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URJER 

  

Wilno, czwartek 9 listopada 1939 r. 

ILENSKI 
„VILNIAUS KURJERIS“ 

Przed polskim Świętem 
Niepodległości 

Sama nazwa tej uroczystości, 
jaka przypadnie w dniu 11 listo- 

pada b. r. budzi w Polakach 

uczucia niepohamowanego smut- 

ku. Nie chcielibyśmy powiedzieć 

rozpaczy. Nie chcielibyśmy rów- 

mież, ażeby rozpacz miała kiero- 

wać naszymi krokami w tym 

dniu. 
Łatwo by ją mogły wyko- 

czystać elementy wrogie rów- 

mie nam Polakom jak i Litwi- 

mom. Na ten moment trze- 

ba pizedewszystkim zwrócić 

uwagę. Strzec się anonimowych 

organizacyj i organizatorów! Jest 
więcej niż pewne, że są tam 

i wrogie nam pieniądze i broń 

i prowokatorzy. 

11 listopada od chwili odzy- 

Skania przez Polskę niepodleg- 
łości w roku 1918, stał się jed- 
nym z polskich świąt narodo- 

wych tak jak litewski 16 lutego 

  

jak łotewski 18 listopada, W Wil- 

nie za rządów polskich swoje 

święto obchodzili wileńscy Lit- 

wini i my na łamach naszego 

pisma w dniu 16 lutego nie rąz 

wyrażaliśmy swoj udział w ra- 

dości bliskiego nam narodu. 

Przypuszczamy, że obecnie w 

dniv polskiego Święta narodowe- 

go utrzymany w ramach legal- 

nych wyraz uczuć miejscowych 

Polaków i tych Polaków, którym 

Litwa w czasie kurzy dziejowej 

udzieliła schronienia, nie па- 

potka przeszkód. Sami jednak 

musimy dbać oto, aby dzień ten 

w Wilnie nie stał się nowym 

zarzewiem polsko-litewskiej nie- 

zgody, na której dotąd nigdy 

żaden z tych narodów nic re- 

alnego nie zyskał, a nieraz oba 

narody traciły bardzo wiele. 

P. Lemiesz. 

ZARERZZACECA 

Apel królowej Wilhelminy 
i króla Leopolda o pokój 

HAGA. 7. Xi. (o. s.) Dziś 
wieczorem w Hadze królowa 
holenderska Wilhelmina oraz 
bawiący w Hadze król Balgów 
Leopold, wystosowali apel do 
państw  wojujących, wzywając 
do zaprzestania wojny i zawar- 
cia słusznego i sprawiedliwego 
spokoju. 

Apel ten wystosowany został 
do rządów Francji, Aaglii i Nie- 
miec, kiórym przesiano depeszę 
taj mniej więcej treści: 

W tej ciężkiej godzinie, zanim 
jeszcze wojna na zachodzie nie 
wybuchła z całą gwałtownością, 
jesteśmy przeświadczeni, że obo- 
wiązkiem naszym jest podnieść 
głos w obronie pokoju. 

Nie tak dawno jeszcze strony 
oświadczyły swoją gotowość za- 
warcia rozsądnego i sprawiedli- 
wego pokoju. 

Jesteśmy gotowi ułatwić uzy- 

  

skanie porozumienia. Oto rola, 
której gotowi jesteśmy się pod- 
jąć dla dobra naszych narodów 
i całego świata. 

W Hadze król Leopold odbył 
szereg rozmów z królową Wil- 
helminą i członkami rządu ho- 
łenderskiego. 

BRUKXELA. 7. XI. (o. s.). Dziś 
rano król Leopold wrócił do 
stolicy. 
LONDYN. (o. s.). Sfery poli- 

tyczne angielskie natychmiast 
zareagowały na apel o pokój. 

Jednym z przejawów tej re- 
akcji było znamienne przemó- 
wienie brytyjskiego ministra 
spraw zagranicznych lorda Ha- 
lifaxa. 

(Przemówienie to podajemy 
na innym miejscu). 

Prasa niemiecka natomiast, 
jak dotychczas, zachowuje mil- 
czenie. 

Połacy w obronie 
przeciwlotniczej 

Anglii 
'LONDYN. (o. s.). Ministerstwo 

obrony narodowej wydało zarzą- 
dzenie umożliwiające Polakom 
nie mogącym wstapić do szćre- 
gów Armii polskiej, walczącej na 
froncie zachodnim, wstąpienie 
do szeregów angielskiej O. P. L. 

Wielu Polaków zamieszkałych 
w Londynie niezwłocznie sko- 
rzystało z tej możliwości. 

Polskie okręty 
wojenne: 

walczą na M. Północnym 
LONDYN, (o. s.). Radio lon- 

dyńskie, podaje, iż wczoraj okrę- 
ty wojennej marynarki brytyj- 
skiej przedarłszy się głęboko w 
głąb morza północnego stoczyły 
walkę z okrętami i samolotami 
niemieckimi. 

W akcji floty sprzymierzonej 
wzięły również udział 2 okręty 
polskiej marynarki wojennej, 
które w swoim czasie przedarły 
się bohatersko przez niemieckie 
pola minowe na Bałtyku i przy- 
łączyły się do wojennych sił 
morskich państw sprzymierzo- 
nych. 

Wczoraj marynarze polscy 
pod polską banderą stoczyli 
walkę z niemiecką marynarką 
wojenną. 

Wg komunikatu  btytyjskiej 
marynarki operacja na morzu 
północnym zakończyła się suk- 
cesem floty sprzymierzonej. 

Rumunia nie będzie 
dostarczała nafty 

Niemcom 
LONDYN, 7. XI. (Elta). Jak 

donosi korespondent Daily He- 
rald z Konstantynopola Niem- 
com zagraża utrata 2 i pół mi- 
liona ton naity dostarczanych 
poprzednio przez Rumunię. Ru- 
munia będzie dostarczała tę 
naftę Turcji i Jugosławii. 

Publicysta włoski 
przeciwko ZS5RR 
LONDYN. 7.X1. Sensacją dnia 

w Rzymie stał się artykuł czo- 
łowego publicysty faszystowskie- 
go Wirginio Gaydy wymierzony 
przeciwko ZSRR. 

  

Znamienne przemówienie _ 
brytyjskiego ministra spraw zagranicznych 
* LONDYN, (Obsł. sp.). Cala 
Anglia, mieszkańcy dominiów i 
miliony obywateli Stanów Zjed- 
moczonych z napięciem wysłu- 
chali wczoraj wieczorem przemó- 
wienia angielskiego ministra spr. 
zagr. lorda Halitaxa, które wy- 
głosił przez radio. 

Lord Haliiax rozpoczął swoje 
przemówienie wstępem z histo- 
rycznego przemówienia premiera 
Chamberlaina, wygłoszonego w 
trzy golziny po wypowiedzeniu 
wojny, w którym mówił: „ogło- 
silišm y walkę przeciw potęgom 
zła, przeciw uciskowi i niespra- 
wiedliwości*. 
— O co walczymy? — konty- 

unował lord Halilax. — Walczy- 
my o wolność i pokój wszystkich 
tych narodów, które chcą żyć 

w spokoju i pokoju, przeciwko 
naruszaniu umów międzynarodo- 
wych, walczymy o to, aby w 
przyszłości stworzyć tylko to, 
co ku dobremu prowadzi. Prag- 
niemy zniszczyć niesprawiedli- 
wość, by przywrócić prawdę, 
honor człowieka, ludzki stosunek 
człowieka do człowieka. 

Skąd czerpiemy pewność zwy- 
cięstwa? Nie szukamy w tej woj- 
nie żadnych zdobyczy, chcemy 
tylko zabezpieczyć przyszłość, 
by Europa raz jeszcze nie prze- 
żywałapodobnajtragedii.Stwo- 
rzymy taki nowy porządek rze- 
czy, który zagwarantuje rów- 
nouprawnienie wszystkich lu- 
dzi oraz poszanowanie god- 
ności osobistej narodów i jed- 
nostek. 

Nikt nie mógł by w tej chwili 
określić kiedy to nastąpi. W. Bry- 
tania i Fraacja i wiele innych 
narodów powzięły jednak nie- 
złomne postanowienie cel ten 
osiągnąć. 

Ta niezłomna decyzja i nasze 
zasoby moralne, materialne i woj- 
skowe pomogą nam osiągnąć 
nasz cel. 

O>surzenie prasy nie- 

mieckiej 
BERLIN, (o. s.). Sfery poli- 

tyczne Rzeszy Niemieckiej ostro 
zareagowały na znamienną mowę 
lorda Halifaxa. Dzienniki nie- 
mieckie oskarżają brytyjskiego 
ministra o dalsze podżeganie do 
wojny. 

Cena 40 groszy 

  

Фа Wydawnictwa 
W celu ukrócenia spekulacji naszym pismem ao: 

Egzemplarze „Kucjera Wil." we wszelkich kolorach (zielony, 
seledynowy i in.) oprócz pomarańcz >wego są w sprzedaży 
ulicznej wyłącznie za cenę 40 groszy. W tym kol>rze wy- 
puszczamy 85 '/, całego nakładu. 

15/, nakładu jednakże zmuszeni jesteśmy sprzedać 
w walucie litewskiej po 20 centów. Całkowity wpływ ze 
sprzedaży w centach użyty będzie wyłącznie na zakup 
papieru gazetowego, który możaa nabyć jedynie za lity. 
Te 15'/, nakładu drukujemy w kolorze pomarańczowym. 

Apelujemy do czytelników — przyjaciół pisma o po- 
parcie wysiłków wydawnictwa przez nabywanie egzemp- 
larzy pomarańczowych po 20 centów. Apelujemy rów- 
nież o zaprenumerowanie „Kurjera* w cenie 5 litów 
miesięcznie (z dostarczeniem do domu w godzinach 
rannych). Jest to cena prenumeraty  prowizo- 
ryczna, ustanowicna na pierwszy miesiąc, którą po- 
Staramy się w najbliższej przyszłości obniżyć. 

Wystąpienie ZSRR z Ligi Narodów? 
  

Jak podaje „XX Amžius“, we- 
diug informacji ze sfer dyplo- 

wystąpi 
sowiecki ma o tym zakomuni- 

  

ż Ligi Narodów. Rząd 

Po nych w Berlinie ZSRR  kować Genewie jeszcze w b. m. 

Stosunek Niemiec do Polski 
„XX Amżius*: Jak podaje 

„Svenska Daybladet* z Berlina, 
istnieje coraz mniejsza nadzieja 
na odbudowę przez Niemcy Sa- 
modzielnego państwa polskiego. 

Niemcy spodziewali się, że, 
po zakończeniu wojny, wpływo- 
wi działacze polscy zgłoszą się 
do nich i podejmą się stworze- 
nia nowego rządu polskiego, ko- 
rzystając z możliwości, jakie się 
nasuwają. W tym wypadku Pol- 
ska uzyskałaby większą nieza- 
wisłość i wygodniejsze granice, 
niż w wypadku, giyby samo 
dowództwo wojsk niemieckich 

miało się troszczyś o odbudowę 
gospodarczego życia Polski. Wo- 
bec doznanego zawodu, Niemcy 
będą rządzili Polską sami. 

Nowa w:chodnia granica Nie- 
miec teoretycznie przebiegać bę- 
dzie na wschód od Łodzi, zaś 
faktycznie—pod Brześciem n. B. 
Według planów  aiemieckich, 
Warszawa, licząca przed wojną 
ok. 800.000 żydów, stanie się 
miastem czysto aryjskim. Ghet- 
to, zburzone podczas bombar- 
dowania, nie będzie odbudowa- 
ne. 

(N.) 
ERA, 

wiwa 

Minister Spr. Zagr. V 
iUrbszys 

0 stosunkach litewsko- 
sowieckich 

Z okazji 22 rocznicy rewolucji 
rosyjskiej, wygłosił min. Spr. 
Zagr. Urbszys w Klubie Oficer- 
skim w Kownie dłuższe prze- 
mówienie, w którym nakreślił 
historię przyjaznych stosunków 
sowiecko-litewskich, zaznaczając, 
że w stosunkach tych w dalszym 
ciągu panuje duch życzliwości 
i wzajemnej lojalności. (N.) 

aj Nagonka niemiecka 
na prez. Roosavelta 

BERLIN, 7. XI. W związku ze 
zmianą ustawy o neutralności, 
berlińskie sfery polityczne ostro 
krytykują politykę prez. Roose- 
velta. Niemcy utrzymują, że 
prez. Roosevelt jest nieprzy- 
chylnie nastrojony wobec Nie- 
miec i «e neutralność Ameryki 
staje się coraz bardziej proble- 
matyczna. 

Straszne skutki 
wojny morskiej 
KOPENHAGA, 7,XI. Całe wy- 

brzeże duńskie żyje pod grozą 
min, których kilka tysięcy zerwa- 
ły zkotwic straszne burze, sza- 
lejące na Morzu Północnym. 
Zwłaszcza dużo min wędrownych 
zauważono w cieśninie Zund. 
W. niektórych miejscach władze 
duńskie musiały wysiedlić lud- 
ność rybacką ponieważ zdarzały 
się wybuchy min wyrzucanych 
na brzegi przez fale. 

Woroszyłow 6 pań- 
stwach bałtyckich 

„XX Amżius*: W związku z 
defiladą z okazji 22 rocznicy te- 
wolucji rosyjskiej, wygłosił mar- 
szałek Woroszyłow w Moskwie 
przemówienie, w którym m. in. 
oświadczył, że pakt sowiecko- 
bałtycki usuwa niebezpieczeńst- 
wo wojny między Niemcami 
a Rosją i wogóle groźbę wojny 
w Europie Wschodniej. 

Mówiąc o traktatach z pań- 
stwami bałtyckimi, Woroszyłow 
oświadczył, że sowieckie bazy 
wojskowe w Litwie, Łotwie i 
Estonii są niczym innym jak 
awaagardami wspólnego bezpie- 
czeństwa uxładających się kra- 
jów. Awangardy te w najmniej- 
szym stopniu nie będą się wtrą- 
cały do wewnętrznego ustroju 
niepodległych i wolnych, zaprzy- 
jaźnionych z ZSRR republik 
bałtyckich. KN.) 

Litwinow 

na deliiadzie 
LONDYN, (o. s.). Dzienniki 

londyńskie obszernie relacjonują 
o przebiegu uroczystości mo- 
skiewskich z okazji 22 rocznicy 
rewolucji październikowej. Ko- 
respondent moskiewski „Reutera* 
donosi, że podczas defilady na 
placu Czerwonym, którą dowodził 
marsz. Budiennyj, na trybunie rzą- 
dowej przy mauzoleum Lenina 
zajął miejsce obok Stalina, Mo- 
łotowa, Kaganowicza, Żdanowa 
i innych, również były „narkom- 
indieł* Związku Sowieckiego 
Maksym Litwinow. 
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| Nowe granice Litwy 
TTT ы 

(Dodatkowy protekuł między Republiką 
Litewską a ZSRR) 

(Dokończenie) 

Stąd granica przebiega bezi- 
mienną rzeczką w dół do jej 
ujścia do rzeki Beży, a następ- 
nie umówioną prostą linią w 

kierunku południowo zachodnim 
de południowo - wschodniego 
brzegu wsi Kcniuchy, pozosta- 
wiając tę wieś po stronie Litwy. 

Od. wsi Koniuchy granica 
przebiega rowem w kierunku 
połudn.-zachodnim, a dalej umó- 
wioną prostą linią do połudn.- 
wschodniego brzegu wsi Mała- 
kuże, pozostawiając tę wieś po 
stronie Litwy. 

Od tej wsi granica przebiega 
rzeką Sołczycą w górę do jej 
początku na połudn.-wschód od 
kolonii Mackiszki, pozostawiając 
po stronie ZSRR folwark Kuże, 
wieś  Jundzieliszki i folwark 
Mackiszki, zaś po stronie litew- 

skiej-folwark Narkuszki i kolonię 

Mackiszki. 

Od kolonii Mackiszki granica 

przebiega w kierunku połudn.- 
zachodnim do początku rzeki 
Dzitwy przy folwarku Brato- 

mierzu, 
Od folwarku Bratomierza gra- 

nica biegnie rzeką Dzitwą w dół 

do jej skrzyżowania z drogą 

Ejszyszki Sakowcze. Stąd 

granica przebiega umówioną pro- 

stą linią na zachód do początku 

rzeki Wersoki, znajdującego się 

mniej więcej w odległości 1300 

metrów na połudn.-zachód od 

wsi Dumble, a dalej tą rzeką 

w dół do ujścia rzeki Kapkunki 

itą ostatnią w górę do jej po- 

czątku, mnie więcej w odległo- 

ści 800 metrów na północny 

zachód od wsi  Stamierow- 

szczyzna. 

Stąd granica przebiega umó- 

wioną linią w kierunku zachod- 

nio-południowym do począt- 

ku bezimiennej rzeczki, mniej 

więcej w odległości 400 metrów 

ną północny zachód od folwarku 

Gryszaniszki, pozostawiejąc po 

stronie ZSRR wsie Stamierow- 

szczyzna, Smilginie, . Koniawka 

i folwark Gryszaniszki, zaś ро- 

stronie Litwy — wsie Paszyszki, 

Milekańce i folwark Kleńce. 

Dalej granica przebiega bez- 

imienną rzeczką w dół do po- 

łudn.- wschodniego brzegu wsi 

Guta. Od wsi Guta granica prze- 

biega umówioną prostą linią w 

kierunku połudn.-zachodnim do 

punktu znajdującego się przy 

rzece Ułła mniej więcej w od- 

ległości 1800 metrów na połudn.- 

wschód od wsi Kaszety, 

Stąd granica przebiega rzeką 

Ułłą w dół do jej ujścia do 

rzeki Mereczanka, a następnie 

biegnie w kierunku na zachód 

dawną polsko - litewską linią ad- 

ministracyjną do punktu przy 

rzece lgorka, znajdującego się 

przy ujściu bezimiennej rzeki, 

płynącej od wsi Przetoka i wpa- 

dającej do rzeki Igorka, mniej 

więcej w odległości 2300 metrów 

na północny wschód od skrzyżo- 

wania tej rzeki z szosą Rządowo 

— Kapcziamiestis. 
Uwaga 1. Na rzekach i rzecz- 

kach niespławnych granica prze- 

biega przez Środek najważniej- 

szej arterii tych rzek i rzeczek. 

Uwaga 2. Określone umówio- 

nymi liniami odcinki granicy zo- 

staną ściśle ustalone przy wy- 

tyczanin granicy. 

Uwaga 3. Linia graniczna 

ustalona przez niniejszy proto- 

kuł, oznaczona została czarną 

barwą na załączonej rosyjskiej 
mapie o skali 1 : 100.000. 

Il. 
Ustalona w lczęści niniejszego 

protokułu linia graniczna zosta- 

nie wytyczona przez mieszaną 

Komisję litewsko -sowiecką na 

miejscu. 

Komisja ustali znaki pogra- 
niczne, dokona szczegółowego 
opisu tej linii i oznaczy ją na 
mapie o skali 1:25.000. 

  

Komisja rozpocznie prace | 
listopada 1939 r. 
„Dokonany przez wyżej wspom- 

nianą Komisję szczegółowy opis 
linii granicznej i mapa tej linii 
winny być zatwierdzone przez 
oba Rządy. 

Ul. 
Niniejszy protokuł, zmieniają- 

cy artykuł 2-gi Traktatu między 
Republiką Litewską i RSFSR z 
12 lipca 1920 roku i wch« dzą- 
cy w zycie z dniem jego pod- 
pisania, winien być ratyfikowany. 

Wymiana dokumentów ratyfi- 
kacyjnych nastąpi w Kownie 
możliwie jak najrychlej. 

Niniejszy protokuł sporządzo- 
ny został w 4 egzemplarzach, z 
których 2 w jezyku rosyjskim i 
2 w języku litewskim, przyczym 
oba jego teksty mają jednakową 
moc. 

Podpisano w Moskwie, 
pażdziernika 1939 roku. 

Podp. W. Mołotow 
z upoważnienia Rządu Zw. SRR. 

Podp. Natkevičius 
z upoważnienia Rządu Republiki 

Litewskiej, 

BEZ Z ACAR RIAA 
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Do Anglii nadchodzą 
zapasy żywności 
„XX Amżius*: W ciągu ostat- 

nich 4 dni zawinęło do portów 
angielskich 28 okrętów, przy- 
wożąc ok. 100.000 tonn pro- 
duktów żywnościowych, benzy- 
ny, drzewa itp. W związku z tym 
olbrzymim wzrostem zapasów 
w kraju, rozważa się w Londy- 
nie całkiem poważnie sprawa 
odioženia  racjonowania pro- 
duktów spożywczych conajmniej 
do N. Roku. (NJ) 

Konferencja gospo- 
darcza z państwami 
bałkańskimi w Ber- 

linie 
„XX Amžius“: Min. gospodar- 

ki narodowej w Niemczech Funk 
zwoła w Berlinie konierencję 
gospodarczą z udziałem Rumu- 
nii, Jugosławii i Bułgarii. Zada- 
niem konferencji będzie stwó- 
rzenie  Ściślejszej współpracy 
między tymi państwami i zmniej- 
szenie do minimum trudności 
handlu zagranicznego, jakie się 
wyłoniły z powodu wojny. (N.) 

zdj 
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„KURJER WILENSKI“ 

141 Listopada 50 miliardów zł. 
w złocie 

wyneszą zamówien'e an- 
glo-francushie w Stanach 

Zjecnoczonych 

WASZYNGTON, 7.X1. Natych- 
miast po podpisaniu przez prez. 
Roosevelta ustawy o zniesieniu 
zakazu wywozu broni do portu 
nowojorskiego zaczęły płynąć 
potoki samochodów ciężarowych 
naładowanych sprzętem wojen- 
nym. Jak donoszą dzienniki ame- 
rykańskie, poselstwa Anglii i 
Francji dały nowe obstalunki 
fabrykom amerykańskim na aero- 
piany, motory i maszyny dla 
fabryk broni. Oprócz tego Francja 
dała zamówienie na 5.000 samo- 
chodów ciężarowych w terminie 
do dnia 1-go stycznia rb. i 10,C00 
w termińie późniejszym. Ogólna 
cyfra obstalunków sięga astro- 
nomicznej cyfry 10 miliar. dol., 
t. į. 50 miliardów złotych w złocie. 

Dzienniki amerykańskie utrzy- 
mują, że Anglia i Francja otrzy- 
mują najlepsze i najbardziej no- 
woczesne samoloty. Samoloty 
myśliwskie osiągają np. fantas- 
tyczną szybkość dochodzącą do 
650 kilometrów na godzinę. A- 
merykańskie fabryki samclotów 
znacznie rozszerzają produkcję. 

Oprócz obstalunkėw  angiel- 
sko-irancuskich, ogromna ilość 
materiałów wojennych idzie ze 
Stanów Zjednoczonych do Ka- 
nady, która staje się jednym 
wielkim składem broni dla Anglii. 
Otworzono tam również wielką 
ilość szkół dla pilotów wojsko- 
wych. 

Na froncie zachodnim wiado- 
mości z Ameryki wywołały wy- 
buch entuzjazmu. Żołnierze fran- 
cuscy i angielscy rzucali czapki 
w górę i śpiewali pieśni amery- 
kańskie i t. d. 

"Goeringa i Ribben- 
trop nigdzie nie jadą 

„XX Amžius“: W. ostatnich 
dniach rozeszły się pogłoski, 
że marszałek Goering pojedzie 
do Rzymu, zaś rhin. Ribbentrop 
do Moskwy. Pogłoskom tym 
zaprzecza Wilhelmstrasse w spo- 
sób jaknajbardziej kategoryczny. 
Podróż Goeringa miała się, wg 
autorów swych pogłosek, odbyć 
w związku z oziębieniem sto- 
sunków włosko-niemieckich. Sfe- 
ry niemieckie twierdzą, że ce- 
lem tych pogłosek było zakłó- 
cenie stosunków między Niem- 
cami a, Włochami. (N.). 

  

Apteka 

w, Augustowskiego 
przy ul. Mckiewicza U 

otrzyma!a insulinę i Surowicę 
przeciwcefterytową 

ZARZĄD: Kaunas, L. Sapiegos g-ve 4a. 

TOWARZYSTWO ZAWIERA UBEZPIECZENIA: 

00 OGNIA, OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM, SZYB CD 

ROZBICIA, TRANSPORTÓW, SAMOCHODÓW (auto-casco), 

OD NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, OD ODPOWIE- 

DZIALNOŚCI CYWILNEJ, NA ŻYCIE. 

i i 

Jak nas uprzejmie poinformo- 
wał komendant miasta p. płk. 
Kaunas, Rektor USB. i delega- 
cja studentów Polaków uzyskali 
zezwolenie na zorganizowanie w 

dniu 11 b. m, w rocznicę Nie- 
podległości Polski, nabożeństwa 
w kościele św. Jana i zamknie- 
tej akademii w gmachu USB. 

Na akademii nie mogą być 

poruszane sprawy obecnej sy- 

tuacii politycznej Wilna i okrę- 

gu. Za porzadek i przebieg uro- 

czystości odpowiedzialny jest 

Rektor USB i delegacja studen- 
tów. 

Istnieje możność uzyskania ze- 

zwoleń ne zorganizowanie aka- 

demii zamkniętych w szkołach. 

W sprawie tej kiercwnicy szkół 

mogą składać podania do ko- 

  

mendanta miasta p. płk. Kau- 
nasa. Za przebieg tych akade- 
mii będą odpowiedzialni kierow- 
nicy poszczególnych szkół. (wł). 

Zebranie organizacyj 
społecznych 

Komendant miasta p. płk. Kau- 
nas za naszym pośrednictwem 
zwołuje na dziś, 9 b m. na g. 
12-tą w południe zebranie pre- 
zesów (w razie nieobecności pre» 
zesa — wiceprezes lub członek 
zarządu) wszystkich organizacyj 
społecznych Wilna polskich, li- 
tewskich, żydowskich i t.d., któ- 
re istniały przed wybuchem woj- 
ny w sierpniu b. r. Zebranie 
odbędzie się w gmachu komen- 
dy miasta (Płac Jezuicki 3) w 
gabinecie p. płk. Kaunasa. (wł) 

  

Kliniki Uniwersyteckie na Antokelu 
1) Wewnętrzna, 2) Chirurgiczna, 

nerycznych, 4) Chorób dziecięcych, 5) Oczna, 
3) Chorób skórnych i we- 

6) Uszno- 

gardlana, 7) Stomatologiczna 

z dniem 9-XI rozpoczynają przyjęcia stałych chorych oraz 

uruchamiają przychodnie. 

Zapisy będą przyjmowane w dnie powszednie od godz. 8 

do 10-ej — ul. Sapieżyńska (dojazd autobusami Nr 3). 

  

Problemy gospodarcze 
w związku z przyłączeniem Okręgu 

Wileńskiego do Litwy 
„L. Żinios* zamieszczają dłuż- 

Szy artykuł na temet gospodar- 

czych konsekwencyj przyłączenia 

Wilna i okręgu wileńskiego do 

Litwy. Wywody autora artykułu 

(p. K. Czaplinskasa) podajemy 

w streszczeniu: 

W związku z odzyskaniem 

Wilna i okręgu wileńskiego na- 

leży wzmocnić i ożywić gospo- 

darkę całego kraju. Pesymizm 

niektórych jednostek co do trud- 

ności gospodarczych jest nieuza- 

sadniony, gdyż pomoc dla lud- 

ności Wilna i okręgu jest zja- 

wiskiem czasowym. Należy roz- 

winąć kulturę rolną i spółdziel- 

czość (mleczarnie, spółdzielnie 

kredytowe itp.), oświatę zawo- 

dową, a przede wszystkim jak 

najszybciej przeprowadzić relor- 

mę rolną w okręgu wileńskim. 

Jest ona konieczna ze względów 

uospodarczych, politycznych, S0- 

cjalnych i narodowych. Po roz- 

parcelowaniu dużych majątków, 

należy skierować cały wysiłek 

na rozwój hodowli bydla, sado- 

wnietwa, pszczelnictwa itd. Spra- 

wa jest tym bardziej paląca, że 

w okręgu wileńskim 0,5'/, ogółu 
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ludności ogólw 
ziemi. 

Poza tym należy zająć się roz- 
wojem produkcji przemysłowej,. 
handlu, rzemiosł. Należy zwięk= › 
szyć wydajność pracy i zorgani» 
zować sprawę kredytów. (N.). 

posiada 279/, 

Sprawa obywatelstwa 

litewskiego 
W najbliższym czasie odnośne 

władze га)та się regulowaniem 
spraw obywatelstwa mieszkań- 
ców Wilna i okręgu wileńskiego. 

Šcisie określenie obywatelstwa 
ma duże znaczenie zarówno dla 
działalności urzędów, jak też dla 
samych mieszkańców. Art. 3 
Ustawy o normowaniu życia w 
m. Wilnie i okręgu wileńskim 
głosi: „Mieszkańcy m. Wilna 
i okregu wileńskiego, którzy w 
chwili wymiany dokumentów ra- 
tyfikacyjnych litewsko-sowieckie- 
go traktatu pokojowego z 12 

lipca 1920 r. byli uważani za 

obywateli Litwy i w chwili wej- 
ścia w życie niniejszej ustawy 
stale zamieszkiwali w Wilnie 
czy okręgu wileńskim, są uwa- 
żani za obywateli Litwy. Żony 
tych obywateli Litwy i ich dzie- 
ci do 21 roku życia, uważane 
są również za obywateli litew- 
skich; natomiast dzieci mające 
ponad 21 lat życia uważane są 
za obywateli litewskich, o ile w 
dniu wejścia w życie niniejszej 
ustawy stale zamieszkiwali w 
m. Wilnie lub okręgu wiłeń- 
skim“. \ 

Art. 6 traktatu z 12 lipca 
1920 r. głosi: -Osoby, które w 
dniu ratyfikacji niniejszego trak- 
tatu zamieszkują w granicach 
terytorium Litwy i które same 
lub ich rodzice stale zamieszki- 
wali w Litwie lub byli zapisani 
w gminach wiejskich lub miej- 
skich na terytorium Litwy, jak 
również osoby, które przed 1914 
r. przemieszkały w Litwie <co- 
najmniej ostatnich dziesięć lat, 

mając stałą pracę, z wyjątkiem 
byłych pracowników cywilnych 
i wojskowych, pochodzacych nie 
z Litwy, z ich rodzinami — tym 
samym uznane są za: obywateli 
Litwy. (N.). 

EE NEW 

Ubogi student udziela kore- 
petycji z łaciny, ewent, przyjmie 
inne zatrudnienie. Oferty do 
adm. „K. W.* pod „В. Z.*. 
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Język litewski 
jeko przedmiet obow iąz- 
kowy w Szaciach wiień- 

skich 
„Liet. Aidas“: W najbliższym 

czasie we wszystkich nie litew- 
skich Szkołach powszechnych, 
średnich i zawodowych miasta 
Wilna i okręgu wileńskiego wpro- 

jako przedmiot obowiązkowy. 
(N.). 

W cmachu Tem dy 
Wczoraj przybył do Wilna pre- 

zes Sądu Okięgowego w Wilnie 
p. Feliks Bugailiszkis. 

Po wydaniu odpowiednich in- 
strukcyj о organizacji sądu, 
prezes wyjeżdża z powrotem do 
Kowna, skąd wróci w przyszłym 
tygodniu, Sąd Okręgowy przy- 
stąpi wówczas do urzędowania. 

W przyszłym tygodniu roz- 
pocznie również działalność w 
Wilnie Sąd Grodzki. 

Tymczasen urzęduje już pro- 
kuratura. Prokurator Sądu Okrę- 
gowego w Wilnie p. Jonas Bra- 
zinskas przyjmuje interesantów 
w pokoju Ne 115. 

Na razie prócz prokuratora 
Brazinskasa urzędują podproku- 
rator Aleksander Kaminskas oraz 
dwaj sędziowie śledczy Witold 
Balczunas oraz Jonas Tałała, 

W ciągu dnia wczorajszego 
do p. prezesa Bugailiszkisa zgło- 
siło się wiele b. urzędników są- 
dowych w Wilnie, ubiegających 
się o pracę. 

Pełnomocnik Min. 
Rolnictwa 

o Sprawech zktuzlnych 
swego resortu 

Pełnomocnik M-stwa Rolnictwa 
w Wilnie p. Skaisgiris oświad- 
czył prasie, że na prowincję wy- 
słano 10 likwidatorów, którzy 
zbiorą dane o nieuporzadkowa- 
nych wsiach, majątkach itp. 
'Dane te będą zebrane w bież. 
tygodniu. Jednocześnie odbywa 
się przejmowanie lasów prywat- 
nych, które potrwa 2 tygodnie. 

(N.). 

Kownc—Ryga 
Z dniem 12 bm. linia lotnicza 

Kowno — Ryga wznowi swoją 
działalność. Aeroplany litewskie 
będą odlatywały do Rygi we 
wtorki i piątki. 

Echa pożaru 
Donosiliśmy wczoraj o poża- 

rze w b. koszarach 3 B. Sap. 
Obecnie dowiadujemy się, że 
wskutek pożaru uszkodzonych 
zostało kilka samochodów. Usz- 
kodzenia są niezn£ czne, maszy- 
ny wymagają lekkiego remontu. 

Pożar powstał, jak ustalono 
od lampy naftcwej, którą palo- 
no wskutek zepsucia się insta- 
lacji elektrycznej, 

Życie stało się jedną wielką 
poczekalnią. Czekamy na dalszy 
rozwój wypadków, na pclepsze- 
nie się sytuacji, na powrót blis- 
kich, na zarządzenia, na chleb 
i na sól w kolejkach. Czekamy 
na czekanie. 

Życie przystanęło w ogonkach. 
Długie sznury ludzi dominują 
nad wszystkim. 
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Ale obok tych, ktėrzy istotnie 
chcz zaopatrzyć się w niez- 
będne artykuły pierwszej potrze- 
by na jeden dzień — tkwią i 
i uwijają się tacy, co ze stania 
w ogonkach zdołałi już zrobić 
dla siebie zawód. Wyczekują w 
kolejkach dla spekulacji. 

D 
P.
 

O 

Spekulacja urosła do nieby- 
ch granic w dniach przeży- 

'wadzony zostanie język litewski, 
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LIStOPAD Dziś: Teodorą 

j Jutro: Andrzeja 

- 
' i Wschód s:.—0. 6 m. :9 

Czwartek 3 zachód Słe—g. 3 m. 28 
ZDZ 3 

— Red. Alsejka kierownikiem 
„Elty* w Wilnie. B, członek li- 
tewskiego poselstwa w Warsza- 
vie, wilnianin p. Aisejka mia- 
nowany został redaktorem no- 
woutworzonego cddziaiu „Elty* 
w Wilnie. 

— Tymcz. prokurator Sądu 
Okręg w Wilnie. Tymczasowym 
Piokuiaiorem Sadu Okięgowe- 
go w Wilnie mianowezny został 
p. Brazinskas. Jednocześnie za- 
trzymuje on nada! stanowisko 
prokuratora przy Sądzie Okrę- 
gowym w Kownie. 

— Bezrobotni zabiegają o 
precę. Wczcraj do bu: mistrza 
miasta p. Keminskasa zgłosiła 
się delegacja bezrobotnych, kió- 
ra zabiegała o zatrudnienie na 
robotach miejskich. 

Burmistrz obiecał deleczcji za- 
letwič jej 'postulaty przychylnie. 
Zneczna część beziotinych ma 
być zatrudniona w najbliższym 
czasie. 

— Nowi pracownicy w Za- 
rządzie Miejskim. Burr istrz Ka- 
minskas, który powrócił oneg- 
dej z Kowna przywiózł z sobą 
szereg nowych  precowników. 
Przy każdym wydziale Zarzedu 
Miejskiego urzędować będzie je- 
den z nowoprzybyłych pracow- 
nikėw.ž 

— Lombard miejski rozpo- 
czął wydawanie pod zastaw po- 
życzek w litach. 

— Zarząd Wileńsko - Nowo- 
gródzkiej Izby Lekarskiej wzy- 
wa wszystkich p.p. Lekarzy znaj- 
dujących na terenie kraju wileń- 
skiego do zgłoszenia w Izbie 
Lekarskiej, Wilno, Dąbrowskiego 
10: m. 2, miejsca swego zamiesz- 
kania i zajmowanego stanc wiska. 
Zgłoszenia mogą być nadsyłane 
listownie. 

— Przejęcie bibliotek woj- 
skowych. Kierownik biblioteki 
wojskowej mjr. Rużancowas prze- 
jął znajdujące się w Wilnie biblio- 
teki wojskowe. (N) 

— Uruchomienie zakładów 
przemysłowych. 4 b. m. urucho- 
miono w N. Wilejce fabrykę prze- 
tworów Inu. Uruchomiona też 
będzie w bież. tygodniu fabryka 
przetworów mięsnych w N. Wi- 
lejce. Przejęte już zostały pań- 
stwowe składy monopolowe. Zna- 
leziono w nich 1*/, miliona litrów 
spirytusu. Rektyfikacja wkrótce 
będzie wznowiona. Podobnie 
wznowi pracę fabryka tytoniu, 
zatrudniając ponad 200 robotni- 
ków. Uruchomiono już szereg 
fabryk skór i kożuchów, jak rów- 
nież olejarnię. Wkrótce podejmie 
pracę huta szklana. (N) 

wanego przez miasto chaosu. 
Wtedy to nieuczciwi sklepika 
rze zdzierali z kupującego ostat- 
nią skórę, kazali sobie płacić 
zawrotne sumy. Obecnie tym pa- 
skarzcm posmutniały nieco mi- 
ny, mają bowiem kłopot ze zby- 
tem... pieniędzy. 

Teraz kwitnie pckątny towa- 
robman, odbywa się handel za- 
mienny. Sprytniejsi nabijają w 
butelkę mniej bystrych. Zresztą 
człowiek przycisnięty głodem do 
muru gotów jest oddać za żyw- 
ność rzecz najcenniejszą. 

Pójdźcie na ulicę Niemiecką. 
Pod rogemi pryska szkło. Ze- 
branym grcmadcm na jezdni 
przypatrują się oczy zmienionych 
nieco okien. Tu można nabyć 
rozmaite części garderoby, ka- 
myczki do zapalniczek, papiero- 

— Dyrekcja Pahstwowego 
Gimnazjum  Białoruskicgo w 
Wilnie podaje do wiadomości, 
że są woine miejsca we wszyst- 
kich kiasach gimnazjum. Po in- 
formacji zgłaszać się do ;kance: 
larii gimnazjum (Domin kańska 
3/5) w godz. od 9 do 12. 
i Dyrekcja. 

— Sprawa opału. Obecnie 
trudno jest w Wilnle zdobyć 
opał. Inspekcja Lasów Minister- 
stwa Rolnictwa wkiótce dostar- 
czy do Wilna v iekszą iiość c pa- 
łu. Przygotovane zapasy drze- 
we są w Olkienikach. Zarząd 
miasta Wilna otrzymane drzewo 
własnymi średkami rozdzieli na 
rejony, gdzie mieszkańcy będą 
mogli zaopatrzyć się w opał. (N) 

— Budowa szcs w okręgu 
wileńskim. Przewidziana jest 
przebudowa b. traktu Zarasai 
(Jeziorosy) — Turmont na szosę. 
Przy budowie, która ma się roz- 
począć jak najprędzej, zatrudni 
się też bezrobotnych z Wilna, 
Poza tym jeszcze w r. b. nakreś- 
lona zostanie trasa traktu z Wilna 
do Zieżmariai (Zyżmory). (N) 

— Poczta z zagranicy. Wczo- 
raj przybyły do Kowra ładunki 
pocziowe z Niemiec, Belgii, Ho- 
łandii, Włoch, Szwajcarii, Danii. 
Anglii, Francji, Palestyny, Bra- 
zylii, Szwecji, Finiandii, Łotwy, 
Estonii, Rumunii i ZSRR. 

TEATR I MUZYKE 
Teatr Mielski na Pohulance 

Dziś, w czwartek, dn. 9 listo: 
pada br., o g. 17 (5 pp) šwie- 
żo wystawiona, pełna humoru 
i zabawnych sytuacji komedia 
M. Harta i G. S. Kaufmana pt. 
„Cieszmy się życiem*. 

Teatr muzyczny „Lutnia” 

„Czar walca" 
Dziś, w czwartek; da, 9 Из!о- 

pada br., o g. 17 (5 pp.) cieszą- 
ca się wielkim powodzeniem 
słynna operetka O. Straussa 
„Czar walca*. 

W poniedziałek grana będzie 
komedia muzyczna Frimla „Król 
włóczęgów*. 

Jedna z najpiękniejszych ope- 
retek J. Straussa „Wiedeńska 
krew* bdzie najbliższą pre- 
mierą Teatru „Lutnia”. 

Otwarcie Rewii 

W sobotę, 11 listopada w sali 
kino-teatru „Światowid, — Mic- 
kiewicza 9 — otwiera swe pod- 
woje najtańszy w Wilnie art 
lit. Teatr Rewii pod kier. F. Ko- 
chańskiego i A. Jaksztasa, prze- 
bojową premierą pt. „Witamy“ 
w 2 cz. 14 obrazach. Na czele 
doskonałego zespołu ulubieńcy 
publiczności Meria Zejmówna, 
Witold Conti, Antoni Jaksztas, 
duet Worton i inni. 

Codziennie 2 przedstawienia 
o 4 i 6 wiecz. punkt. 

3 
sy, buty, skarpetki itd. itd. Prze- 
ważnie kupno jednak jest spra- 
wą teoretyczną. Sprzedający śpie- 
wają ceny przystępne conaj- 
mniej tylko dla bankierów. T.zw. 
czarna giełda dokonuje również 
wymiany wałut. Normalnemu 
człowiekowi wniknąć w te kal- 
kulacje i zrozumieć je — nie- 
podobna. 

Oczywiście odnośne władze 
likwidują ciemne szacherki i wo- 
góle starają się przyprowadzić 
życie do normy. Rzecz zrozu- 
miała, że potrzebują na to czasu. 

Nie kupiwszy pepierosów, po- 
wlokłem się ociężale z ul. Nie- 
mieckiej do teatru na Pohulan- 
ce. Wieczór surowy i mokry. 
Chłód i mgła jesieni. Chan- 
dra powoli wkrada się do serca. 

W teatrze grają amerykeń- 
ską komedię p. t. „Cieszmy się 
życiem*. Parter i balkony wy- 
pełnione do ostatniego miejsca. 

Obiadv za złote 
Stwierdzone, że niektóre re- 

stauracje żądają za obiady i ko- 
lacje opłat wyłącznie w litach. 
Jest to żądanie bezprawne. Re- 
stauracje otrzymują produkty 
żywnościowe z przydziału według 
kursu 1 lit = 2 zł i muszą wy- 
dawać obiady i kolacje przyj- 
mując w rozrachunku zaiówno 
lity jak i złote w ustalonym sto- 
sunku. W wypadku stwierdzenia 
nadużyć w tej dziedzinie przy- 
działy produktów mogą być re- 
stauraciom cofnięte. 

Jednocześnie zanotowano, że 
niektóre sklepy, restauracje, jad- 
łodajnie, hotele i inne handlowe 

  

Dodatkowa lista 
wywiezionych 

z Wilna przez władze 
sowiec: ie 

Gryszkiewicz Mikołaj, s, And- 
rzeja, podolicer zawodowy, 

Władysław Gutkowski, s. To- 
masza, dzierżawca bufe.u dwor 
cowego, 

Łapczyński Józef, sierżant w 
st. spocz. 

Kiewlicz Jerzy, s. Jana, stu- 
dent U. S. B., pracownik sekre- 
tariatu kliniki otolaryngologicz- 
nej, 

Downar-Zapciski Stanisław, 
doktor, urodzoi y w Kownie, 

Kubiak Szczepan, szofer, Ło- 
toczek Nr. 1 m 20, 

Kuczerow Michał, s. Bandeta, 

Władysław Boczar, s. Michała, 
urzędnik Dyrek. P. i T. 

Feliks Witkowski kpt., s. Ka- 
zimierza, 

Łapiński Mieczysław, urzędnik 
skarbowy, 

Antonowicz Wincenty, s. Jul- 
jana, robotnik, 

Nowogórski Stanisław, s. Sta- 
nisława, st. post. pol. państw. 

Szymeczko Wacław, szofer 
elektrowni w Wilnie, areszłow. 
13.X-39. 

Okułowicz Aleksander, urzęd- 
nik Dyr. Kolei, 

Woskowicz Michał, urzędnik 
Dyr. Kolei, 

Tarasiewicz Olgierd, por. rez., 
inż. rolnik, urzędnik województwa, 

Szynkowski Bolesław, s. Piot- 
ra, st. przod. 

Kosibowicz Władysław, s. Jó- 
zefa, kontroler f. „Bala“, 

Siwkowski Ludwik, s. 
mierza, kapitan, 

Berezowski Zygmunt, urzędnik 
ТО М., pon rez. 

Ławrynowicz Seweryn, urzęd- 
nik, 

Berling Zygmunt, urzędnik, 
Rubaszew Salomon, s. Grze- 

gorza, kupiec, 
Rodziewicz Kazimierz, lekarz, 

inżynier-chemik. 

  

Longina Pawłowskiego 
5 p. p. Leg. Wilno 

poszukuje Wikt.ria Jurecka 
Wilno, Holendernia 5—2     

Ulica Niemiecka — teatr 
Więc ludzie po całodziennym 
wyczekivaniu w ogonkach ma- 
ją chęć odwiedzać masowo przy- 
bytek sztuki? 

Na Pohulance „przymusowe 
wystepy” głośnych artystów war- 
szawskich, w Wilnie moc przy- 
byszów. Nie to jednak Stanowi 
główną przyczynę. Wydaje się, 
że Pohulanka będzie teraz ciąg- 
Je przepełniona. 

Lekka kcmedia amerykan- 
ska -— a jak dużo można się 
nauczyć. 

Doszukiwano się najprzeróż- 
niejszych przyczyn „upadku* te- 
atrv, literatury współczesnej itp. 

Po tragicznych  doświedcze- 
niach ludzie nieprzemijających 
wartości będą szukać przede- 
wszystkim w sztuce. Każda sztu- 
ka uczy cieszyć się życiem. Pa- 
radokselne, ale doskonale spra- 
wę zdajemy sobie z tego właś- 
nie w momentach niewesołych, 
w czasie okrutnym. amik, 

Kazi-- 

przedsiębiorstwa ostatnio bez- 
prawnie podniosły i podnoszą 
ceny. 

Z rozporzadzenia Komisarza 
Regulacji cen wynika, że ceny 
nie mogą być podnoszone. Na 
mocy wydanych w Wilnie roz- 
porządzeń Komisaiza Regulacji 
Cen, ceny w litach nie mogą 
być wyższe cd cen w złotych 
w dniu 1 września rb. W żad- 
nym wypadku ceny nie mogą 
być wyższe niż są ustalone w 
innych miastach na Litwie. 
Urząd Regulacji Cen już spraw- 
dza ceny i surowo będzie karał 
za ich podwyższanie. (N.) 

  

Apel do Kolegów 
Korporanci wileńscy z polskich 

korporacyj akademickich zgod- 
nie apelują do Kolegów akade- 
mików i całego społeczeństwa 
polskiego w Wilnie o powstrzy- 
manie się od udziału w ewentu- 
alnych ekscesach ulicznych, gdy- 
by takowe miały miejsce w dniu 
rocznicy śmierci Ś. p. Wacław- 
skiego — 10 listopada b. r., oraz 
w dniu naszego święta narodo- 
wego 11 listopada b. r. 

Interes ludności polskiej wileń- 
skiej wymaga zachowania się w 
tych dniach ze spokojem i god- 
nością! 

Korporanci wileńscy. 

ROZKAZ Nr 2 
Komendanta Wojennego 

m. Wilna 

Rozplakatowany został nastę 
pującej treści rozkaz: 

W celu zapewnienia porządku 
i spokoju publicznego, rozkazuję 
co następuje: 

1. Zabrania się na ulicach i 
placach gromadzić się większymi 
grupami niż 5 osób, zarówno w 
porze dziennej jak i wieczorem 
do godz. 2l-ej. Zakazuje się bez 
potrzeby wystawywać na ulicach 
i placach. 

To nie dotyczy targowisk i ludzi 
dokonywujących zakupów artyku- 
łów spożywczych. 

2, Organy Rządu Litewskiego 
po objęciu m. Wilna i Kraju Wi- 
leńskiego zasiały wypuszczonych 
z więzień przed terminem zabój- 
ców, złodzieiiinnych przestępców 
kryminalnych, którzy w chwili 
obecnej zagrażają życiu i mieniu 
spokojnych mieszkańców. 

Wszyscy mieszkańcy posiada- 
jący wiadomości o wyżej wymie- 
nionych przestępcach kryminal- 
nych są proszeni o natychmia- 
stowe powiadomienie najbliższy 
posterunek policji. 

Nazwiska osób powiadamiają- 
cych, na ich własne żądanie, bę- 
dą trzymane w ścisłej tajemnicy, 
Za wiarogodne wiadomości we- 
dług ich wagi będą wyznaczane 
nagrody. 

Dozorcy, właściciele ifaktyczni 
administratorzy, posiadający wia- 
domości o wyżej wymienionych 
przestępcach kryminalnych, któ- 
rzy znajdują się w obrębie ich 
domów, muszą natychmiast po- 
wiadomić policję. 

3. Zabrania się na ulicach i 
placach śpiewać i agitować. Za 
wskazanie agitatora wyznacza się 
nagrodę. 

4. Zabrania się na ulicach i 
placach zachowywać się nie- 
właściwie i wyzywająco: zacze- 
piać przechodniów, popychać itp. 

5. Osoby nieprzestrzegające 
niniejszego zakazu będą karane 
grzywrą do 5.000 It. albo więzie- 
niem do 6 miesięcy, względnie 
jedną i drugą karą łącznie. 

6. Niniejszy zakaz ma moc 
obowiązującą w m. Wilnie i na 
jego przedmieściach od dnia 
ogłoszenia. 

Płk. Kaunas, 

Komendant Wojnny 
m. W Ina,
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Poszukiwanie zaginionych 
Poszukówami : 

Małachowsey Czesław i Bru- 
non. 

Babski Bronisław z Siedlec, of. 
rez., Koskowski Romuald z Wło- 
cławka, Koskowski Kasjan z maj. 
Ruszkowo, gmi. rypińska. 

Krzyszkowski Jan, nadleśn. 
Kobryń, Krzyszkowski Wacław, 

mierniczy, Warszawa, Krzyszkow- 
ski, ppor. inż., Brześć n. B. 

Kamieniecki Kazimierz, plut. 
rez. z N. Wilnie. 

Gieżycka Nadzieja i Miller Ma- 
ria z rodz. zam. w Warszawie. 

Parczewski Tadeusz, apl. ad- 
wokacki. 

Kurcewicz Bronisław. 

Piłat Jan, posterunkowy P. P. 
w Warszawie. 

Michelisowa Irena 
z Suwałk. 

Broda Alina, Andrzej i Zby- 

szek. 

Dowgird Roman. 

z córkami 

Majchrzycka Maria z córecz- 
ką Teresą z Suwałk. 

Makarski Antoni, kier. radia 
w Toruniu i jego żona. 

Bułyhowie Stefania, Zdzisław 

i Kazimierz. 

Mazurkiewiczowie : 
Irena i Zbych. 

Regina Dzierżyńska, Zygmunt 

Krajewski, Witold Krajewski, Jan 

Obiecanowski, Stanisław i Zofia 

Fiedorowiczowie. 

Kwieciński Wincenty, ppor. 6 

PAL. 
Butkiewicz Antoni. 

Apolonia, 

Pilecki Eugeniusz, 6 p. p. Leg. 

Owsiej Bryton, 5 p. p. Leg., 

Chone Lejzor, 4 p. ułanów. 

Nąckiewicz Włodzimierz. 

Łapczyński Józef. 

Pieciukiewicz Władysław, kap- 
ral 1 p. p. Leg. 

_ Łanowicki Zygmunt, ppor. reż. 

*8 p. p. 

Sudnik Józef, urzędnik Pol Śl. 

Jakubiarczyk Władysław, sier- 

żant. 

Rymaszewski Władysław, puł- 

kownik lekarz, 

Inż. Olgierd Druhowino, wyw. 

do Rosji. 

Dr Zapolski-Downar Stanisław. 

Downarowicz Antoni. 

Stanisławostwo Bohdziewiczo- 
wie, Zofia Świątecka, Warszawa, 
Cicha 1. Zatorscy, Warszawa, 
Narbutta 4. 

Sylwester Wierbun, 3 p. Sap. 

Edward Maćkojć, 6 p. p., I kom- 
pania kolarska. 

Borowik Michał, 1 PAL. 

Kito poszukuje: 

Małachowski Witold, zam. w 
Wilnie, ul. Chocimska 8 — 2. 

Murza-Murzicz Jadwiga i Kos- 
Ai Wanda, Wilno, Grodz- 

a 2. 

Krzyszkowska Anna, Wilno, ul. 
Królewska 3 —3. 

Blukis Olga, Wilno, Garbarska 
17—26. 

Parczewscy T. i E. z Poznania, 
adr. wileński, Mickiewicza 22a—3. 
Ponomarow Cyryl, Wilno, ul. 

Mostowa 17-—5. 

Piłat Wiktor, 
ska 10—3. 

Michelis Dyonizy por., Biršto- 
nas, Internuotu Stovykla. 

Broda Wacław ppor., Kaunas, 
Karo Ligonine. 

Dowgirdowa Helena, 
Jagiellońska 9— 10. 

Majchrzycki Antoni por., Bir- 
štonas, Internuotu Stovykla. 

Makarska H, Kaunas, Vaičai- 
čio 1-a b. 5. 

Bułyha Jan, Lietuva, Kulautu- 
ra 12 g-ve Nr 3. 

Mazurkiewicz, Kaunas, Ožeš- 
kienes 12, „Lenkiska Diena“. 

Dzierżyńskie (siostra i matka), 
Wilno, Uniwersytecka 4—3. 

Wiino, Bobruj- 

Wilno, 

Rymaszewska Zofia, Wilno, 
z/k Św. Michalski 10—5. 

Zawiszyna Wanda, Wilno, Ko- 

narskiego 40—4. 
Pilecka Anna, Wilno, Fabrycz- 

na 42. 
Riwa Bryton, Szeptyckiege 8—6. 

Janina Nąckiewiczowa, Szep- 
tyckiego 7. 

Łapczyńska Jadwiga, Wilno, 
Chelmska ©0. 

Pieciukiewicz Marian, 
Zygmuntowska 2. 

Kornik Anatoliusz, Wilno, Pió- 

romont 11—10-a. 

Jeśmanowiczowa Janina, Wi- 
toldowa 47—11. 

Jakubiarczykowa Paulina, W. 

Pobulanka 14—69. 

lza Rymaszewska. z/k Św. Mi- 
chalski 10—5. 

Helena Druhowino, 
13-a—4. 

Zapolski - Downar Bolesław, 
z/k Montwiłłowski 21—1. 

Downarowiczowa Zofia, Pod- 
brzezie 

Rozwadowska Władysława. 

Wilno, 

Lwowska 

Bronisława Wierbun, wieś An- 
toniele, gm. mejszagolskiej. 

Maria Maćkojć, Wilno, Oficer- 
ska 4/7—5. 

Mieczkowska Weronika, Baksz- 
ta 2—3. 

to by wiedział o losie zaginionych, proszony jest o poinfor- 

mowanie poszukujących według podanych adresów. 

Dalszy ciąg lis 

Przetarg 
| pułk piechoty ogłasza, że dnia 

22 listopada o godz. 9 odbędzie się 
przetarg na dostawę do pułku karto- 
1, buraków 1 kapusty. 

Oferty, w zamkniętych kopertach, 
po uiszczeniu poda ku stemplowedo 
w wysokości 3 It. i z załączeniem 11% 

oferowanej sumy w gotówce lub za 

gwarancją godnego zaufania banku, 

prźyimuje się w kancelarii działu go- 

spodarczego !-go pułku piechoty przy 

ul. Zaniemeńskiej I w Wilnie do dn. 
22 listopada godz. 9, 

Tamże codgziennie od 8 do 14 g. 
možua się dowiedzieć o szczegóło- 
wych warunkach przetargu 

в Szef gospodarczy 
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Pokój z wygodami dla solidnej 
urzędn czki — ul. Królesska 7/2 m. 3, 
oglądac 3-5 pp. 

  

Do wynajęcia od zaraz; Dom- 
willa z ogrodem owocowym oraz z 
boiskiem sportowym. Cztery mieszka- 
nia od 3 do 4 pokoi ze wszelkimi 
wygodami, Dowiedzieć się: ul. Witol- 
dowa 5:—4, codziennie od g. 10—12 

  

Magazyn do odstąpienia Uniwer- 
sytecka 2 (kolo Jodemki). 

Leidėjas: Vytautas ;Stanevičus, 

Redaktorius: Vytautas Kiškis. 

Drukarnia „Znicz“,. 

Spaustuvė „ 

KURJER WILEŃSKI 

500 tysięcy funtów 
na odzież dia uchodźców 

z Polski 

LONDYN, 7.XI. Rząd angielski 
przeznaczył 500 tysięcy funtów 
sterliagów na ciepłą odzież dla 
uchodźców z Polski. Odzież bę- 
dzie wykonana w fabrykach an- 
„gielskich i wysłana w b. prędkim 
czasie. 
  

Zaułek Św. Jerzego 3 

Wileńska Książnica | 

wypożycza beletrystykę, lekturę 
szkolne, naukowe 

Czynna w dnie powszednie 
od godz. ll do i8-ej. 
Warunki dostępne. 

  

Dimitra Staneva 
z. Bułgarii, 

technika, zatrudnionego przed 
wojną w Mostach, lub jego 
znajomych, prosimy podać 
jego obecny adres do firmy 
J. BUKALDER Kaunas. 

Kęstučio 42, tel. 239-13. 

  

SKLEPY przy ul. Mickiewicza 
Ne 41 i przy ul. Portowej Ne 28 
do wynaięcia. Dowiedzieć się 
na miejscu. 
  

Potrzebny skleo ewentualnie 
połowa sklepu. Oferty „Kurjer 
Wilenski“, ul. Biskupa Bandur- 
skiego 4, pod 20806. 

| — 
Gdnajmę pokó duży z wygoda- 

mi. Informacje od 3—6, ul. Arsenat- 
ska 6—8. 

Potrzebny sklep w ce +ttum mia- 
sta: ul. Mickiewicza, Zamkowa, Wieł- 
ka, Wileńska, z m eszkaniem lub bez, 
oraz potrzebne mieszkanie nie mniej 
3 pokci z wszelkimi wygodami. Zglo- 
szenia przyjmuje Lit. Kiub „Romuva* 
gospodarz (dla Bieliunui) ui. Mickie- 
wicza 24. 

    

Dła dwóch sol dnych panów po- 
kój z ut'syma:iem, Ofia na 4 m. 18 

4 lub 2 pokoje z oddzielnym 
n ekrępującym weściem z utrzyma- 

niem iub bez. Zygmuntowska 18 m.7 
od godz. 1—2 bp. 

    

Poszukuje się 3 pokojowe mie- 

szkanie z kuchnią i wszelkimi wygo- 

dami w śródmiesciu. Zgłoszenie Wiel- 
ka 12-18. 

Nauka i Wychowanie 

Angielka rodowita były profesor 
jęz. angiełskiego w „Lycće Francais" 

de Varsovie— udziela lekcji prywatnie 

ul. Tatarska 1—1I, 

Rodowita francuska udz eła lek- 
cji, £głoszenia, Mic«iewicza 46—4 

Maria Abramowiczówna 
język francuski 

W. Pohulanka lo m. 30 

Kursy pisania na maszynach 

— Wilno, Wileńsks 32. Zapisy 

trwają. 
AGAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAA

 

Sprzedaż i Kupno 
 FFYYYYYYYYTYYTYYYYYTYYYTYYYVYTYYYYY 

Sprzedam: maszynę do pi- 

sania walizkową „Erika“, aryt- 

mometr i aparat radiowy 4-iam- 

powy „Philips*: Wiadomość: 

Mickiewicza 22-17. 

Biuro Pośrednictwa Sprzedaży 

Wszystko kupuje, wszystko sprzedaje 

ul. Arsenalska 4 m. 6. 

Filateliści — największy wybór 

znaczków — Stanisław Weychert, .za- 

ułek Bernzrdyński 7 m. 5. Kupno — 

sprzedaż — zamiana 

Urządzenie sklepowe (waqa) — 

kupię. ut. Wilenska 26—12, Gudajcisz 
mi 

Motocyki NSU 250 cc prawie no- 

wy. sprzedam. Wiadomość; Paczsow- 

ski, ul. Dabrowskiego 7—5, a, 10—1 
nz НВЕ 

Kołnierz skunksowy — sprzedam 

Mickiewicza 16-a m. 6 

Meble mahoniowe ao sprzeda- 

nia za złote lub lity. Nasza 10—4. 

Airedale-Terrier pies rasowy im- 

portowany z rodowodem miemieckim 

do sprzedania, wilno, Litewska 13—2 

Adres redakcji i administracji : 

      

    

Program Wileńskiego 
Radia 

CZWARTEK: 

15.00 —15.10. Informacje w jęz. 
litewskim i rolskim. 

16.00. Z Wilna: Muzyka z płyt. 
18.30. Z Wilna: Informacje 

w jęz. litewskim. 3 
18.40. Z Wilna: Informacje 

w jęz. polskim, 
18.50—19.15. Muzyka z płyt. 

PIĄTEK: : 

15.00—15.10. Informacje w'jęz. 
Jitewskim i polskim. 

18.05. Z Kowna: Muzyka ma- 
łego zespołu. 

18.30. Z Wilna: Informacje 
w języku litewskim. 

18.40. 7 Wilna: Informacje 
w jęz. polskim. 

19.00—19.15. Z Wilna: Infor- 
macje w jęz. żydowskim. 

ISOBOTA: 
15.00 —15.10. Informacje w jęz. 

litewsk'm i polskim. 
18.00. Z Kowna: Chwilka 

strzelecka, prel. W. Dsugvardas. 
18.380. Z Wilna: Informacje 

w ję: litewskim. 

„18.40. Z Wilna: Informacje 
w jęz. polskim, 

18.:0—19.15. Muzyka z płyt. 

  

    
Zakład Krawiecki 

Bernarda Śnieżko 
DZIAŁ DAMSKI i MĘSKI 

wiino, ul. Gimnazjalna 4 

ród Ofiarnej v s-avis Sądów 
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£Lekarze 

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, 

narządów moczowych, 
przyjmuje od godz. 12—2 i 4—7, 

Wileńska /8 m. 3, tel. 2-77 

LEsńsZ >T''MATOLOG 

Józef Lifszyc 
(4 Warszawy) 

Konsultant Warsz. Kliniki Uniwersyt., 

spec. chirurgia jamy ustnej i szczęk, 

preyjmuje w Wilnie od 10 do 2 pp. 

Mała Pohulanka 3 u d-ra Libo, od 4 

do 7 w Zawalna 30 u dra Rucznika 

LOKTOR 

józef Nusbaum 
z Wa szawy 

Choroby wewnętrzne; specjalność 
żołądka, kiszek i wątroby. 
Wilno, Arsenalska 4 m. 2. 

Przyjmuje obecnie o q. 3!/4—5/2 

DOKTOR 

Biumowicz 
choroby weneryczne, skórne I moczo- 

plciowe — ui. Wielka 21, tel. 9-21. 

Przyjmuje od godz. 9—! pp. i 3—7 w. 
L 

DOKIOR 

6ustaw Bychowski 
docent uniwersytetu J. P. w Warszawie 

specjalista chorób układu nerwowego 

ul. Tatarska 2 m. 5 (róg Mickiewicza) 
telefon 5-50 ‹ 

Przyjmuje o godz, 9'/,—10'/, | 4— 
> 

DOKTOR 

HR. Kowarski 
Cnoroby dz eci 

Przyjmuje od 10.30—12.30 

Jakoba Jasińskiego 6, tel. 149 
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Praca 

Nauczycielka — wyższe wykształ- 

cenie przyrodnicze, języki obce, po- 

szukuje poszdy w szkole lub w domu 

prywatnym, listownie: ul. Wiikomier- 

ska 22 m, 3 

Przyjmuję pisane podan w |Ę- 

zyku ltews«im jak równ eż udzielam 

lekcji języka litewskiego Godz, 10—13 

i 16—19, ul. Orzeszkowej 3-1 

Absolwent Litewskiego Instytutu 
Handlowego w Kłajpedzie, Połak, z 

praktyką bankowo-handlową, znający 

stosunki litewskie, przyjmie posadę 

„w poważnym przedsiębiorstwie w Wil 

nie. Oferty z podaniem warunków do 

adm. „Kurjera wil.* pod „Absolwea„i 

Uczeń-terminator potrzebny za- 

raz w zakładzie fotogr. Bułnaka, Orze- 

szkowej 3. Potrzebna dobrą rekomen- 

dacja. 

Redakcijos ir admin. antrašas: Vilnius, Vysk. 

Znići 
у У 

upa Bandurskiego 4. Tel.f]3-40. 

Bandurskio g-vć 4. Tel. 3-40. 
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Do organizujących się -przed- 
siębiorstw handlowycn potrzebni pra- 
cownicy umysłowi i fizyczni. Zgłasza- 
jący się winni być stałymi mieszkań- 
cami m. Wilna. Żonaci i bezrobotni 
będą mieli pierwszeństwo. S 

Zgłaszać się należy; ul. Mickie- 
wilcza 27 (skiep Nr. 1-ai od 10 do 12 
godz. codziennie procz niedziel i 
Świąt. Zqłaszający się winni posiadać 
dokumenty osobiste i zaświadczenia 
6 poorzedniej „ acy. 

  

Studantka akademii nandlowej 
i seminaizystka — poszukują jakiej- 
kolwiek pracy od zaraz Zgloszenia — 
zauł. Sw. Michalski 1v0—5 albo do re- 
dakcji „Karjera Wil.* vod „Pracowite“ 

Mechanik-šiusarz dobry facho- 
wiec, (prowadzi samochód) prosi o 
jakiekolwlex zatrudnienie za skrom- 
nym wynagrodzeniem lub utrzyma- 
niem Ofety „Uchodžca K. M“ do 
Kurjera Wileńsk ego. 

    

Kierowca samochodowy-mecha- 
nik poszukuje pracy, adres w reda- 
kcji Eugeniusz Pilecki, Kolonia Kole- 
jowa k Wi'na. ul. ędrowna 13. 

  

Student Poitecnnixi Francuskiej 
udzieia le<cji mate natyki, fizyki, fran- 
cuskiejo (konwersacja, koresponden- 
cja, pomoc szkoina). Liceum, gimna- 
zjum. Tanio, eweniualnie za obiady. 
lub pokój. Oferty: Admin stracja „Pe- 
daqog". 

Poszukuję buchaltera, któryby 
wyuczył bucha terii nie teoretycznie a 
w zastosowaniu na p aktyce. Warunki 
wynagrodzenia bardzo dobre. Zgłosze- 

nie listowae: Wilno, ul. Pionierska 
15—1 Irena Szałkowska. 
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Handel i Przemysł 
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Uniwersytecka 2 — to nowy 
adres znaneio zegarmistrza 

Ai. Wyszomirskiego oyłego majstra 
firmy A. Rydlewski w Wilnie Wieczne 

szkła do zegarków na poczekaniu. 

Różne 
Osobom starszym oraz ludziom 

pracy ułatwiam wymianę złotych na 
lity na dowody osobiste. Zaułek Mon- 
twiłłowski 3 m. I od qodz. 16 do 18. 
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Ktoby mógł wskazać adres Frąc- 
kiewicza Bronisława z Warszawy, obec- 
nie prawdopodobnie w Litwie — pro- 

szony jest podać: Szostakiewicz, Wil- 

no ”opowska 
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Poszukują kapiana topo įrafa 
Józefa Jerzego Kamińskiego. Wiado- 

mość do Bronisławy Kamińskiej Wil- 
no, Słowiańska 5 m. 18. 

Dowkonttėw | Pachowskich 
poszukują. Łaskawe wiadomości Wil- 

no, Aniokol Wiosenna 3a dla Jurgis 
Daukantas. 

Zgubione dokumeniy i dowód 
osobisty wydany przez Magistrat m. 

Wilna; metryk; urodzenia; św.adectwo 

ukończenia P. S. T. w Wilaie oraz le- 

gitymacię Ubezpieczalni Społecznej 

wydanych na imię Borysa Edwarda— 

unieważnia się 

Zgubiony dowó1 osobisty, wy- 
dany orzec magjstcat m. Wilna w ro- 

ku 1938 na imię Molendy Jana — 
uniewazniam 

Zgubiany dow 'd osobisty, wy- 
dany przez Magisrat m. Wiina na 

imię Zofii Dowiatówny — unieważnia 

się. 

Żgublony dowód os>bisty, wyda: 
ny przez Starostę Grodzkiego w Wił- 

nie na imię Józefa Katina, uniewaz- 

nia się. 

Zgubioną legitymację kolejową, 
wydaną na imię Ascika A., unieważ- 
nia się. 3 

Skradziony dnia 28 X. dowód 
osobisty z fotografą na imię Bole'| 

sława Andruszkiewicea, syna Anto 
niego i Anny, urodzonego w rok: 

1890 — unieważnia się. 

zgubiony dowod osobisty, wy” 

dany przez Woj. Wileńskie Ne 62 

w 1927 r. na imię' Wiadysława  Ru- 
dzińsk ego — unieważni» się. 

Skradzione dokumenty — dowód 

osobisty (>aszport polski), iegityma- 

cię kasy cnorycn, akt nadania oby- 

watelstwa polskiego oraz  metrykej 

urodzenia, wydane na nawisko Helef 

ny Pietuchówny — unieważnia się. 
| 

Zgubiony dowód osobisty, wy 

dany przez Magistrat m. Wilaa na 

imię Stanisiawa Mikszy (Kalwaryjska 

5—6) — unieważn'a się. 

Zgubiony dowód tożsamości, wy 
dany przez "ag strat m. Wilna naj | 

im ę Longiny Aleksandiowiczówny —| 
unieważnia się.   

Wilno, ul. Bisk. Bandurskiego 4. Tel. 79 199. 

Bandurskio g-vė 4. Tel. 79 ir 99, 

   

 


