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Wilno, Wiciek

KURJERIS*

Kościoła

_ powszedni
0d Nygodaia
jest

przeszło

zaopatrywane

i artykuły

w

Wilno

żywność

pierwszej

potrzeby

przez teren, z którym

od 20 lat

prawie nie miało żadnej styczności gospodarczej,
U każdego wilnianina rodzi
się

całkiem

zrozumiałe

w 'dzi-

ten teren jest w stanie wykarmić 200 tysięczne miasto. Jest
to zupełnie zrozumiała podstawowa troska o chleb powszedni, troska przodująca wyraźnie

wszelkim sprawom innym.

Dłu-

gie szeregi osób wyczekujących
godzinami w kolejkach
przed
sklepami artykułów żywnościowych są jej najlepszym ,wyra-

zem.

Rozważaniu tych spraw i obronie

tykułów rolniczych z Litwy znacznie przewyższa

zapotrzebcwa-

nie Wilna. Litwa może mieć
trudności z artykułami przemysłowymi, o ile zostanie wstrzymany całkowicie import, a więc
być

może

zabraknie

ubrań,

rzędzi i t.p.nie powinno
zabraknąć żywności.)

na-

jednak

są kolejki, dlaczego ustanowiomo kartki żywnościowe?

Odpowiedź bardzo prosta.

polski

Ę

użyty

jako środek

ę|

handlu
miedzynarcdowym,
bo
Polska w tym handlu jako peństwo niepodległe chwilcwo nie
uczestniczy. Tylko kraj bardzo

bogaty,

zasobny

P. Lemiesz.

złoto i de-

wizy
mógłby
dziś sobie pozwolić na wykupywanie złotego
celem przetrzymania tej waluty
až do
czasu
kiedy
można
będzie

realizować

Państwem

wymianę

Polskim.

Litwa

macyjna

w Paryżu.

W

jak donosi

Paryżu,

siworzcna

wa

została

Centrala Informacyjna, której

kiercwnikami zostali wicepremier

Stroński i min. Seyda.

z Sejreńszczyzny
i Suwalszczyzny
„L. Żinios* podają,

dze niemieckie

w

gresówki.

Sprewo Irterncwarych
w Litwie wojskcwych
polskich

z

zaś

„XX Amžius“

a

|imnych

zbyt

złotych zamiast

walut to istotny powód

tych ograniczeń żywnościowych,
jakie istnieją w Wilnie dla płacących złotymi.

_ Powstaje pytanie jednak, co
mają

robić

ludzie,

którzy

stra-

ili ostatnio wszystkie
źródła
arobku a posiadają tylko drobe oszczędności w złotych.
Ich sytuacja jest nader trud-

wojny

dów

miejsca
adzniem
aktem

pechedzenia
„XX Pmżius"

byloty,
jedynie

ku menitary: mu.

(M).

wywołała

świata

chcą wracać

którzy

jeńców
w

wracać

do

pcchodzi
(N.)

sytuzcji

pulskich

wśród
nich
Obecnie jak

dy, Niemcy

do

szerzenia

Tra-

rządu

kie biuro informacyjne ogłosiło,
iż poseł Rzeszy w Oslo 2 polecenia rządu niemieckiego złożył
ostry protest
rządowi
norweskiemu przeciwko internowaniu
przez Norwegów marynarzy niemieckich.

Jest

to

grupa

marynarzy

wchodząca wskład załogi niemieckiego pancernika „Deutsch-

różnych
chorób.
dcnoszą z Kłajpe-

przywieźli z Polski

sporo odzieży. W związku z tym,
sytuacja
jeńców
znacznie
się
poprawiła.
(N.)

katolik,

głosi

dalej

orędzie, nie może patrzyć obojętnie na niedolę, w którą wtrącony został naród Polski. Ku
podziwowi całego Świata Polska
zachowała hart ducha i męstwo.
Nosimy
żałobę
po bohaterach,

którzy ponieśli największą oiiarę
za ojczyznę”.

w

jak

wiadomo

PARYŻ, 6.X1 (Elta). Sztab fran-

okręt
Ci za-

statek

ame-

rykański do portu sowieckiego
w Murmańsku, zaś w dicdze
powrotnej przez Norwegię, 20stali zgodnie z prawem państw
nevtralnych, internowani.
Zdaniem skandynawskich kół
politycznych zatarg ten ma wyjątkowó poważny charakter,

cuski

komunikuje,

że

niedziela

upłynęła
chodnim

na całym
spokojnie.

SZTOKHCIM
(o. s.) 6.XI.
Ostainie doniesienia z Helsinek
świadczą o tym, że szense pekojcweco
załaiwienia
spoiu
scwiecko - fińskiego
znacznie
wzrosły, Korespondenci pism scwieckich w Helsinkech w osietnich
relacjach
jednogłcśnie
że

po

wczorajszej

na

ncwo.

czynniki rządowe cś-

froncie
(N)

za-

HELSINGFOFS, 3.XI. W teetize
szwedzkim ® Helsingicisie w
obecności prez. Finlendii Kallio
finlardzki minister spiew 22 gianicznych Eikko wygłcsił pizemówienie na temat sicsurków
fńsko-scwieckich.
„Finlerdia,

min. Eikko
rzędu

widzi

w

sowieckiego

przejawy pelityki imperialistycz.
nej i nie mcże zgcdzić się na
tekie warvnki, kióre by neiuszały neutialność Finlandii. Związek Sowiecki spickował fine ndzką politykę neutralności, ale ta
neutralncść
nie pozwala
Fin-

na

przyjęcie

warunkćw,

które są uważene za kaię do
periraktacyj. Finlendia
uznzje,

że Zw. Sowiecki

Finlandia

się spełnić w 2/3 żędania sowieck e.
Wczorejsza przerwa w rokowaniech zarządiona zost:la ceIem umożliwienia delegaci: fiń
skiej skcmunikowania
się ze
swoim rięcem.
Wczoraj
rzed fiński cdbył
długotrwałe pos'edzen'e, w wyni
ku którego pizekazaro delegatem fńskim w Moskwie ncwe
instrukcje.

ma

piawo my-

kcde, Finnowie nie chcą żzd.
nych kenilikiėw. Zacdzili się na
daleko
idecy
kcrmpiemis
jek
o tem

weiunki,

fńska

wiezie

męstwa.

Niech

Bóg przywróci wolność i niepodległość narodowi polskiemu*,

konanie, že sojusznicy (Angliai
Franca) wygareją wojnę i že z0stanie odbudowana niepodległa
Czechosłowacja. Benesz jest prze»
konany,
że wojna nie potrwa

długo.

(N)

Rokowania
japońsko-sowi:ckie
BERLIN,

(o. s.) 6 XI. Nierniec-

kie biuro

informacyjre
się

Rokowania

donosi

niebawem

rozż-

sowiecko-

te pr wadzone bę-

cą równolegle w Moskwie i Tokio, dokąd przybył newy pcseł
sow'ecki Smietanin
W pierwszym rzędzie rokowa»
nia

te

cotyczyć

będą

zawarcia

umowy

handlowo
- gospodarczej

między

Japonią

ZSRR.

Narady rzedu
egipskiego
RZYM.

koła

6.X|.

(Elite),

polityczne

Egipskie

podają,

że

w

awiezku z przewidzianą reorganizacją rządu egipskiego, odby-

ła się między

królem

egipskim

a premiere m długe nareda, podczas której osiegnięto zupełne
porozum enie. Po naradzie p'e-

mier oświadczył prasie, że skład
rządu pozostaje bez zmiany. (N.)

sytuecji w Czechzch

Jeko narćd, który kocha swo-

šwiedczą

kar

Pogorszenie sie

śleć o swojej 'obionie i zabezpieczyć ją, ale ta sera 2eseda
musi być utizymena i w stosunku do Finlandii.

delegzcja

dzieci dali dowód

zgodziła

min. spr. zagr. Finlendii

Mowa

lardii

że

jeszcze,
— stwierdza

począć rokowaniech
jepońskich.

załatwienie?
wiedczeie,

„Raz

dynał Verdier,— kraj padł ofiarą
najazdu i rozbioru. Na oczach
naszych Polska walczy jeszcze
raz i cierpi za wszystkich. Jej

o mwejących

Zatarg fińsko-sowiecki
w przededniu

W tym że dniu kardynał Verdier również ogłosił orędzie do
Narodu Polskiego.

Jak donosi Elta, b. prezydent
Czechoslowecii
Beresz
wyraził
ne lamach „Sunday Times“ prze-

Oslo

land", który
zatrzymał
amerykański. Marynarze
wieźli,

W konkluzji orędzie wzywa
katolików całego świata, by pro.
testowali przeciwko nie :prawiedliwości „Katolicy całego Świata
modlą się by niesprawiedliwość
została naprawiona. Niech Bóg
was błogosławi i ochroni".

Benesz 0 perspektywach wojny

Ka frorcie zachodnim spol ojnie

propozycjach

się

Mi-

zatriumfu-

ją. Ci nieliczni, którzy są wierni
Chrystuscwi odniosą zwycięstwo.
w tej chwili zdaje się, że Polska wszystko straciła, oprócz języka i religii. Nie po raz pierwszy
tak cierpi Polska. Słońce sprawiedliwości znowu zaświeci nad
tym chrześcijańskim narodem".

niemieckieco

(o. s.) Dziś niemiec-

oświzdczył

klajpedzie.

się

BERLIN,

Fińskie

[o niedawna jeńcy polscy w
Kłajpedzie cierpieli na dotkliwy
brak ubrania i obuwia, co przyczyniło

Protest

zosianą

co kraju.

chcą

— ш-

przeiwie
rokcwania fińsko-sowieckie na Kiemlu dziś pcdjęte

TALLIN, 5.X1 (Elta). Ostatnio
do
Volga
(Estonia)
przybyło
400 robotników rolnych
Polaków,

wśród

przerażenie.

Prawca,

i Sprawiedliwość

„Żaden

i Francji

Polskiego

przyniósł na świat.
łość

Anglii

ТО KOLNA O-ENELN

stwierdzają,

Rckctnicy polscy
w Estcnii

Nieludzka potęga

gedia
Polski
otworzyła
oczy
świata na potrzebę zlikwidowania
potęgi zła. Pomiata się Chrystusem i prawem miłości, które On

wyraža opinię,

że wcbec zzkcńczenia wojny w
Eurcpie Wsckcdniej, niema žednego sensu dalsze pizetizy mywenie
interncwznych
wojsko»ych pojskich w Liiwie. Skierowenie
interncwerych
do ich

"Peprewa

Obawa

Su-

N.

żywnościowe
zostały
skieroane
do
Wilna
bez
żadilości

żydom,

Sejnach,

d
.

ograniczeń.

wla-

wałkach,
Puńsku i in. miejscowościach Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny wyjechać co Lublina. Pclakom z tych okolic na-

ę

|nych

że

nakazały

kraju. Wielu z nich
> Wileńszczyzny.

|wielkich

(N.).

wysiedlenie Życćw

musi zdobywać waluty
zagraniczne drogą eksportu i nie może za znaczną część tego eksortu raptem zacząć otrzymyać tylko złote polskie, jak to
|by się stało, gdyby artykuły

i

rządo-

Narodu

twychwstanie.

Elta,

polska

Katolickiego

Najwyżsi dostojnicy kościoła
katolickiego w Anglii i Francji
ogłosili wczoraj orędzia do Narodu Polskiego, w których dali
wyraz swego ustosunkowania się
do przeżywanej obecnie przez
Naród Polski tragedii,
Kardynał
westminsterski
w
orędziu do Narodu
Polskiego
między innymi powiedział: „Nie
można zabić dumy Polskiej. Podźwignie się ona z grobu i zmar-

Polska Centrala Infor-

być

płatniczy w

w

tych,

kazano wyjazd na teren b. Kon.

“To są skutki trudności walutowych, jakie powstały wskutek
połączenia ze sobą dwóch różnych terytoriów, posiadających
różny pieniądz.
W tej chwili

może

interesów

ności.

rb

Dlaczego w takim razie dotąd

nie

słusznych

których
zmienne
koleje
losu
teraz najmocniej dotknęły będziemy służyli na łamach nasżego pisma w miarę sił i moż-

Znający choć trochę strukturę gospodarcza
Litwy
dobrze
wiedzą, że jest ona w stanie
przekarmić Wilno.
Eksport ar-

do

na. Ludzi zaś takich są w Wilnie tysiące, Droga do poprawy
ich losu prowadzi przez należyie
rozwiązanie wszystkich powstałych powikłań
walutowych, na
tle stosunku lita do złotegoi
przez znalezienie dla nich źródeł zarobku.

siejszych warunkach pytanie, czy

Cena 40 gr. = 20 centów |

1939 r.

Oredzia najwyższych dostojników

chleb

PLEWSKI

v | złoty

1,

7 listopada

„VILNIAUS

"AE. TY

PVB

KURJER WILEŃSKI
XIV. Kr 262 (4938).

ZURYCH.
di nosi,

6,XI.

Elta.

w Czechach

Hawas
znacznie

się pogorszyła sytuacja gospodarcza. Na sklepach często się

widzi przyklejone kartki o braku

towarów. Z Czech do Niemiec
wywieziono ok. 70.000 zakładników.
(N.).

Spis ludności
na Węgrzech

które

do Mo-

skwy. Finierdie musi bezwzgled-

nie powsirzymzć się cd wszelkich konizkiów z polityka wielkich mccersiw..
| teraz jeszcze
nie ma iekich okoliczreści, przy
kičiych 102sti2ygriecie scwiechofińskiego pioblenm atu na dicdze
pckojcwej
nie
byłcby
rzeczą
mcżliwą*. (Siegednia).

že

BUDAPESZT. 6.X1. Elta. Rząd
węgierski nakazał dokonać w dn.
8,18i19b.m. spisu wszysikich
mieszkańców od 12 do 70 lat.

Spisane

zostaną również kobieiy

specjalistki

od

z

różnych

16 do 50 lat.

dziedzin

(NJ).

„CORIJERÓWIE

2

Tematy wilenskie
Pezegiąd

prasy

Pełnomocnik Rządu
w Wilnie

okoliczności

ostatnich

Sprawa Wi'na nie schodzi z
łamów prasy litewskiej. Najpoważniejszy w Litwie tygodnik
„Naujoji Romuva* poświęca Wilnu cały numer. Znajdujemy tam
głosy wybitnych przedstaw'cieli
litewsk ego
życia kulturalnego
i politycznego, jak I. Szeinius,

lecz i w całej Litwie przeprowadzię reformy gospodarcze, spo-

J.Kossu-Aleksandrowiczius,
prof.

łeczne, moralne, administracyjne,

M. Roemer i in.
Podamy tu najcharakterysty
czniejsze ustępy artykułów, składają ych się na całosć numeru.
Ign.

Szeinius

w

art.

p.

„Polity-

ka wileńska* stwierdza, że w
1920 r Litwini, wkraczając do
Wilna, popełnili b. poważny błąd,
rozklejajac odezwy do ludności
miejscowej w językach:
litewskim, rosy,skim i żydowskim, a
przez
to ignorując
istnienie
miejscowych Polaków. Całkiem
słusznie,

zdaniem

autora,

to polską ludność
„Cóż

począć

do
z

zraziło

Litwinów.

człowiekiem,

który z uporem nazywa siebie
Polakiem czy Niemcem?
Szydząc zeń, gniewając się nań, czy
rozbijając mu głowę nie uczyni
Się

z niego

Litwina.

Nastroi

się

go jedynie wrogo do litewskości. Nie odpychajmy takich ludzi od siebie, idźmy do nich
z otwartym sercem jak de swoich, jak do prawdz wych braci.
Wyrzeczmy się myśli, że człowieka można wynarodowić drogą rozkazu czy jakiejś represji".
W podobnym duchv
odzywa
się b. rektor Uniwersytetu im.
Witolda Wielkiego prof. M. Ro
emer w art. p. t „Wino a prawo międzynarodowe*:
„Przy. rozstrzyganiu wewnętrznych
problemów
państwowych, związanych z powrotem
Wilna do Litwy należy zacho
wać takt i powagę.
Będzie to
dla Litwy
jeden z najpoważniejszych historycznych egzaminów rozumu politycznego. Poza

problemami technicznymi wyłonią się tu także głębokie proble
my psychologiczne, może najtrudniejsze ze wszystkich, wymagające
serca i rycerskości.
Potrzeba wiele miłości i szacunku względem tych, którzy cier.
pieli.
Potrzeba nietylko taktu
ale i rycerskości względem tych,
w których duszach dokonuje się
dramat bolesnego przełomu, spo:
wodowany przez niezwykle tra-

dwóch miesięcy*.
J. Keliuotis, znany literat li
tewski, ujmuje stosunek Litwy
do Wilna tak: Należy nie tylko
w

Wilnie

i

okręgu

wileńskim

zapewnić wszystkim obywatelom
minimum życiowe, otoczyć SZacunkiem
i opieką
wszystkie
warstwy
i zawody,
wzmocnić
materialne podstawy kultury litewskiej.
Nie należy natomiast
słać do Wilna arguistów, karierowiczów, aferzystów czy mętnych pod względem narodowym,
państwowym, inoralnym osobistości. Nie należy przenosić do
Wilna instytucji, kt. już w Kownie nie zdołały
się wykazać
poważną działalnością. Nie pozwolić na powstawanie w Wilnie
niewyraźnych,
niepoważnych,
brukowych wydawnictw. Nie pozwolić na szowinistyczną politykę
kościelną.

Unikać

w

Wilnie

szo-

winistycznych posunięć, nie obrażać i nie poniżać ludzi jedynie za to, że mówią po polsku
czy białorusku. Należy ludności
dać czas i możliwość swobodnego i spokojnego samookreślenia narodowościowego
„Idźmy
do

Wilna

z wielką

miłością,

głę-

:

Bajbaków Stanisław, kom. telegrat.
Korwin-Pawłowski Jan i Hajdukiewicz Bolesław.
Borowski Stanisław,
Piłozów
Henryk Bolesław
i
Martynelis Józef, 7 batal. panc.
Sadowski Stanisław, 6 p. p. l.
Sosnowski

Wilhelm,

syn Stani-

sławy, 1 p. p. leg.
Sokołowski Aleksander, ppor.,
6 p. p. leg.
HryckiewiczowaZofiaisyn
Lech
Tylewska Irena, była w Gdyni
Bielak Ludwik, kolejarz.
Klimowicz Czesław, lat 18.
Aramowicz Klemens.
Felicja Dacewicz
i Tadeusz
Dacewicz.
Teclaff Ludwik i Juliusz Włosiński Jan i Jankowski Marian.
Marszałek Włodzimierz.
Markowicz Antoni, 5 p. p. leg.
Borucki Stanisław, podch. art.
Andruszkiewicz Kazimierz, plut.
5 p. p. leg.
Leonowicz
samoch.

Bargieł

Jan,

Roman,

52

kolumna

Rozwadowski

184

pułku

Romuald,

33 dywizji.

ppor.

bilizowani żołnierze b. armii polskiej, partyzanci,
zwolnieni
z
więzień

o sytuacji
w

Cen

żywnościowej
Wilnie

„L. Aidas“ zamieszcza wywiad
z Komisarzem Cen drem Juo.
deika
na
nościowej

temat sytuacji żyw
w Wilnie. Dr. Juodei

ka oświadczył,
czyną

że

główną

wprowadzenia

przy-

kartek гум-

nościowych w Wilnie była spe:
kulacja i skup artykułów spożywczych ra zapas. Kartki wy
soce

przyczynią

się do unormo-

wania sytuacji. System kartkowy w Wilnie jest zjawiskiem
przejściowym
Dr. Juodeika są
dzi, że system kartkowy trwać

RÓ

co

najrrniej 2 miesiące.

N).

вО

poszukuje:

Łukaszewicz Franciszek,
lowa 2.
Frąckiewicz Adam.
Borowska
Piłozowa
Tatarska

Jadwiga.
Stanisława,

22,

m.

z

Sokołowski

Sta-

mi,

Antoni,

Kolejowa

9, m.

Dawiczer

Wacław.

Sytuacja
kys

prof,

Wilno,

Janina.

Wilno, Ostrobramska 16—37.
Leonowicz Michał, Wilno, Ostro

16—37.
Helena,

Wilno,

18—3.
Jan,

-—

—

wysiłków i

zakończył p. Mer-

acz ciężka,

nie

nak beznadziejna.
pracy,

jeszcze

jest jed-

Trzebs

raz

tylko

pracy

i wytr-

wałości 'wszystkich naszych ludzi dobrej woli pragnących przekształcić dzisiejsze Wilno na stolicę państwa litewskiego w pełnym tego słowa znaczeniu”, (N).

Minister Spraw
- Wewnętrznych

nister

inż.,

Archanielska 7.
Rozwadowski
Józef,
Sierakowskiego 14—5.

Spraw

Wewn.

Wilno,

Wilno,

: Kto by wiedział o losie zaginionych, proszony jest o poinformowanie poszukujących według podanych adresów.
Dalszy ciąg listy zaginionych w następnym numerze.

gen. Sku-

czas wygłosił do nich dłuższe
przemówienie, w którym m. in.
oświadczył: „Po przybyciu do
Wilna

nie

dziwcie

się, gdy

czę-

sto usłyszycie obcą mowę. Mówiący w innym, niż litewski, języku

są

również

naszymi

a

mi*.

OE

i

ь

Sprawa wysiedlenia
Niemców z Litwy
Prezes niemieckiego
Kulturverbandu w Litwie O. Reichardt
udzielił „L. Żinios* wywiadu z
którego wynika, że narazie sprawa wysiedlenia Niemców z. Litwy do Rzeszy nie jest aktualna.
Liczba Niemców w Litwie wy:
nosi 35—40 tys. Zajmują się
oni głównie rolnictwem i rzemiosłami (81 proc.).
Jak
podaje
„XX
Amžius“,
Niemcy, po wysiedleniu z Litwy
zostaną osadzeni w okolicach

i Gdyni. (N).

NS

Stany Zjednoczone Śpieszą z pomocą

polskim

uchodźcom

Wczoraj przybyli do Kowna
przedstawiciele t. zw. „Komitetu
Prezydenta
Hoowera*
op. R.

Stefens i G. Radfurn

celem za-

znajomienia się z potrzebami
uchodźców z Polski.
Delegaci
amerykańscy, po zwiedzeniu obozów dla internowanych žolnierzy polskich udadzą się do

Rejestracja waluty
zagranicznej.
Komisja Walutowa wydała zarządzenie
na
mocy
którego
wszystkie osoby fizyczne i prawne, mające stałe miejsce zamieszkania
albo siedzibę w m.

Wilnie lub w Kraju Wileńskim,
a mianowicie instytucje kredytowe, do dnia 7 listopada 1939
roku, a wszystkie inne osoby
fizyczne i prawne do dnia 15-go
listopada 1939 r. włącznie, winne
zarejestrować w Lietuvos

Bankas:

1) pieniądze złote;
noty

zagraniczne

banknotów

za

2)

bank-

wyjątkiem

złotowych; 3) wysta-

wione zagranicą czeki i weksle
oraz emitowane papiery wartoś-

ciowe płatne zagranicą lub wystawione zagranicą i płatne w
m. Wilnie, Kraju Wileńskim lub
w innych miejscowościach Litwy; 4) odlewy
(sztaby) złota,
srebra i platyny; 5) różne należności od osób mających stałe miejsce zamieszkania
lub
siedzibę

Wysyłając na teren Wilna i
okręgu wileńskiego grupę funkcjonariuszy policji, litewski mi-

zagranicą

(posiadane

wkłady, sumy
należae od cudzoziemców za sprzedane towa-

ry i inne).

Rejestracji nie podlegają: pieniądze złote i waluty zagraniczne do wysokości równowartości
Lt. 50.—,
papiery wartościowe
emitowane

Przy rejestrowaniu
złotych, banknotów
nych,

czeków,

weksli,

pieniędzy
zagraniczpapierów

wartościowych i odlewów (sztab)
metali

szlachetnych,

wymieniona
tość.

ich suma

winna

Obecna

wojna

morska

Rozpoczęło

jest
się od

pamiętnego zatopienia „/thenii”. Od tego czasu na falach
oceanów i mórz
rozegrała się
nie jedna tragedia.
Angielskie ministerstwo informacji
ogłosiło
interesującą
opowieść
uczestnika
wyprawy
angielskiego okrętu, który wziął
do

niewoli

niemiecką

wodną.
Nasz torpedowiec

łódź

—

pod-

i termia

płatności.

Zgłoszenia rejestracyjne przyjmuje Lietuvos Bankas w Wilnię.

opowia-

da

naoczny świadek wyprawy

w

poszukiwaniu

kich

okrętów

—

nieprzyjacielskierował

się

ku

północy.
Dął przeraźliwy wiatr
północno - zachodni.
Horyzont
przesłaniały
smugi
ulewnego
deszczu.
Widzialność była bardzo słaba.
Nagle otrzymaliśmy
wiadomość, iż na wschodzie zauważono niemiecką łódź podwodną.
Udaliśmy

się

niezwłocznie

wraz z innymi
okrętami
we
wskazanym kierunku, zwiększa-

jąc szybkość

do

30) węzłów

na

Po upływie kilku godzin przybyliśmy na wskazane miejsce,
zmniejszając szybkość. Mimo, że
było już daleko
po północy
nikt z załogi okrętu
nie spał.
Wszyscy trwali
na swoich stanowiskach: artylerzyści przy artorpedziarze

itd. Oczy
przenikaąć

przy

wy-

wszystkich
ciemności.

Narazie nic nie zauważyliśmy
lecz wkrótce dyżurujący przy aparacie podsłuchowym
zameldowal, že natrafiono
na trop.
Rozpoczął się pościg.
Raz za razem wysyłano torpedy podwodne, wyrzucane według specjalnego systemu.

Z głębin morskich dochodziły
odgłosy wybuchów. Po pewnym
czasie detonacje ustały znowu,
zaczęliśmy obserwować powierzchnię

dostrzec

morza,

plamy

spodziewając

oleju

potrzeb u-

w naszym

mieście.

Jak donosi Elta

z Waszygto-

nu Ameryk. Czerwony Krzyż asygnował na pomoc dla uchoźców z Polski milion dolarów.

Rejestracja długów
(zobowiązań) w stosunku
do zagranicy.
Wszystkie osoby fizyczne i prawne mające stałe miejsce zamiesz-

kania lub siedzibę w m.
lub w Kraju Wileńskim
do dnia 15 listopada
zgłosić do rejestracji w
Walutowej wszelkie długi
wiązania) zagraniczne

ku do osób
zamieszkania
nicą.
Zgłoszenie
zawierać:
1) sumę i

Wilnie
winny
1939 r.
Komisji
(zobo-

w stosun-

mających miejsce
lub siedzibę zagrarejestracyjne winno
;
2
walutę zobowiąza-

nia, 2) nazwę,

miejsce

zamiesz-

kania lub siedzibę wierzyciela,
3) charakter zobowiązania (finansowy, handlowy i inny);
w
wypadku

o ila zobowiązanie

ma

charakter
handlowy,
również
nazwę towaru oraz datę faktury,
4) formę zobowiązania, 5) termin płatności.
:
Zobowiązania poniżej równowartości Lt. 100 rejestracji nie
podlegają.
3
į
Zgłoszenia rejestracyjne winny
być przesyłane do Lietuvos Bankas

w Wilnie,

lub

składane bez-

pośrednio w Komisji
w Kaunas.

Walutowej

Ustawa
o obywatelstwie
Prace nad
przygotowaniem
projektu ustawy o obywatelst=
wie mieszkańców okręgu wileńskiego dobiegają końca. Ustawa
ta opierać się będzie na postanowieniach traktatu litewsko-s0-

wieckiego.

N,

Wileński Okręg
Sportowy
Jak donosi
rozporządzenia
d-ra

L.

Elta,
min.

Bistrasa,

na mocy
Oświaty

z dnia

1

bm.

powstał Wileński Okręg Sportowy. Prezesem okręgu i instruk-

torem

został

p.

Fr. Żiżmaras.

Przejął on cały sprzęt sportowy b. Kuratorium Szkolnego w
Wilnie oraz sprzęt b. Ośrodka

W.F.

(N.)

łodzi, łub sam kadłub. Nic jednak nie d>strzegliśmy.
Dowódca
flstyli _ zarządził
wznowienie ataku.
Znowu roz-

godziną.

rzutniach
usiłowały

dla zbadania

Milion dolarów
dla uchodźców z Polski.

lub war-

nansowy czy inny), forma nale-

matach,

Wilna

chodźców

być

Przy rejestrowaniu należności
zagranicznych
winna być wymieniona
ich suma i waluta,
nazwa dłużnika,
jego miejsce
zamieszkania lub siedziba, charakter należności (handlowy, fiżności

i internowanym

przez instytucje, któ-

rych siedziby znajdują się w m.
Wilnie, Kraju Wileńskim lub w
innych miejscowościach Litwy.

Jak Anglicy wzięli do niewoli
niemiecką łódź podwodną.
bezwzględna.

17/26.

16,

deckich 3—11.
Andruszkiewiczowa

Salcewicz

będzie wielu

państwa litewskiego.,

Wilno,

Żona. Wilno, Tartaki 18, m. I,
Zona. Wilno, Tartaki 18, m, 1.
Borucka Janina, Wilno, Snia-

Bargiełowa

życiowego

wiele czasu, zanim wreszcie da
się Wilno włączyć do organizmu

Wilno, Ta-

Hryckiewicz Henryk.
Blukis Olga, Garbarska
Horodelska 3, m. 3.
Borowy zauł. 3, m. 2°

Uniwersytet.

toru

że uporządkowanie tego wy-

magać

9.

M.,

normalnego

Gdańska

13,

Morelowski

różni zbie-

itd. Słowem, przypadła nam w
udz ale taka mieszanina i to w
w mieście. wyniszczonym przez
wojnę pod wszystkimi względa-

Sadowska Maria, Ponarska 24.
Wilno, św. Jakuba 16, m. 13.
tarska

kryminaliści,

gowie ze wszystkich stron, nie
maiący przed sobą zadnej przyszłości, awanturnicy, obcy agenci, ludzie dobrej woli, wytrąceni

o obowiązkach policji
w okręgu wileńskim

Komisarz

Artyleryjska
Salcewicz Józef, inż., przebywał
w N. Bytomiu, Huta Pokój.

spadek w udziale. Tu w Wilnie,
zmieszało się wszystko: zdemo-

00 —

bramska
ogn. 3 p.a.c-

„L Žinios“ zamieszcza wywiad
swego współpracownika z p. A.
Merkysem, pełnomocnikiem Rządu w Wilnie w sprawie sytuacji
w okręgu wileńskim. P. Merkys
oświadczył co następuje;
„Przypadł nam bardzo ciężki

bokim rozsądkiem
i sprężystą
organizacją* — kończy J. Keliuotis swe tezy.

Poszukiwanie zaginionych
Poszukiwami

o swych zadoniach
i sprawach wileńskich

litewskiej

giczne

ERSNOR

się

z rozbitej

poczęło

się

torpedowanie,

tym

razem z pożądanym skutkiem.
W odległości pół mili morskiej
od naszego okrętu wyłoniła się
wkrótce

nia

na

część

łodzi

powierzchnię

kadłubą

podwodnej.

Tylna

łodzi, uszkodzona
tkwiła

pod

przed-

niemieckiej
część

przez tordedy

wodą.

Otworzyły się ciężkie drzwi i
na pokład
zaczęli
wychodzić
marynarze niemieckiej załogi.
Zachowując ostrożność zaczęliśmy się zbliżać do łodzi. Ostrożność

na

ta

została

podyktowa-

ewentualnym

niem,

że

przypuszcze-

Niemcy

mogą

nas

znienacka zaatakować. Przypuszczenie to okazało się nie słuszne.

Część

marynarzy

kich zaczęła
część

skakać

podnosiła

niemiec-

do

morza,

ręce.

Wysłaliśmy łodzie ratunkowe
które najpierw zabrały pływających

w

morzu,

następnie

zaś

pokłady

na-

przewieziono

na

szych

pozostałą

okrętów

Anglicy
ciepłą

zaopatrzyli

odzież

i dali

załogę.

jeńców
im

rum.

w

я

Obwieszczenie

Puakty

'Dowėūdcy grupy wileńskiej
Na mocy odpowiednich umów
wojsko sowieckie stopniowo 0puszcza m. Wilno i po pewnym
czasie zupełnie się wycofa. Jednak już i obecnie od dnia wkroczenia Wojsk Litewskich, organy
sowieckiej władzy wojskowej i

cywilnej względem mieszkańców
m. Wilna i Kraju Wileńskiego
żadnych czynności administra-

cyjnych nie wykonują.
Q ile kto będzie usiłował działać w ich imieniu, to musi być

uważane

za

nikogo

samowolę

przez

nieupoważnionych

osób,

o czym należy natychmiast powiadomić najbliższe organy litewskicj władzy wojskowej i cywilnej.

3

Czynsz

Grupy Wileńskiej

za

Z dniem 6 listopada r. b. z0stały
ponownie
uruchomione
punkty
meldunkowe
Oddziału
Ewidencji Ludności w lokalach

b.

Komisariatów

P.

P.

miasta

Wilna: I — przy ul, Zawalnej 56;
Ii — przy ul. Ostrobramskiej 16;
Il — przy ul. Tatarskiej
2;
IV — przy ul. Kalwaryjskiej 84;

V — przy
VI —
VII —

ul. Wiwulskiego

22;

przy ul. Zarzecze
przy ul. Witoldowej

21;
37.

mieszkania

c) potwierdzanie
zameldowania na tymczasowych
za-

Zabrania
się
podnosić
dzierżawny za mieszka-

związku z wymianą
złotych
na lity, dla osób nieposiadają-

czynszu za wynajmowane lokale:

świadczeniach

tożsamości

<zynszu w litach
należy
wziąć
za podstawę stosunek:
1 lit =

jące,

obniżone

płacono
3.

do

mieszkania,

księgi

ustala

gulacji Cen
przezeń

Komisarz

wzgędnie

upoważniony

i

Re-

urzędnik
na skutek

podania właściciela nieruchomości

na

zasadzie

porównania

lo-

kalu z inaymi lokalami tego ro"dzaju.
4. W wypadkach
wyjątkowych czynsz dzierżawny może
być podniesiony za moim zezwoleniem.
5
Za nieorzestrzeganie nimiejszego- rozkazu
qrozi
kara
przewidziana w art. 9 ustawy o
nadzorze nad cenami d> 15.000
Lt. oraz w art. 3 ustawy o ochsonie gospodarki narodowej w
okresie wyjątkowym
do 102.000
Lt. i 6 miesięcy aresztu.
6. Rozkaz niniejszy wchodzi
w życie z dniem jego ogłoszenia.

Dr V. Juodeika

Komisarz Regulacji Cen.
Wilno, dnia 6 listopada 1933 r.

" Raforma rolna
w okr. wilańskim.
„Dałegat

M-stwa

Rolnictwa

p.

J. Skaisgirys opracował już roz-

porządzenie dla wszystkich samorządów okręgu wileńs<iego.

Samorządy mają
tym

w

spisać większe

wa, lasy prywatne

związku z

gospodarst-

i nierozpar-

celowane dotychczas majątki.
Dane te potrzebne
będą ze
względu na zamierzoną reformę
rolną, która ma być rozpoczęta

na wiosnę

przyszłego

„Rozmówki

roku.

po!sko-

litewskie"
Nakładem księgarni „Stella*
w Kownie wydany został zwięzły
samouczek języka litewskiego
p. tt „Rozmówki
polsko-litewskie”. 30-stronicową broszurę оpracował red. O. J. Paszkiewicz,
znany
polskiej czytającej publiczności z przetłumaczenia zlitewskiego powieści MikołajtisaPutinasa „W cieniu ołtarzy”.
„Rozmówki*

są w Wilnie na

składzie w księgarni
ciecha.

Cena

—

1 lit.

Pracy,

Wilnianie z rozklejonych klepsydr na mieś sie dowiedzieli się
o żołnierskiej śmierci pod Sopoćkiniami
Ś. p. gen.
Józefa
Olszyny Wil:zyńskiego, b. do-

O. K. HI

przedtem

w

Grodnie,

kierownika

a

Państwo-

są

nadal

załatwiane

Św. Woj-

porządku

Józef

restauracjach

kłótnie

i

bą surow:ch
kar. Miejscowa
straż bezpieczeństwa będzie karała również za ukazywanie się
w miejscach publicznych w stanie nietrzeźwym.
Na właścicieli nieruchomości
nakłada się obowiązek utrzymywania czystości w obrębie posesji i na przylegających
ulicach.

Ulice, place, parki, chodniki
i podwórza muszą być codzień
starannie czyszczone.
Bielizna, ubrania itp. nie mogą
być suszone, wietrzone lub trzepane z okien, drzwi i balkonów
wychodzących na ulice lub pla-

od

Rozporządzenie
przewiduje
kary grzywny do 1000 litów lub
aresztu do I miesiąca.
Wszyscy
właściciele domów
i zarządcy
powinni
dokładnie
przestudiować
to rozporządzenie.
(wł.).

Ofiary na rzecz
okręju wileńskiego
Zbiórka ofiar na rzecz okręgu
wileńskiego trwa na terenie całej Litwy. Wszędzie już powstały
odnośne komitety, które organizują zbiórkę. M. in. pracownicy
„Lietukisa*
ofiarowali
60

tys. It.

(N.)

Wolny

p.

obowiązków

w

i

innych

domów

miasta

po powrocie
powrócił
do
do pełnienia

Magistracie. Jest on jednocześnie
zastępcą burmistrza miasta.

miejscach publicznych pod grož-

ce a także obok
strony ulicy.

sł.=3. 3 m.31

Wiceprezydent

dotychczasowych

bójki, klnąć, używać słów godzący:h w poczucie moralności,
zaczepiać przechodniów i wywoływać wogóle nieporządek na
ulicach, targach, drogach, placach,

Zachód

Nagurski,
który
wojsk
litewskich
Wilna, przystąpił

Naczelnik
miasta i powiatu
Vilnius
wydał
rozporządzenie
Nr I o utrzymaniu
czystości,
porządku i spokoju publicznego. Rozporządzenie zabrania hawszczynać

Mirkowski,

sędzia

S.

О.

w Nowogródku,
Kacowna
Wanda,

pracowała

terze siostry.
Kot
Władysław,

kierownik

w Czerwonym

Krzyżu w charak-

przejazd

przez linię
administracyjną
Jak
podaje
„XX Amžius“,
wolny przejazd z poza linii administracyjaej do Wilna odbywać się będzie nie wcześniej niż
w grudniu r.b.
N.

sklepu tytoniowego przy ul. Kurlandzkiej.
Kasprowicz Zygmunt,
nauczyciel,
Mienajło

— Skład liczbowy
sądownictwa wileńskiego.
(stalony
został stan liczoowy sądownictwa
wileńskiego. Sąd Okręgowy składać się bzdzie z 37 osób, w tym
prezesa, 7 sędziów, 6 aplikantów

iinnych pracowników. Sąd Grodzki posiadać będzie 65-osobowy
personel, w tym 13 sędziów.
— Dyrekcja kolejowa powiadamia, że na stacjach wileńskiego

obszaru

są

wykonywane

wszystkie operacje handlowe t.z.
sprzedaż
podróżnym
biletów,
przyjmowanie

i wydawanie

ba-

gażu i przesyłek ze wszystkich
i na wszystkie stacje Litewskich
Kolei.

ności m. Wilna ul. Ad. Mickiemości,

11

że

—

od

podaje

da.

do

6.X1.

wiado-

33 r.

uruchomiła kasy wymiany złotych na lity w granicach objętych rozporządzeniem. W interesie zgłaszających

się o wymianę

złotych — wskazanym jest przestrzeganie kolejności, aby nie
utrudaiać prowadzenia normalnych operacyj kasy.
Wymiana
odbywa się od godz. 8 rano do
17 wieczorem bez przerwy, przeto tworzenie większych kolejek
jest zbędne.

Wymianę

uskutecz-

nia się wyłącznie za okazaniem
dowodu osobistego.
— Sprawa nazw ulic i szyldów. Jak donosi prasa litewska,
jeszcze

w

b. m.

pragnie

się

osłatecznie uregulować sprawę
nazw ulic w Wilnie. Pozatym
ma
być
uregulowana
Sprawa
szyldów.
Ok.
30.000 szyldów

polskich

ma

być

zmienionych

d (N).

— Liczba uchodžcow w Wilnie. Czerwony Krzyž zarejestrował ok. 25 tys, uchodźców w
kraju wileńskim. W samym Wilnie przebywa ok. 15 tys. uchodźców.
(N.)

w

lokali

Wilnie.

handlo-

Kowieńskie

wynajęły
szereg lo-

kali handlowych dla swych oddziałów. Ceny lokali w Wilnie

Są zdaniem pism litewskich o
1/8 niższe niż w kownie.
(N.)
—

(Centrala

„Państw.

Kas

Oszczędn.* w Wilnie. Do Wilna przeniesiona zostanie wkrótce z Kowna Centrala Litewskich
Państwowych
Kas Oszczędnościowych, która zająć ma gmach
P. K. O.
przy
ul. Mickiewi-

cza.

(N.)

— Sklepy

spółdzielni

„Ruta

w Wilnie.
Spółdzielnia „Ruta
uruchomi w Wilnie 10 sklepów.
Narazie czynne są 3 sklepy.

(N.)

— Uruchomienie
fabryki
przetworów mięsnych w N. Wilejce. Wkrótce „Maistas* uruchomi w N. Wilejce fabrykę konserw i przetworów mięsnych.
„Maistas*
rozpocznie
nisba-

wem skup bydła
od.
okręgu wileńskiego.

ludności
(N)

— Liczba cyrkułów policji
w okręgu wileńskim.
Na obszarze okręgu

urzęd-

Antoni

W poprzednich wykazach podano omyłkowo, że wywieziony
został Hursztyn Stanisław (Elektrit),

Delegat
rządził

M.stwa

Finansów

rejestrację

za-

wszystkich

instytucyj kredytowych, spółek
akcyjnych
i spółdzielczych w
okręgu wileńskim.
Instytucje te
winny udzielić o sobie potrzebnych informacyj oraz złożyć podania o zezwolenie na dalszą
działalność.
(N)

Mięso i żywiec

instytucje
handlowe
już w centrum Wilna

wileńskiego

rzono 27 cyrkułów
steczkach.

— Handlowcy

Od poniedziałku 6 b. m. „Maistas* dostarczył na rynek wileński świeże mięso, które
będzie
sprzedawane

bez

kartek. . „Mai-

stas* będzie dostarczał żywiec
z Litwy na rzeźnię miejską w
Wilnie, pragnąc w ten sposób
dać zatrudnienie
pracownikont
rzeźni.
„Maistas*

zamierza

również

w

czasie
najbliższym
zorganizować
skup
żywca na rynkach
okręgu

wileńskiego. Narazie sku-

py będą się odbywały na sta:
cjach kolejowych które posiada:
ją odpowiednie wagi, i rampy.
Ceny żywca będą utrzymane na
poziomie
cen, obowiązujących
w

Litwie.

Ograniczenie w wywozie
bydła z okr. wileńskiego
Dep. Weterynarii
wszystkich
lekarzy

rozesłał do
weteryńarii

okólnik, nakazujący izolację bydła, jakie zostało przetranspor-

towane
z okręgu wileńskiego
wgłąb Litwy. Poza tym Dep. Weter. zwrócił

się

do M.

$.

Wewn.

z prośbą o wstrzymanie przepędzania bydła z okręgu wileńskiego za b. linię administracyjną. (N).

stwo-

policji w miaN

kowieūscy

w

Wilnie. Do Wilaa przybyło sporo
handlowców
kowieńskich.
Wielu z nich zamierza uruchomić tu swe przedsiębiortwa. (N)

Rozkład

pociągów

Obecnie na kolei wileńskiego
okręgu obowiązuje następujący
rozkład pociągów:
Z

Wilna

i 15,31,
Przyjazd

do

Turmont:

z Turmont:

7,50

7,35

16,37.

— Komunalna Kasa Oszczęd-

wicza

Wynajem

Mleksander,

nik pocztowy.
Wierowkin - Szeluto
dyr. banku rosyjskiego.

Rejestracja instytucyj
kredytowych w okręgu
wileńskim

wego Urzędu Wych. Fizycznego
M;za żałobna za spokój Jego
duszy odbyła się w dniu wczorajszym o godz. 9-ej w kościele
św. Ignacego
i skupiła grono
krewnych i b, współpracowników
$. р. Generała.

wych

| wschód si —,. 6 m.35
Wtorelfi

—

i spo<O,u

łasować,

urzędnik

Tuhan-Baranowski Aleksander,
urzędn. pryw,

—

Dziś: Nikandra
Jutro.„Godfryda

—-Wyjazd do Kowna burmistrza iKaminskasa.
Tymczasowy burmistrz m. Wilna p. Michał Kaminskas wyjechał w sprawach samorządu wileńskiego do
Kowna, skąd powrócić ma w
dniu dzisiejszym.

ewi-

Rozjorzą dzenie
0 czystości,

LIS roPaO
7

w Wil-

inne czynności

Czyż,

Nabożeństwo żałobne
za Ś. p. gen. Olszyny-Wilczyńskiego.

potwierdza-

meldowane

przez Oddział Ewidencji Ludności (ul. Dominikańska 2).

inne lokale, które daia 1 wrześmia 1939 r. nie były wydzierżawione
albo
były zajmowane
'bezpłatnie,

są

dencyjne

za

skiepy

meldunkowe

że

Wszelkie

jakie

czynszu

pokoje,

nazwiskami:

Tarasiewicz Olgierd, inż. z Urzędu Wojewódzkiego.
Antoni Romanowski, kierownik
szkoły Ne 24,
Edward Korfel, urzędnik Fund.

coz

które
winny

1 września 1933 r.

Wysokość

mi

Józef

Edmund Kowalewski, nauczyciel,
Bożerianow Aleksander,

cych dowodów osobistych.

nie.

kwot,

podstawie in-

Czesław

kuratorium,

KRONIKA

Osoby ubiegające się o poświadczenie
zameldowania
na
tymczasowych
zaświadczeniach
tożsamości powinny
okazywać

być

Na

formacyj od rodzin listy te uzupelaiamy obecnie następujący-

w

nia, pokoje, sklepy i inne lokale.
2. Czynsz
dzierżawny
nie
może
przekraczać
wy/sokošci
czynszu, płaconego dnia |-go
września 1933 r. Przy obliczaniu
f złoty.
Czynsze
dzierżawne,
zostały już podniesione,

sowieckie.

wódzy

sprawy

regulujące

dze

ności ewidencyjne:

_b) sprzedaż druków meldunkowych i blankietów „tymczasowych zaświadczeń tożsamości",

Komisarz Regulacji Cen wydał
zarządzenie

W dwóch poprzednich n-rach
zamieszczaliśmy spisy osób wywiezionych z Wilna przez wła-

W punktach
meldunkowych
wykonują się następujące czyn-

nie.

nie może być podnoszony

1.
<zynsz

Oddziatu Ewidencii
Ludn sšci.

a) meldowanie i wymeldowanie mieszkańców i osób czasowo przybywających w m. Wil-

Gen. Dyw. Vitkauskas
Dowódca

О. с. listy wywiezionych

meldunkowe

— Mieczarnie

litewskie za-

deklarowały na rzecz niezamożnych wilnian 100 tysięcy litów.
— Opera litewska w Wiinie.
W najbliższym czasie przybędzie do Wilna na gościnne występy Kowieńska
Opera
Państwowa,

TEATR I MUZYKA
Teatr

—

Miejski

na

Pohułance

Dziś, we wtorek 7 llstopa-

da

o godz.

17,

doskonała

ko-

media w 3 aktach Adama Grzymały - Siedleckiego
„SPADKOBIERCA* z Surzyńskim w roli
tytułowej.
— Jutro, w środę dnia 8 listopada o godz. 17, „CIESZMY
SIĘ ŻYCIEM*.
й

Teatr muzyczny
—

Dziś,

WALCA*.

Początek
Ubogi

we

„Lutnia“

wtorek

o godz.
student

„CZAR

17.
udziela

kore-

petycji z łaciny, ewent. przyjmie
inne
zatrudnienie.
Oferty do
adm.

„K. W.“

pod

„B. Z.“.

Z Wilna do Szumska: 15,12.
Przyjazd z Szumska: 7,15.
_ Wilna do Oran (Werena):
8,15 i 15.
Przyjazd z Oran: 7,10 i 14,44.
Z

Wilna

do

Kaunas:

4,50;

7,95; 15,27 i 21.
Przyjazd
z Kaunas:

й
7,33,

15,08; 17,22 (tylko w dnie przedświąteczne);
17,37
(codzień, z
wyjątkiem
dni
przedświątecz-

nych) i 22,25,
Podmiejski z Wilna do Nowej Wilejki: 5,30; 10; 13,30 i
19,30.
Przyjazd z Nowej Wilejki:
16,30; 11; 14,25 i 20,40.
Z Wilna do Stasiuł (Stasiłaj):
15,14.

„ Przyjazd ze Stasiuł:

7,28.

sd s (WI)

A Śmierć między

"w

buforami
Wczoraj na bocznicy kolejowej
przy ul. Słowackiego 27, na
skutek
własnej
_nieostrożności
zginął tragicznie 52 letni kupiec
Abram Pisiuk (Piłsudskiego 26)
Pisiuk przechodząc
przez tory
trafił między bufory manewrującego pociągu. Bufory zmiaż
dżyły mu czaszkę.
(c).

„KAPJEP

Dodatkowy protokuł
miasta

Wilna

i

Okręgu

Wileń-

nie

po

stronie

nim

skięca

do

początku

na

rzeki

po-

Dzisny

przecinając

Dzisnę i jezioro

je.loro

Dziśniszcze i po-

zostawiając po stronie Litwy wieś
Dojlidy,

i wyspę Sosnozaś

w kierunku pół-

granica

(Dzisienki),

pozostawiając

ZSRR,

linią

łudniowy zachód i biegnie umówioną prostą linią do południowo-wschodniego brzegu wsi Czyżuny, pozostawiając tę wieś po
stronie Litwy, zaś wsie Ołksna
i Ołksnajcie po stronie ZSRR.
Od południowo-wschodniego
brzegu
wsi
Czyźuny
granica
biegnie umówioną proste linią
w kierunku południowo zachc d-

Linia granicy państwowej między Łitwą a ZSRR przebiega w
ten sposób:
od
punktu byłej
polsko-łotewskiej granicy, znajddującego
się
na zachodnim
brzegu wsi Ludwinowo, granica
przebiega w prostej umówionej
linii ma południe do zachodniego krańca wyspy Sosnowiec na
wiec

prostą

Stąd

I.

wieś Nierwiańce

a po stronie Litwy wieś

Nagiany. Od wschodniego brzegu jeziora Ołksna granica biegnocno-zachodnim do pėlnocnozachodniego krańca tego jeziora.

skiego
i wzajemnej
pomocy,
ułożonego w Moskwie 10 października 1939 roku, porozi miel się jak następuje:

jeziorze Dryświaty,

LONDYN.

a ZSRR

nając jezioro Zyłma i pozostawiając
po stronie ZSRR wieś
Wiłnoki,

fol-

wark Misztowce i folwark Sorbaszynie — po stronie Rep. Litewskiej.
Od południowo-zachodniego
krańca wyspy Sosnowiec granica nieco zbacza na południowy

(Dzisienki) granica biegnie tą
rzeką w górę do ujścia bezimiennej rzeczki, wplywającej do
tej rzeki w odległości około 1500
metrów na południowy wschód

zachód

i biegnie w prostej umó-

od

wionej

linii

wieś po stronie Litwy,a nastepnie tą rzeczką w górę dc jej początku na południowy
wschód
od wsi Jurgieliszki.
Stąd granica biegnie umówio-

do początku

wiacicy.

"Wea

granica

biegnie

Od

rzeki

rzeką

Dryświacica w górę do ujścia
rzeki Opiwordka,
dalej rzeką
Opiwordką
do
jej początku
przy jeziorze Opiworda.
Stąd granica biegnie prostą
linią przez jezioro Opiwordka

początku

wsi

rzeki

Nowiki,

Dzisny

pozostawiając tę

ną linią do południowo-zachodniego krańca jeziora Szaminia,
do ujścia wpływającej do tego
jeziora
bezimiennej
rzeczki, a
następnie w górę tą rzeczką do

do przejścia, łączącego to jezioro
z jeziorem wyłma,
a następnie

północno - zachodniego
brzegu
wsi Deguciszki Il, pozostawiając
po stronie ZSRR jezioro Szami-

biegnie tym przejściem do jeziora Zylma.
Od
pėlnocno - wschodniego
brzegu
jeziora Zylma
granica
biegnie prostą umówioną linią

nia,

wsie

Pleniszki,

Seniszki

II

i Deguciszki II, zaś po stronie
Litwy — wsie Jurgieliszki, Pau-

w kierunku południowo-zachodnim do jeziora Ołksna,
przeci-

kszty,

Seniszki I i Chutniki.
(c.'d. n.)
Została

w. Czechowicz,

W

Krakowski,

przy ul. Wielkiej
Obiady

wydaje

zakazana

przez rząd hitlerowski

CITTA del VATICANO (o. s.).
Radio watykańskie ogłosiło wiadomość, stwierdzającą, że rząd
Trzeciej Rzeszy wydał zarządzenie cenzurzę,

sy,

by

wychodzącej

na

łamach

pra-

godz.

12—5

po

poł.

Wolna strefa dla
Litwy w Kłajpedzie

W związkn z wymianą dokumentów ratyfikacyjnych w sprawie wolnej strefy w Kłajpedzie
dla potrzeb Litwy, strefa ta została ostatnio Litwie przekazana.
W najbliższych dniach rozpocznie

się

komunikacja

BERLIN. 5.XI,

(N.)

pismę katolickich.

Gen.
rał czeski

Produkcja sztucznej
wełny we Włoszech
RZYM.
6, XI. (Elta).
We
Włoszech pośpiesznie budują się
4 nowe fabryki sztucznej wełry.
Każda z tych fabryk wyprodukuje w ciągu roku ok. 200.000
podwójnych centnarów "Z
(N.)

550 tysięcy ton (kontrabandy wojennej.
5. XI.

Angielskie

Min. Blokady
komunikuje,
że
do 15 pażdziernika francuskie i
angielskie okręty wojenne skonfiskowały
550.000 ton
kontrabandy przeznaczonej
dla Niemieć.
Z tego Francuzi skonfiskowali 150 tys. ton
i Anglicy
400 tys. ton.

Prhala

we

Francji

PARYŻ.

4. XI. (Elta).
Prchała,

Gene-

który

orga-

nizował legion w

Polsce,

był w tych

do Francji,

dniach

każda wojna misi wywrzeć wiel-

ki wpływ na losy państw checiażby _ najbardziej. oddalonych
od teatru działań
wojennych.
to samo tyczy się Ameryki. Atlantyk północny, leżący pomiędzy Europą i Ameryką, nie jest
już taką barierą jak dawniej.
Za wolą Ameryki albo bez jej
woli może nadejść dzień, kiedy
Ameryka będzie musiała wziąć
udział
w
wojnie.
Dzień ten
może

(N.)

PARYZ,
6.XI. (Elta).
Hawas
donosi, že w m. Liege aresztowano
szpiega
niemieckiego.

Przyznał się on do winy.

(N)

Belgia ukończyła już
przygotowania wojenne.
PARYZ. 5. XI. Jak donoszą z
Brukseli, przygotowania wojenne czynione w okręgach belgijskich, przylegających
do
Niemiec
zostały już ukończone.

potrzeby

belgijska
ręgów

może

cała

być

nastąpić

więcej

tym

mocarstw

prędzej,

weźmie

WILNO,

im

Jest rzeczą wątpliwą, ażeby
wywiad podobny mógł się ukazać bez zgody Białego Domu.

Krawiecki

Bernarda Śnieżko
DZIAŁ

DAMSKI

4

Wilno,
ród

i MĘSKI

ul. Glmnazjalna 4

Ofiernej

v s-a vis Sądów

Sprzedaż i Kupno
Fortepian w dobrym

dam ni+ drogo,

35,

TEL. 605.

DOKTOR

Benedykt

MED.

Schermann

powrócił i wznowił przyjęcia
w chorobach płucnych (Roentgen)
ul. Zawalna 2, 'el. 10 69
1 ExAkZ-STC MATOLOG

Józef

spec. chirurgia jamy
przyjmuje w Wilnie
Mała Pohulanka 3 u
do 7 w. Zawalna 30

stanie sprze-

ul. Krakowska

Poszukuje się mieszkanie 12—:5

Uniwersyt.,

ustnej i szczęk,
od 10 do 2 pp.
d-ra Libo, od 4
ц 4-га Rucznika

pokol w centrum miesta, sysiem korytarzowyv. Oferty kieroweć do admi=-

n strzcji pod „J. L*
Pokój

z

ludność

tych

ok-

umeblowany, z wygodamt

z oddzielnym we ściem
ul. Gazcwa 6 m. I.

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAA
AAA
A

i Wychowanie

Nauka

Rodowita

francuska udziela lek-

cji. Zgłoszenia,

Mickiewicza

Angielskiego

46—4

nauczę szytko za

ciepły piaszcz damski także za naukę
litewsklego.
Dyplom londyński. Mickiewicza 42—12.

Nauczycielka gimnazjum udziela

lekcyj je<yka francuskiego, zgodzi sę
na wyjazd. Adies: Wiwulskiego 12—1

Praca

Sklep spożywczo tyloniowy w śródmieściu z kompletnym
urządzeniem
do sprzedania. Adres w administracji

Poszukuję posady zarządzającej
gospodarstwem domowym, znam kuchnię, szycie. Oferty kierować do administracji pod „Oszczędna”*

Przyjmuję

Pokój

pisane

muntowska

Poszukuję
do

eis

wa

kwa! fikowaną

s-miesięcznego

pielęg-

dziecka,

od 9—10 rano, ul. Zakreto-

30-

Absolwent

Litewskiego Instytutu

Handlowego w Kłajpedzie, Polak, z
praktyką bankowo handlową, znający
stosunki litewskie, przyjmie posadę
w poważnym przedsiębiorstwie w Wilnie. Ofe'ty z podaniem warunków do
adm. „Kurjera Wil.* pod „Absolweat“

Po raz pierwszy w Wilnie!

Największy sukces wszystk. czasów

Paweł
Zachwyc. dramat

W rolach glėwn.:

I

Patriota
lub zdrajca

z życia cara

Harry BAUR,

PawłaI

Pierre Renoir i Suzi Prim

Nadprogiam : "AKTUALIA

20m.

2 pokoje duże, słoneczne, ciepłedo wynajęc'a bez mebli i opału. Wia-

domuść:
Czyłelnia„Nowości”, ul. Sw.
Jerzeqo 3 m. 3 od aodz. 1/—I8.

przy, ul. Mickiewicza

Ne 41 i przy ul. Portowej Ne 28:
do wynajęcia. Dowiedzieć się

na miejscu.

Różne

Zamienię

oiaz

inwentarzem,

amerykańskiej.

Janette MACDONALD

Tarantella
HELIOS|
(SYV PUSZCZY)
dodatek i nowy
KINO

Gigantvczny

być

z długiem

mość:

DZIŚ!

Nowogrodzka

8

33,

Drukarnia „Zni
Spaustuvė „Zniči

9. Godz. 14—18.

Dowkonttów

i

Pachowskich-

2gubiony

wrzešniu

poszukuję. Łaskawe wiadomośc.
Wilno, Antokoi Wiosenna --a dla Jurgis
Daukantas,

we

'939

Książeczkę

Oszczędno-

ściową K K. O. m. Wilna
Wydaną na im. Wacława
go — unieweżnia się.

Nr 5794.
Nowickie-

Zgubiono świadectwo przemysłowe
kat. Sl na imię Małka Zagoryn —
Wilno, ul Dominikańska N 11.
Uniewążnia się
19363, wydany

Wilna

dowód osobisty
przez Magistrat

na nazwisko

Olgierd Żu-

Wilnie

za rok

1939,

kat. przemys

firmy L. Bloch i Syn — fabryka

(Motyl

czoch

hiszpański)

Nadprogram

;

AKTUALNOSCI

r.

dowód cscb.sty wydany w roku 1933
na imię Juliusza Bzłtera przez Gminę Mcsty — unieważnia się.

i Allen Jonnes w filmie

M. G. M.

—

Wilno, Szawelska

ważnia się.

1 —

poń-

unie-

1виЫом| legitymację Ubezpieczałni Społecznej Nr 1457508 na imię
Olechnowiczowej

film egzotyczno-dżungłowy

ważnia

powieści R, Kiplinga. Nadprogram: Kolorowy
Paramountu.
Beža 0 1.30, ostalni s. o 6.45

Wiktorii

—

unie-

się.

Zaułek Św. Jerzego 3

Wileńska

Książnica

Wielki film sensacyjny p. t.

rolach PE kn:

Nadprogram:

Leidėjas: Vytautas Stanevičus.
Wydawca: Witold Staniewicz.
Redaktor: Witołd Kiszkis. Redaktorius: Vytautas Kiškis.

A-

Zgubione świadectwo przemysłowe,
ane przez I Urząd Skarbo

MUZA „CHICAGO”

ewakuowana.

połcżoną

hipotecznym. Wiado-

Zar kowa

kowski.

„ZIELONY RAJ"

w-a ka
tygodnik

pięknie

w odległości 22 kim. od Wilna przy
stacji kolejowej — na dom z ogrodem
na przedmieściu Wi'ne. Może

m.

prod.

AKTUA

Power

wypożycza beletrystykę, lekturę
szkolne, naukowe

Czynna w dnie powszednie
od godz. 11 do 18-ej.
Warunki

i Alice Fay,

Początek

o godz.

dostępne.

1-ej

Adres redakcji i administracji: Wilno, ul. Bisk. Bandurskiego 4. Tel. 79 į 99,
Redakcijos ir admin. antrašas: Vilnius, Vysk. Bandurskio g-vė 4. Te). 79 ir “

й ul Biskup

Bandurskiego 4. Tel.f13-40.

S ы№

ndurskio

g-vć 4, Tel. 3-40.

й

z powodów rodzinnych

działkę r rą 5 ha z lasem, domem
mieszkalnym
(3 pokoja i kuchnia),
stajnią, stodołą (budynki nowe) itd..

Nr

Kino Reprezentacyjne ca JINO po:

solidnej

7/2 m.

5-pokojowe mieszkanie słoneczne z wygodami i 2-pckojowe z kuchnią i wodą do wynajęc'a, Podgórna 5-

podań w ję»

Pielęgniarka dyp'omowana przy|muje dyżury oraz chętnie przyjmie po»
sadę na stałe. Adres w administracji
„Kurjera wileńskieao*

dla

5-pokojowe mieszkanie i jeden
pokój osobno do zpaaiece, ul. Zyg-

zyku btewskim jak równ'eż udzielam
lekcji jezyka litewskiego Godz, 10—13
i 16—19, ul. Orzeszkowej 3-1

niarkę

z wygodami

Zgubioną

Film

do wynajęcia

urzedn czki — ul. Królewska
og'ądac 2— 5 pp.

SKLEPY

37—1

Szczenięta selery irlandzkie sprzedaią sę, .laciellońska 8 m. 22.

V

„a

- Poszukuje
się
do
najęcia w
dobrycr AN)
Roda
obszer=
ne.
dobrze urzadzone pomieszczenia
na sklepy ko'onialno-spożywcze. Oferty na pismie z podaniem waru' ków.
uprasze się kierować do biura Spółdzielni „Ruta*, Wilio, Wielka 12—1

Lifszyc

(+ Wa:szewy)
Konsultant Warsz. Kliniki

m

Lokale

Łekazrze

w prowadzonej obecnie wojnie*.

Zakład

NIEMIECKA

udział

przy-

Aresztowanie szpiega niemieckiego

Wrazie

J. KARLI

Wielkie obu-

rzenie w prasie berlińskiej wywołał wywiad udzielony przez
panią Roosevelt przedstawicielowi dziennika „New Jonktun*.
Pani
Roosevelt
w
roznowie
z przedstawicielem tego pisma
oświadczyła, że... „w naszejepoce

OGŁOSZE

z tą strefą.

w Niemczech,

nie tolerować zwalczania komunizmu i bezbożnictwa.
Zarządzenie to ma moc obowiązującą również w stosunku do

LONDYN.

i S-ka)

56 (viś-a-vis Ratusza).

silę od

Walka z bezbożnictwemikomunizmem

B. Szałkowski

BIURO

Ź

(wł.

SPOŁECZNA

PRZYJMUJEį

ta przewiduje možilwošč
udziału Amerykiw wojnie

il

JADŁODAJNIA

otwarta

OGŁOSZENIA DO i:

Pierwsze

Mz łżonka prez. Roc sevel-

KAŻAŁAAŁAŁA.

uchodźców I

6. XI.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS

TYYYTYTYTYYYYYYYYYY

uwadze

partia

transporty
aeroplanów
amerykańskich oczekiwane są w Anglii
już w bierzącym tygodniu. Piewsza partia wyn esie €00 aeroplanów, późniejsze od 600 do 1000
miesięcznie.
Anglicy otrzymują
olbrzymie
bombowce
amerykańskie
i najszybsze
aparaty
myśliwskie.
Okręty
angielskie
i francuskie ładują już pierwsze
aeroplany amerył ańskie. Eskadry
wojenne Anglii i Francji będą
eskortowoły te transporty, których
odejście
otoczone
jest
wielką tajemnicą, ze względu
na możliwość ataku ze strony
niemieckich łodzi podwodnych.

2
Ku

pierwsza

ля

Niżej podpisani,
odpowiednio upoważnieni do tego przez
Rząd
Republiki
Litewskiej | i
Rząd ZSRR, wykonuj:c artykuł!
traktatu
o przekazaniu
Litwie

laro

jl i i
B

Litewską

600 aeroplanów

YYYYYYYYVYTYTYYYY

między Republiką

WIL

