. 17 

Samochód sprzedaje się, Holen- 
dernia 12, garaż—Antokol. 

Piękny, dębowy kredens, dużą 
orzechową szafę, aparat fotograficzny, 
maszynę do pisania, sprzedam niedro- 
go. Zygmuntowska 18, m. 7. 

Uchodźcy art. malarze otwierają 
zakład szyldóm. Proszą o darowanie 
(wypożyczenie lub dogodną sprzedaż): 
2 stołów i krzeseł, stołu stolarskiego, 
stamajzek, centnaboru, cienkiej piłki, 
obcęgów. młotków, cyrkla, siekiery, 
raszpia i hebli, oraz wszelkich farb. 
Adres: redakcja K. W. 

Sztancę ekscentrową (wyciskar- 
kę) od 2 do 5 ton ciśnienia chcę ku- 
NS Oferty: Biuro ogłoszeń J. Karlin, 
iemiecka 35. 

„LIETUVA“ 
leczy wszystkie choroby 

WIECZNYCH PIÓR 

Fabryka 

  

UVA" 
Kaunas, Laisvės alėja 52, tel. 20-788. 
  

Dom Bankowy M. BRAUN 
Bank Dewizowy 

Kaunas, Laisves al. 57. Tel. 26-775, 26 895, 26-975. 

Kupuje i sprzedaje waluty, czeki i noty oraz papiery war- 
tościowe po kursie dnia 

Załatwia wszelkie operacje bankowe. 

Gdy skarżysz się na chory żołądek 
stosuj 

STOMACH BONIFRATERSKi 
wyrobu Laboratorium OO. Bonifratrów 
w Wilnie, plac Napoleona 6. Nr pa- 
tentu 13970. Leczy on skutecznie ka- 
tar żołądka | kiszek, wątrobę, zapo- 
biega bólom głowy, pobudza apetyt, 
ułatwia trawienie i chroni od złej 
przemiany materii. Do nabycia w ap- 

tekacn i składach aptecznych. 

Nauka i Wychowanie 

„Instytut Nauki Języków* (dawn. 
Germanistyki) Wielka 2 m. 1. Nowe 
przyśoleszone kursy języka litewskie- 

go, angielskiego, francuskiego, nie- 
mieckiego, rosyjskiego 

KAA LADA MAKADI 

Praca 
VPVYVYVYVIVVYTYVTYVYPYTUNTVVVNYS 

Buchalterzy z Kowna otwierają z 
dn. I stycznia 1940 r. Biuro Buchalie- 
ryjne. Przyjmuje się prowadzenie ksiąg 
w języku 'itewskim zgodnie z prawo: 
dawstwem Litwy. Zainteresowane fir- 
my zechcą kierować zgłoszenia do 
Kuriera nod Buchalterla“ 

Buchaiter-bilansista z Poniewie- 
ža—nar. żydowsk.—przyjmie posadę 

stałą lub dorywczą. Zgłosz. pod „Bi- 

lans sta”. 

Kucharka poszukuje posady, wy- 

magania skromne, pracowała w restau- 
racji. Zgłoszenia dla „J. Z.*. 

Potrzebna służąca do wszystkie- 

go. Do trzech osób. Utrzymanie i 5 
litów. Sosnowa 3—2. 
om 

Gospodyni potrzebna do 80 ha 
majątku. Warunki: dogląd i znajomość 

gospodarstwa, kuchni, robienia zapa- 

sów. Osobiste przedajanie krów i we 

wszystkich działach osobisty udział 

pracy. Zgłaszać się: Kaunas, Vaičai- 
Cio 5.a. Z. Andrzejewska. 

Potrzabna przychodząca ротос- 
nica domowa z rekomendacją. Tatar- 
ska 19, m. 2 lub skład broni Wiłeń- 
ska 10. 

Buchalter zaprzysiężony b. Izby 
Przem.-Fandl. udziela porad, sporzątza 
bilanse, zakłada i prowadzi księsi w 
języku litewskim. Malicki ul. Wielka 
19, tel, 4—24. 

Potzebna kawiarka rutynowana. 
Zgłosić się: Restauracja „Arizona“, 
Plac Orzeszkowej 11. 

    

Lokaie 
TYPOFFEYTTWYYYTYYTYTPPYPYTYPYWWYYO 

1 lub 2 duże, ładne pokoje 
z niekrępującym wejściem, z utrzyma- 
niem lub bez. Zygmuntowska 18, m. 7 

  

  

Lekarze 

Dr. Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, 

narządów moczo: 5 
przyjmuje od godz. 12—2 | 4—7, 

lieńska 28 m. 3, tel. 2-77. 

Akuszerki 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od 9 do 7 w. 
ul. Jasińskiego 1-a m 3 

róg 3-go Maja obok Sądu 

Mkuszerka $Śmiałowshka 
oraz Galis Kosmetyczny, 

eny przystępne. 
ul. Zamkówa 26 m. 6. 

Wyjeżdżam do Warszawy, Łodzi, 
Krakowa i innych miast. Przyjmuje 
listy i zlecenia. Przymuje od 28:XII 
do 31.XII od 14—18 (z odpowiedzią) 
Tartaki 26 m. 3 I p. ‚ 

Tiumaczenia na język litewski, 
oraz wszelkie podania załatwia biuro 
„Pigus Patarnavimas* Wilno, 
Filipa 1—20 (w pobliżu kościoła św. 
Jakuba). 

Lekcyj matematyki, fizyki, łaciny 
udziela docent USB. Sierakowskiego 
10, m. 4. 

Ktokolwek z uchodźców (czyń) 
z okupacji niemieckfej (pożądane Lub- 
lin) mający tam żródło dochodu lub 
zamożniejszych krewnych, a będący 
tu w Wilnie w potrzebie proszony jest 
w obopólnym interesie o pofatygowa- 
nie się: Plac Metropolitalny 3, m. 6, 
godz. 2—3. 
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Ignacego Jaskold - Gabszewicza, Miń- 
ska 6-17. 

Zginęła suczynka dn. 25.XII 39 r. 
„Erdel Angielski*, wiek 6 mies., plecy 
czarne, dalej ruda. Powiadomić za wy- 
nagrodzeniem, Mahometańska 4—1. 

Zgubiony dowód osobisty. Wy- 
dany przez Komisarza Rządu w Wil- 
nie—na imię Marii Pletner. 

Znalazcę torebki z dowodem oso- 
bistym i kilkunastu litami, uprasza się 
o odniesienie dokumentu W. Jachimo- 
wicz, Mostowa 3-a, m. 2. 

Zgubiono dowód osobisty na imię 

Malwiny Zimnickiej N. Wilejka 3-go 

Maja 24. 

zgubiono portfel z dowodem oso- 
bistym i legitym. służbową na imię 
Stefana Klimaszewskiego, ul. Trwała 48. 
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