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Przed 11 Listopada 
Wśród ciężkich do przeżycia 

chwil obecnych są dni wyjątko- 

wo trudne. Takim dniem próby, 

którą musimy przeżyć w powa- 

dze i skupieniu, z iwagą zwró- 

coną na młode pokolenie, bę- 

dzie dzień 11 Listopada. Pol- 
skie Święto Niepodległości dla 
miejscowych Polaków i licznych 

rzesz uchodźców z wszystkich 

ziem Rzeczypospolitej, które 
znalazły opiekę i gościaę w Wil. 

nie, odbędzie się o ile wiemy 

w lokalach zamkniętych. 

Odbędą się również nabożeń- 

stwa, w czasie których, wspom- 

nienia o bohaterskich obrońcach 

Warszawy, będzie wszystkim 

przytomne i zwroci myśl naszą 

ku tym, którzy nie irazesem 

i dyskusjami, lecz krwią i ży- 

ciem bronili 

Najtrudniejszym zadaniem 

chwili, górującym po nad troską 

o meldunki, kartkietc. jest tros- 

ka 0 młodzież naszą, której 

wrażliwość odczuwa wzmożone 

stokrotnie uczucia starszego po- 

kolenia. Zdenerwowanie, któremu 

podlega młodzież, wyzyskać mo- 

gą elementy obce Wilnianom 

i wrogie, agitacja, nie mająca 

Przeloty nad Belgią 

LONDYN. 8. XI. Jak do- 

noszą z Amsterdamu, nad tery- 

torium Belgii zauważono kilka- 

naście samolotów niewiadomego 

pochodzenia. istnieje przypusz- 

czenie, że samoloty te dokony- 

wały zdjęć fotograficznych. 

  

Wilno, piątek 10 listopada 1939 r. 

KURJER WILEŃSKI 
„VILNIAUS KURJERIS“ 

często logiki ani podstawy re- 

alnej, rada by popchnąć mło- 

dzież naszą lub ludzi mało wy- 

robionych, do czynów czy de- 

monstrancji nie poważnych, upa- 

karzających. 
Wszelkimi siłami należy od 

tego powstrzymywać. Powaga i 

smutek tego dnia, 11 Listopada, 

nakazują by przeszedł nie zmą- 
cony żadnym czynem czy odru- 

cem drażniącym, mogącym wy: 

wołać ujemne skutki. Myśl 

makazuje głębsze  wejrzenie 

w siebie i  skupenie sił 

ducha, które pozwolą pizetrwać 

  

  

wszystko, cokolwiek jeszcze 

los nam nakaże znieść nim się 

uspokoi wzburzony wojną świat. 

Społeczeństwo polskie, przez 
usta licznych przedstawicieli przy- 

chodzących do Redakcji, zaz- 

nacza i chce by to było jaknaj- 

wyraźniej ujawnione, iż odsepa- 

rowuje się kategorycznie od 

wszelkich niepoważnych wybry- 

ków, które mogą być inscenizo- 

wane tylko przez wrogów obu 

narodów, uważających Wilno za 

najbliższe ich sercu i pragnące 

dla niego spokoju i dobrobytu. 

H. R. 

Cena 20 centów 

  

Od Wydawnmicówa 
W celu ukrócenia spekulacji naszym pismem ustalamy: 

Egzemplarze „Kurjera Wil.” we wszelkich kolorach (zielony, 
seledynowy i in.) oprócz pomarańcz>wego są w sprzedaży 
ulicznej wyłącznie za cenę 40 groszy. W tych kolorach 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 można 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 godzinąch 
rannych). Jest to cena prenumeraty prowizo- 
ryczna, ustanowiona na pierwszy miesiąc, którą pa- 
staramy się w najbliższej przyszłości obniżyć. 

Zamach bombowy 
na kancl. Hitlera 

6 przywódców narodowo - socjalistycznych zginęło. — Wielu 
rannych. — Masowe aresztowania. — Pół miliona nagrody 

BERLIN, (o. s.) 9. XI. Dziś 
rano niemieckie biuro infor- 
macyjne „D. N. B.* ogłosiło 
oiicjalny komunikat o sensa- 
cyjnym zamachu, dokonanym 
na kanclerza Adolfa Hitlera i 
innych wybitnych przedstawi- 
ciełi ruchu narodowo-socja- 
listycznego. Zamach miał miej- 
sce w Monachium, 

Szczegóły zamachu, z które- 
go, jak to stwierdza jedno- 
głośnie cała prasa niemiecka, 
kanclerz Hitler cudem wyszedł 
cało, przedstawiają się nastę- 
pująco: 

9-ty listopada obchodzony 
jest w Niemczech jako Święto 
narodowego socjalizmu. Jest 
to rocznica pierwszej rewo- 

a Członkowie rządu polskiego 
w Londynie 

LONDYN. (Elta). W-g infor- 
nacji Havasa w przyszłym ty- 

wa, godniu przybędą do Londynu 
polski premier i minister Spr. 

Zagr. Będą oni gośćmi rządu 
brytyjskiego. Zostaną też przy- 
jęci przez króla. 

: (N.) 

Nowe ustępstwa Finlandii. 
STGKHOLM. (Elta). „Demo- 

kraten* podaje, że Finlandia, 
pragnąc uniknąć stworzenia woj- 

u-] skowych baz sowieckich w Han- 

  
goe, zgodziła się na nowe ustęp- 
stwa w Karelii jak również na 

Anglia ingeruje 

odstąpienie całej grupy wysp w 
zatoce Fińskiej naprzeciw Kron- 
sztadtu., Dotychczas Finlandia 
zgadzała się na odstąpienie tylko 
połowy tych wysp. 

(N.). 

w rokowaniach 
fińsko - sowieckich 

„L. Žinios“: Z Moskwy ko- 
munikują, że oprócz ambasado- 
ra amerykańskiego, rozmawiał 
z Mołotowem aż 2-krotnie am- 
basador angielski w sprawie ro- 

Stosunek Niemiec 
„L. Žinios“: Komunikują z Ber- 

lina, že obecnie Niemcy zacho- 
wują się tak, jakby Rzesza byla 
w stanie wojny ze St. Zjedn. 

kowań sowiecko-fińskich. Wy- 
siłki angielskie zmierzają do za- 
pobieżenia zatargowi fińsko-so- 
wieckiemu. 

(N.) 

do. St. Zjedn. A.P. 
Am. Pin. Przebija to z tonu 
prasy niemieckiej względem 
Ameryki. (N.) 

lucji hitlerowskiej w Niem- 
czech. Tradycyjnie, w wigilię 
tego dnia w winiarni „Burger- 
breuskeller* w Monachium 
zbiera się cała elita ruchu na- 
rodowo socjalistycznego, by 
uczcić pamięć poległych człon- 
ków ruchu oraz wysłuchać 
przemówienia kanclerza Hi- 
tlera. 

Wczoraj wieczorem kanclerz 
Hitler przybył do Monachium 
z Berchtesgaden. W „Burger- 
breuskeller* zebrali się wszy- 
scy przywódcy ruchu. Kores- 
pondent „D. N.B.* zaznacza, 
że widok zgromadzenia bar- 
dzo różnił się od widoku w 
latach poprzednich. Dominują- 
cy dotychczas brunatny kolor 
niknął. Jego miejsce zajęły 
rozmaite odcienie mundurów 
wojskowych. Na wielu pier- 
słach widniały żelazne krzyże, 
zdobyte w bieżącej wojnie. 
Po apelu kancierz Hitler wy- 
głosił swoje tradycyjne prze- 
mówienie, w którym  zno- 
wu ostro zaatakował Anglię, 
oskarżając ją o to, że wywo- 
łała wojnę itd, 

Po przemówieniu kanclerz 
Hitler opuścił „Burgerbreus- 
kelier*, by udać się do Ber- 
lina. 

W kilka minut po jego wyj- 
Ściu posadami winiarni, gdzie 
pozostała jeszcze większość 
zgromadzonych, by kontyuno- 
wać zebranie, WSTRZĄSNĄŁ 
POTĘŻNY WYBUCH. 

6 PRZYWÓDCÓW RUCHU 
NARODOWO-SOCJALISTYCZ- 
NEGO, JAK STWIERDZA KO- 
MUNIKAT NIEMIECKI, ZOSTA- 
ŁO ZABITYCH. WIELU JEST 
RANNYCH. Wybuch odznaczał 
się niezwykłą siłą. Detonację 
słychać było w całym Mona- 
chium. W okolicznych domach 
powypadały szyby. ! 

Komunikat niemiecki nie 
podał na razie nazwisk 
zabitych i rannych. Nie poda- 
no również cyiry rannych. 

Zamach ten wywarł w ca- 
łych Niemczech potężne wra- 
żenie. Wiadomość o tym ogło- 
szono dopiero dziś rano. 

Władze niemieckie wyznaczy- 
ły nagrodę w wysokości 500 
tysięcy marek za wskazanie 
organizatorów zamachu. 

W Monachium oraz innych 
miastach niemieckich dokona- 
no licznych aresztowań. 

„Lokal Anzeiger* przyno- 
sząc wiadomość o zamachu do- 
daje pogróżkę: 

Wrogowie Niemiec wkrótce 
dowiedzą się co znaczy pod- 
nieść rękę na Adolia Hitlera". 

PARYŻ, (o. s.). Wiadomość 
o zamachu w Monachium wy- 
warła w Paryżu i Londynie 
wielkie wrażenie. Dzienniki 
wydały dziś wydanie nadzwy- 
czajne. 

Podkreśla się, że w Niem- 
czech odwołane zostało wy- 
znaczone na dziś przemówie- 
nie radiowe zastępcy kancle- 
rza, Rudolia Hessa. 

BERLIN, 9. XI. W dodatko- 
wym komunikacie niemieckie- 
go biura informacyjnego po- 
daje się, że prócz 6-ciu zabi- 
tych, 29 przywódców partyj- 
nych zostało ciężko rannych, 
nie licząc Iżej rannych. 
Urzędowa „Deutscher Di- 

enst* pisze, że aczkolwiek na 
razie zamachowcy nie zostali 
wykryci, to jednak nie ulega 
wątpliwości, że zamach został 
zorganizowany przez angielski 
Secret Service“. 

Hitler przybył rano do Ber- 
lina witany przez Georinga. 

Amerykańska re- 
akcja na mowę 

Mołotowa 
WASZYNGTON (Elta). Poli- 

tyczne sfery amerykańskie za- 
reagowały na ustęp mowy Mo- 
łotowa o zyskach fabrykantów 
broni w Ameryce i zaintereso- 
wania burżuazji amerykańskiej 
w przewlekaniu się wojny. Re- 
akcja ta przejawiła się między 
in. w ten sposób, ze znaczna 
część zaproszonych gości ame- 
rykańskich na bankiet w amba- 
sadzie sowieckiej z okazji 22-le- 
cia rewolucji wcale się nie sta- 

wiła, (N.) 

  

Modły za pokój 
światowy. 

RZYM. (Elta). Papież Pius XII 
podczas masowej audiencji w d. 
8 b. m. wezwał wiernych do mod- 
łów za pokój światowy. (N). 

Jednomyślna ratyfi- 
kacja paktu zAnglią 
i Francją w Turcji. 
LONDYN. (Elta). Wg otrzy- 

manych w Londynie wiadomości 
tureckie zgromadzenie narodowe 
jednogłośnie ratyfikowało pakt 
wzajemnej pomocy z Francją i 
Anglią. 

Anglia zacieśnia 
stosunki gospodar- 

cze Zz Z.S. R.R. 
LONDYN (o. s.), Wszedł w ży- 
cie nowy układ handlowy sowie- 
cko-angielski zacieśniający sto- 
sunki gospodarcze między obu 
krajami. Angielski minister gos- 
podarki narodowej oświadczył w 
Izbie Gmin, że do Anglii nadeszły 
już pierwsze transporty towa- 
rów sowieckich, przeważnie 
drzewo budulcowe. Z Anglii do 
Sowietów wypłynęło 6 okrętów, 
wiozących kauczuk i cynę. Dia 
celów handlu z Sowietami prze- 
znaczono 29 okrętów. 

Czas pracuje 
na korzyść 

Anglii i Francji 
ELTA: Współpracownik wojs- 

kowy „Yorkshire Post* wyraził 
ostatnio na łamach tego pisma 
pogląd, że czas pracuje na ko- 
rzyść Anglii i Francji. Celem 
tych państw jest złamanie opo- 
ru przeciwnika, kosztem jak naj- 
mniejszych ofiar w ludziach, 
materiale i pieniądzach. (N.) 

Przewóz materia- 
łów wojennych z 

"_ Ameryki 
NEW YORK (Elta). „New 

York Sun* pisze, że sojusznicy 
(Anglia i Francja) zdołają prze- 
wieść zamówione w U.S. A. 
materiały wojenne, bez względu 
na akcję niemieckich łodzi pod- 
wodnych i samolotów. Trans- 
portowce sojuszników będą bo- 
wiem pod osłoną eskorty wo- 
jennej. Niemieckim łodziom pod- 
wodnym będzie groziło niebez- 
pieczeństwo. Samolotom zaś nie 
mieckim brak baz na Atlantyku



Pomoc uchodžcom 
z Polski 

W lokalu Komitetu Pomocy 
Uchodźcom z Polski przy ul. 
Mickiewicza 22 cały dzień wre 
nieustanna, wytężona praca. Licz- 
bę uchodźców szacuje się w 
Wilnie na przeszło 20 tysięcy 
osób. Jak dotychczas jednak 
zdołało się zarejestrować ponad 
8 tysięcy osób. Są to prawie 
wyłącznie ludzie nie posiadający 
ani pieniędzy ani majątku rucho- 
mego ani żadnych możliwości 
innych przetrwania miesiąca, ty- 
godnia bez pomocy materialnej 
z zewnątrz. 

Komitet Pomocy zaczął istnieć 
dzięki niedużym sumom pienię- 
żnym, ofiarowanym przez osoby 
prywatne. Początek był bardzo 
skromny, zadania olbrzymie, 
Władze sowieckie przyszły Ko- 
mitetowi z pomocą materialną, 
która pozwoliła do dziś nieść 
pomoc zarejestrowanym uchodź- 
com. Obecnie z pomocą poš- 
pieszył Litewski Czerwony Krzyż 
oraz zapowiedziane są wsparcia 
fimansowe przez odpowiednie 
organizacje międzynarodowe. 

Dotychczasowe wpływy nie 
wystarczają jednak nawet na za- 
spokojenie najbardziej ełemen- 
tarnych potrzeb proszących o 
pomoc. Komitet wszystkie sumy 
obraca na realną akcję żywnoś- 
ciową. Personel biura, dość licz- 
ny, pracuje w zasadzie honorowo, 
jak nas poinformowano w komi: 
tecie. W obecnej chwili pomo- 
cy udziela się przeszło 5 tys. 
osobom. W liczbie tej około 
4,200 osób otrzymało pomiesz- 
czenie i wyżywienienie, jak do- 
tychczas, stałe. Reszta osób po- 
nad 800 osób otrzymuje tylko 
wyżywienie. 

Lokali dla pomieszczenia u- 
chodźców dostarczyły organiza- 
cje społeczne i filantropijne. 
Narazie wystarczyło tych po- 
mieszczeń, komitet liczy się jed- 
nak z brakiem lokali w przy- 
szłości i potrzebą nawet wynaj- 
mowania w miarę rozrastania 
liczby potrzebujących. 

Braki w zaopatrzeniu lokali 
dla uchodźców w sprzęty są 
b. duże. Znaczna część osób 
nie posiada łóżek i śpi na sien- 
nikach, wielu zaś wprost na 
podłodze. Istnieją ogromne trud- 
ności z opałem... poprostu brak 
go. Lokale są nieopalane. Zbli- 
żają się chłody coraz większe. 
Można też sobie wyobrazić ja- 
kie „wygody* czekają jeszcze 
uchodźców w tych lokalach, je- 
żeli się nie rozwiąże pozytywnie 
zagadnienia opału. 

Obiady wydawane przez Ko- 
mitet są bardzo skromne. Poz- 
wałają wprawdzie żyć, lecz z... 
trudem. Wielkim trudem. 

Liczba zarejestrowanych stale 
wzrasta, sytuacja materialna ogó- 
łu uchodźców stale się pogarsza. 
Komitet będzie musiał udźwig- 
nąć coraz większy ciężar. Społe- 
czeństwo wileńskie wszystkich 
narodowości powinno pamiętać 
o tym, że Komitet przyjmuje 
wszelkie ofiary, za każdy dro- 

biazg będze wdzięczny w imie- 
niu tysięcy głodnych. 

Niezwykle palącą sprawą jest 
zaopatrzenie uchodźców w odzież 
w obliczu mrozów zimowych. 
Komitet w obecnej chwili nie 
posiada ubrań. Rozdał wszystko, 
co miał (b. niewiele) i szuka moż- 
liwości uzyskania nowych darów, 

Komitet m. in. prowadzi reje- 
strację osób, pragnących wyje- 
chać do Niemiec. Rejestracja ta 
jednak nie oznacza, że obecnie 
istnieją możliwości tego wyjazdu. 
Konsulat Niemiecki w Kownie 
nie udziela obecnie zezwoleń na 
wyjazd na tereny Polski okupo- 
wanej. Komitet przygotowuje 
jednak spis ten na wszelki wy- 
padek. 

Wyjazd do ZSRR jest jeszcze 
możliwy. Przepustki wydają wła- 
dze sowieckie. 

Możliwości zaś emigracji do 
państw zachodnich są obecnie 
minimalne. 

% 00008 
Na, zakończenie tych iniorma- 

cji, uzyskanych w Komitecie, 
należy dodać, że jedną z najbar- 
dziej palących spraw życia ue 
chodźców w Wilnie jest kwestja 
zorganizowania . coś w rodzaju 
„Społecznego biura pośrednictwa 
sprzedaży, które by ułatwiało 
uchodźcom, sprzedającym kosz- 
towności i tp., uzyskanie za nie 
normalnej ceny. Spekulanci bo- 
wiem wykorzystując nieraz bez- 
nadziejną sytuację sprzedawcy 
dyktują b. niskie ceny, nieraz 
wprost dziesiątą część wartości 
przedmiotu. „Społeczne biuro“— 
mogło by pośredniczyć między 
sprzedawcami a nabywcami przy 
pomocy ekspertów, ustalających= 
cenę przedmiotu sprzedawanego, 
Pośrednictwo to może być albo 
bezinteresowne, albo pobierano 
by minimalny procent na cele 
społeczne. (wł.) 

Żony i dzieci uchodźców 
z Polski będą mogły 

powrócić ; 
BERLIN, 8.XI. Berlińskie stery 

kierownicze rozważają projekt 
zezwolenia na powiót uchodź- 
com — Polakom na terytorium 
okupowane przez wojska nie- 
mieckie. Niemcy prawdopodob- 
nie nie zgodzą się na powrót 
mężczyzn w wieku poborowym. 
Natomiast możliwy jest powrót 
kobiet i dzieci. 

  

„KURJER WILEŃSKI* 

Przemówienie 
min. Stańczyka 

do Narodu Polskiego 
LONDYN, (o. s.). Przybył do 

Londynu minister opieki spo- 
łecznej przy Rządzie Polskim we 
Francji, celem nawiązania kon- 
taktu z rządem i społeczeń- 
stwem sprzymierzonej W. Bry- 
tanii. 

Korzystając z pobytu w Lon- 
dynie minister wygłosił przemó- 
wienie do Narodu Polskiego. 

Minister Stańczyk m.i. powie- 
dział: „Z Londynu, ze stolicy 
sprzymierzonej z Polską W. Bry- 
tanii przemawiam do uchodž- 
ców polskich i Narodu Polskie- 
go. Przybyłem do Londynu ce- 
Jem nawiązania kontaktu z czyn- 
nikami rządowymi i społeczeń 
stwem brytyjskim. 

Przyjęcie, którego doznałem 
i zapewnienia które słyszałem 
przekonały mnie, że Anglia i 
Francja nie ustaną w walce, 
dopóki wroga nie pckonają. 

Polska będzie rządzona przez 
wolny naród. Nie jesteśmy po- 
konani. Walczymy dalej. Okręty 
polskie, które brały onegdaj u- 
dział w akcji floty sprzymierzo- 
nej na Morzu Północnym zasłu- 
żyły na pochwałę narodu ma- 
rynarzy. |, 

Następnie min. Stańczyk zwró- 
cił się z apelem do żołnierzy 
polskich i do obywateli Polski 
z apelem, by nie ustali w swoich 
wysiłkach, prowadzących do od- 
budowania Ojczyzny. 

„ Towarzysze z klasowych związ- 
ków zawodowych, powiedział da- 
lej min. Stańczyk, jestem mini- 
strem w nowym -rządzie -pol- 
skim — demokratycznym. Nowa 
wyzwólena Polska urzeczywistni 
te wszystkie ideały, które przy* 
šwiecoją ludzkości. Trwajcie w 
walce. Chwila wyzwolenia jest 
niedaleka. Coraz potężniejsze 
siły gromadzą się na Zachodzie. 
Polska armia we Francji wkrót- 
ce, gotowa już bęczie dc walki 
obok wojsk francuskich i bry- 
tyjskich. Polska bedzie wolna i 
RM NIECH ŻYJE POL- 

Roosevelt a nagro- 
da pokojowa Nobla 
STOKHOLM, (Elta). „Afton- 

bladet* donosi, że wielce możli- 
wą jest rzeczą, iż tegoroczna 
nagroda pokojowa Nobla zosta- 
nie przyznana prezydentowi St. , 
Zjedn. Rooseveltowi. (N.) 

NEREPTGRCEIAZEJ OETSERZO) 

Wyjazd do ZSRR i Polski okupowanej 
przez Niemcy 

Komendantura wojskowa m. 
Wilna za pośrednictwem naszym 
powiadamia zainteresowanych, 
że osobom, udającym się z Lit- 
wy do ZSRR i terenów Polski 
okupywanych przez Niemcy, Straż 
graniczna litewska nie stawia 
żadnych przeszkód i nie wyma- 
ga przepustek. Osoby te mo- 
gą także zabierać ze sobą rzeczy, 

Należy dodać, że zgodnie z 
informacją Komitetu Pomocy 
Uchodźcom, na wyjazd do ZSRR 
i Polski okupowanej przez Nie- 
mcy, należy uzyskać zezwolenie 
od władz sowieckich lub nie- 
mieckich w zależności od kraju, 
do którego się wyjeżdża. 

(Wł.) 

RSS ESA SI A IKT S TINTKNISBES US AAS) UKRAINE KIA 

Gawędy wiejskie. 
— A ja mówia, kumie Am- 

broży, co znaczy sie, ta wojna 
była potrzebna. Choćbyś na 
przykład, te niektóre paniusie w 
mieście. Bywało co ciongasz 
sie z wionzkomi po ulicy, sto 
podejdzi taka paniusia, to jej za 
drogo, to za surowe, za cienkie, 
za krótkie, a i chamem nazwie. 

— Co to, to prawda, moja 
wo — śmietana niekiedy sprze- 
dai, ci jaki liter mleka, to te 
miastowe jak zaczno lizać, jak 
zaczno ganszować, to im za 
kwaśne, to gorzkie, a teraz bra- 
cie, nachałom bioro, czuć poś- 
piejesz. pieniondzy brać. 

— Mojej wo — raz kura byli 
udusiwszy. Macali. macali, ci 
tłusta, tak i kura zdechszy była. 

— Teraz, bracie i krewne po- 
nachodzili sie w mieście. Raniej 
znać nas nie chcieli, a teraz do 
familiów przyznajo sie, całujo sie 
z nami. į 
— Taka nauka nie szkodzi, 

przyda sie im. Ludzie powinne 
wszystkie żyć w braterskiej mi- 
łości i nie patrzeć, kto z miasta, 
a kto ze wsi. Wszystkie my 
równe. 
— Niektórym udało sie wy- 

mienić drzewo, żyto, kapu- 
sta itd, na różne odzienie, na 
sol, karasin, mydło, cukier, obu- 
wie itd., co na rak im wystarczy. 

— Czort wie, gdzie oni mie- 
niajo, ja, wo — bracie, też cion- 
gam sie z drzewem, a drugi raz 
jaki pud żyta mam i ni moga na 
co zamienić. Raz tylo wyniosła 
jedna, musi służońca, ci kto ta- 
ka — bajowe majtki, mówi, po- 

szyjesz dziadźka dla dzieciaków 
rubaszki, a nareszcie sam wło- 
żysz zimowo poro, jak do miasta 
pojedziesz.. Ale dla tego ja nie 
wymienił. 

— Toś i źle zrobił, teraz wo, 
bracie, jak przyszli Litwini, to 
nawieźli miastowym wszystkiego 
jedzenia, wienc już nie wymie- 
nisz. 

— To, to prawda, mnie, wo 
i to udało się kupić kili szmalcu 
i masła. Szmalec jak śnieg biały, 
a masło żółta, a smaczna, bez 
chleba jeść można. 

— Dlatego żołnierze litewskie 
spasione, czerwone, a już te po- 
licmany, to bez drabiny na iucht 
leźć mogo. Ależ to rosłe! Może 

my podrośniem przy nich ka- 
pelka. 

Podsłuchał i przepisał 
Jan Hopko. 

Cele wojny. 
sprzymierzeńców 
„PARYŻ. 8.XI (Elta). W odpo- 

wiedzi na zapytania prasy nie- 
mieckiej „jakie są cele wojenne 
Francji ?*... 
pisze „Niemcy napadły na Pol- 
skę, państwo, które jak to 
wszystkim było wiadomym za- 
warła z Anglią i Francją pakt 
obronny. Mocarstwa zachodnio- 
europejskie będą walczyły do- 
póty, dopóki przeciwnik nie 
poprosi o pokój i me odda 
swoich tanków, armat i łodzi 
podwodnych*. 
wskazuje, że pokój przyszły 
musi dać sojusznikom absolutną 
gwarancję bezpieczeństwa, tak 
żeby Niemcy nie mogły zacząć 
wojny po upływie nowych lat 20. 

Wyzwanie Churchila 
flocie niemieckiej 
LONDYN, (o s.). Brytyjski mi- 

nister marynarki, pierwszy lord 
admiralicjj Winston Churchil 
wygłosił wczoraj w Izbie Gmin 
przemówienie. Churchil ošwiad 
czył, że w drugim miesiącu woj- 
ny straty brytyjskie i państw 
sprzymierzonych na morzu ob- 
niżyły się do połowy strat, po- 
niesionych w pierwszym mie- 
siącu wojny. 

Akcja niemieckich łodzi pod- 
wodnych potrafiła zniszczyć je- 
dynie jedną trzecią część pro- 
centu ogólnego tonażu iloty 
brytyjskiej. W międzyczasie je- 
dnak w dokach angielskich od- 
było się wodowanie szeregu no- 
wych jednostek. 

Komentując ostatnie komuni- 
katy niemieckie, Churchill po- 
wiedział: „Zmusza mnie to do 
rzucenia wyzwania flocie nie- 
mieckiej. Niech ilota Trzeciej 
Rzeszy zmierzy się z naszymi 
siłami, przy czym oświadczam, 
że w akcji tej wezmą udział je- 
dynie te jednostki floty brytyj- 
skiej na czele z awiomatką „Arc 
Royal“, o których zatopieniu 
Niemcy tak często mówili". 

* 

LONDYN, (o. s.) Agencja 
„Reuter* donosi, iż król szwedz- 
ki Gustaw oraz król norweski 
Chrystian, nadesłali depesze do 
państw wojujących, że solidary- 
zują się z akcją pokojową kró- 
fowej Wilhelminy i króla Leo- 
polda. 

Goering o perspek- 
tywach wojny 

+ „XX Amżius*: podczas przy- 
jęcia w ambasadzie . sowieckiej 
w Berlinie z okazji 22-lecia rewo- 
lucji rosyjskiej, marsz. Goering 
udzielił wywiadu prasowego: 

Na zapytanie jak marszałek 
ocenia obecną sytuację, Goering 
odpowiedział, że jego dobry hu- 
mor i fakt, że się znajduje na 
bankiecie mówią więcej, niż jakie- 
kolwiek słowa. Na zapytanie, 
dlaczego Niemcy nie wykonają 
błyskawicznego natarcia na An- 
glię, jak to miało w stosunku do 
Polski, a zadawalniają się zata- 
pianiem okrętów, oświadczył Goe- 
ring, iż dzieje się to dłatego: że 
jest on przyjacielem ludzi. Po- 
za tym, zdaniem Goeringa. оК- 
ręty wojenne stanowią bardzo 
dobry cel. 

Na zapytanie czy Niemcy za- 
mierzają wojować tak w dalszym 
ciągu, Goering odpowiedział, że 
zależy to całkowicie od strony 
przeciwnej. Zdaniem Goeringa 
francuskie komunikaty o strąco- 
nych samolotach niemieckich nie 
są prawdziwe. 

Co do 8.000 samolotów, jakie 
Ameryka ma wyprodukować dla 
Anglii i Francji, Goering  oŚ- 
wiadczył z uśmiechem, że niech 
alianci wpierw te samolote prze- 
wiozą przez Atlantyk. Nikt zda- 
niem Goeringa, nie ma w zak- 
resie produkcji samolotów takie- 
go doświadczenia co Niemcy. 

(N.). 

dziennik L'Epoque - 

„Ere Nouvelle“ | 

Przegląd prasy 
Udział Stanów Zjednoczonych 

w wojnie, staje się coraz pew- 

niejszy. 
Mnożą się oznaki, że po znie- 

sieniu ustawy o neutralności, co- 
raz pewniejszy się staje udział 
Stenów Zjednoczonych w Il-giej 
wojnie. We wtorkow ym „Siegod- 
nia* znajdujemy następujące oś- 
wietlenie przyczyn, dla których 
wystąpienie Ameryki staje się 
nieuchronnym: - 

„Wielu zwycięzców, pisze dzien- 
nik ryski, posiadała pierwsza 
wojna światowa, największym 
jednak zwycięzcą okazały się 
Stany Zjednoczone. Stany Zjed- 
noczone poniosły najmniejsze 
straty i osiągnęły największe ko- 
rzyści. W ciągu długich lat po- 
wojennych Ameryka nie brała 
większego działa w sprawach 
europejskich. Dziś okres ten już 
prawie się kończy. Prezydent 
Roosewelt wyprowadził po- 
nownie politykę amerykańską 
z prowincjonalnego zaścianka 
na szerokie wody polityki świa- 
towej. Za fundament nowej po- 
lityki Stanów Zjednoczonych 
należy uważać ogromne zbro- 
jenia amerykańskie. Naprzyk- 
ład gigantyczna wojenna flota 
amerykańska ma być zwięk- 
szona jeszcze o 259/,. 

Pomoc Stanów okazana Anglii 

w Tokio jest niemniej ważna, 

niż pomoc zbrojeniowa na sku- 
tek zniesienia ustawy 0 neutral- 
ności. Zmniejsza się bowiem nie- 
bezpieczeństwo grożące Austra- 
Hi i Indiom ze strony Japonii, 
co rozwiązuje Anglii ręce w Eu- 
ropie*. 

„Kiedy i w jaki sposób, na- 

stąpi interwencja amerykańska, 
kończy swoje interesujące wy- 
wody dziennik ryski, nie wiemy. 

Można już jednak przypuszczać, 
że poczucie odpowiedzialności 
za losy świata obudzi się w spo- 

łeczeństwie amerykańskim i że 

to wielkie mocarstwo weźmie 

udział w rozstrzyganiu losem: 
świata*, 

Uwagi te są zdaniem naszym 
zupelnie słuszne. Wobec roz- 

woju lotnictwa Atlantyk nie-daje 

już gwarancji bezpieczeństwa. 
Ze Stanami Zjednoczonemi staje” 
się powoli to samo, co z Anglią. 
Bariera wód otaczająca konty- 
nent ameryk. przestaje być nie- 

zdobytą fortecą. Dziś już naj- 

szybszy wojenny samolot ame- 

rykański, może przebyć Ocean 

w przeciągu 6 godzin. A co bę- 

dzie za miesiąc, za kwartał, za 

rok, skoro najtęższe mózgi kon- 

struktorów pracują w fabrykach 
lotniczych? 

To też wystąpienie Ameryki 

prz ciwko staje się coraz pew- 

niejsze! s. 

Sowiecko- bułgarski 
pakt wojskowy? 
„XX Amžius“: . Jak podaje 

„Svenska Dagbladet*, toczą się 
od pewnego, czasu tajne roko- 
wania między ZSRR a Bułgarią. 
Podobno wkrótce nastąpi podpi- 

sanie paktu o sojuszu wojsko- 
wym między tymi państwami. 
ZŚRR ma uzyskać prawo utrzy- 
mania na terytofium Bulgari 
baz lotniczych i morskich; ma 
to być odskocznia do rozsze- 
rzenia wpływów w innych kra- 

jach bałkańskich. Niemcy na tę 
inicjatywę ZSRR na Bałkanach 

już się podobno zgodziły. (N.). 

Wykrycie afery 
szpiegowskiej 
w Holandii. 

AMSTERDAM. (Elta). Jak do- 
nosi Havas, w Amsterdamie do- 
konano, w związku z wykryciem 
afery szpiegowskiej, licznych re- 
wizji. Aresztowano 2-ch narodo- 
wych socjalistów, zamieszanych 
w sprawę transportu holend. 
mundurów wojskowych do Rze- 

szy. : (N.).   
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Cofnięcie urlopów 
wojskowym nie- 

mieckim. 
KOPENHAGA. (Elta). Kores- 

pondent „Politiken* donosi, że 
w Rzeszy cofnięto telegraficznie 
urlopy wojskowym wszystkich 
kategorii. (N) 

Zatrzymanie okrętu 
' niemieckiego 

LONDYN. (Elta). 8 b. m. za- 
trzymany został okręt niemiecki 
„Uhemfiels* o pojemności 7.600 
tonn. Okręt został zmuszony do 
zawinięcia do portu desa 

N.) 

Opinia prasy amerykań- 
skiej o inicjetywie poko- 
jowej króla Belgów i krć- 

lowej Wilheiminy 

LONDYN. 8.XI. Prasa amery- 
kańska kiytycznie «cenia pre po- 
zyc'ę p' kojową B Igu i Hota: dii. 
„New-York Times“ uważa. że 
podyktował je strach przed na- 
jazdem Jest już jednak 5 minut 
przed 12-tą i sapóźno mówić o 
pokoju. 

Niemcy ostrzega ją 
państwa neutrelne 

„XX Amžius“: W związku ze 
spotkaniem krėlowej Wilhelminy 
holenderskiej z królem Leopol- 
dem belgijsk'm i wysłaniem przez 
tych monarchów depesz do sze- 
fów rządów państw walczących, 
prasa niemiecka w ostrzegaw- 
czym tonie pisze o poddawaniu 
się państw neutralnych (Belgia, 
Holandia) presji angielskiej, zaz- 
naczając, że Niemcy nie będą 
zadowolone, jeżeli państwa ne- 
utralne będą reagować na presję 
angielską tylko papierowymi no- 
tami i neutralność tych państw 
też stanie się bowiem papiero- 
wa. (N). 

Akcja von Papena 
na Bałkanach 

„XX Amžius“: W Berlinie przy- 
pisuje się ogromne znaczenie 
do podróży von Papena do 
Ankary. Po drodze przeprowa- 
dzi von Papen rokowania z przed- 
stawicielami Bułgarii, Grecji i Ru- 
munii. Koła berlińskie ukrywają, 
że obecnie na Bałkanach odby- 
„wa się na wielką Skalę rywali- 
zacja między Włochami a Niem- 
cami, przyczym Nierncy mają 
zapewnione silne poparcie So- 
wietów. (N.) 

Rugi Polaków 
z Gdańska 

„L. Žinios“: Komunikują z 
Gdańska, że wydano tam roz- 
porządzenie na mocy którego 
miejsce urzędników Polaków zaj- 
mą Niemcy. Wielu Polaków 
aresztowano; używa się ich do 
robót rolnych. Robotników Po- 
laków zwalnia się w Gdańsku 
bez odszkodowania, zaś urzęd- 
nikom Polakom, zwolnionym 'z 
posad, wypłaca się tylko 109/, 

gaży. (N.) 

Premie 
za przewóz samolotów 
amerykańskich do Anglii 

i Francji 

° МЕ№ YORK. (Elta). „New 
York Times* podaje, że fabryki 
samolotów w Ameryce zapro- 
ponowały letnikom wielkich ame- 
rykańskich linii komunikacyj- 
nych premie do 4 tysięcy dola- 
rów ża bezpośrednie dostarcze- 
nie samolotów wojennych do 
Anglii i Francji. (N) 

Rekwizycja 
autobusów w Belgii 

| ELTA: 8 b.m. zarekwirowano 
|w Belgii wszystkie autobusy 
|i autokary, jakie dotychczas nie 
| były jeszcze zabrane na potrze- 

by wojska. (N.) 
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Zarobki w litach Wymiana wizyt 
między pełn mocnikiem 

rządu p. Merkysem 
a arcyb. Jałbrzykowskim 

7 b. m. pełnomocnik rządu w 
Wilnie p. A. Merkys złożył wi- 
zytę arcybiskupowi Jałbrzykow- 
skiemu. 8 b. m. arcybiskup re- 
wizytował p. Merkysa. _ (N.) 

Opieka Matki Bos- 
kiej Ostrobramskiej 

W dniu 11 b. m. rozpoczynają 
się w Wilnie religijne uroczys- 
tości Opieki Matki Boskiej Os- 
trobramskiej, Uroczystości trwać 
będą do dnia 19 bm. 
Nabożeństwo podczas uroczys- 

tości odbywać się będą w nas- 
tępującym porządku: 

W kościele Św. Teresy: na 
rozpoczęcie uroczystości w dniu 
11 bm. nieszpory o godz. 3.30. 

Codziennie Msza św. ze śpie- 
wem o godz. 9-ej rano. 

W Ostrej Bramie: codziennie 
Msza św. o godz. 5.30 rano. 

O godz. 8-ej rano Msza św. 
ze śpiewem chóru. 

Codziennie po południu o 
godz. 5-ej uroczysta litania z 
kazaniem. 

100 nowych sklepów 
otrzyma produkty 

kartkowe 
Mimo wprowadzenia systemu 

kartkowego, kolejki przed ko- 
operatywami spożywczymi są 
nadal bardzo duże. Utrudnia to 
zaopatrzenie się w przysługujące 
miesz-kańcom racje żywnościo- 
we. Celem dalszego usprawnie- 
nia akcji rozprowadzenia żyw- 
ności w najbliższym czasie około 
100 sklepów spożywczych otrzy- 
ma do sprzedaży kartkowej takie 
artykuły, jak: tłuszcz, kiełbasę, 
wieprzowinę, masło i przetwory 
mleczne. Kolejki więc może już 
znikną. (e). 

Obowiązek oznacza- 
nia cen w sklepach 

Zgodnie z rozporządzeniem 
Komisarza Regulacji Cen, skle- 
py muszą oznaczać cenę każde- 
go towaru i wyraźnie ją uwi- 
daczniać. Dla usunięcia zwycza- 
ju targowania się, zakazuje się 
stanowczo pobierania cen wyż- 
szych od uwidocznionych na to- 
warach. 

Niniejsze rozporządzenie nie 
dotyczy rolników, sprzedających 
swe produkty na rynkach czy 
innych niestałych miejscach han- 
dlu, przedsiębiorstw handlowych, 
których zakres działalności ok- 
reśla państwo lub kompetentne 
osoby, kupców - hurtowników, 
handlarzy starzyzną, osób, han- 
dlujących bez stałego miejsca 
na rynku, wytwórni produkują- 
cych na eksport i kiosków ga- 
zetowych. 

Winni niestosowania się do 
nin. rozporządzenia karani będą 
grzywną do 15.000 litów lub 
aresztem do 6 miesięcy. | (N.) 

Milicja litewska 
w Wilne 

Do milicji litewskiej w Wilnie 
zapisało się ok. 1000 Litwinów, 
zaś na prowincji — ponad 500 
Litwinów. Milicja pomaga po- 
licjj w utrzymaniu porządku i 
ochronie mienia państwowego i 
prywatnego. (N.) 

Ameryka przyjmie 
12 tys. uchodźców 

. polskich 
„L. Žinios,: Prasa żydowska 

komunikuje, że udało się uzy- 
skać od rządu St. Zjedn. Am. 
Płn. zezwolenie na wyjazd do 
Ameryki 12 tys. uchodźców pol- 
skich, znajdujących się obecnie 
w okręgu wileńskim, Przetran- 
sportowanie tej liczby uchodźców 
do St. Zjedn. Am. Pła. koszto- 
wałoby 3 mil. dolarów i zajęło- 
by 3—4 miesiące. (N.) 

„Grodzki. 

Ukazało sę następującej 
treści rozporządzenie. 

Na mocy art. 2 ustawy o kont- 
roli cen (Ń. Ż, 471 Ne kol. 3306) 
nakazuję wszystkim najemcom: 

14 
Wynagrodzenie za pracę wy- 

płacać najemnikom tylko w litach. 
Noima wynagrodzenia najemni- 
ków w litach winna być płacona 
w takiej wysokości, w jakiej była 

płacona w złotych do 1 wrześ- 
nia r. b. 4 

Opłaty z tytułu ubezpieczeń 
społecznych uiszczać instytucji 
ubezpieczeń społecznych w litach. 

3. 
Normy tych opłat ustała się 

  

w/g klas, odpowiednio do wyso- 
kości zarobku zatrudnionych. 
(Ustawa o  Kasach Chorych, 
$ 84). 

4. 

Wykroczenie przeciwko niniej- 
szemu rozporządzeniu będzie ka- 
rane grzywną do 100.000 hitów 
lub zamknięciem przedsiębior- 
stwa i konfiskatę towarów oraz 
aresztem do 6 mies. Areszt za- 
mienia się na roboty przymu- 
sowe. 

5. 
Niniejsze rozporządzenie ma 

moc obowiązującą od 6 listopa- 
da r. b. 

Dr W Juodeika 

Komisarz Regulacji Cen. 
 POROUIORN SEGZZADOWKACAO 

вОН А 
| LISTOPAD 
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` | Wschód sł.—g. 6 m. 40 

Piątek Zachód si—q, 3 m. 26 

  

Dziś: Andrzeja 

ji Jutro: Marcina 
  

  

— Prokuratura rozpoczęła 
już działalność. Nadzór pio- 
kuratorski pracuje w  dotych- 
czasowym gmachu sądu przy 
ul. Mickiewiczz 33. Tamże bę- 
dzie urzędował Sad Okręgowy. 
W gmachu od strony ul. 3 Ma- 
ja — mieścić się będzie Sąd 

Ogółem w sędownict- 
wie tymczasowo będzie praco- 
wało 110 sędziów i personelu 
sądowego. (s). 

— Urząd Kontroli Państwo- 
wej w Wilnie. 5 przedstawicieli 
Kontroli Państwowej przybyło 
do Wilna i przyjmuje mienie 
państwowe. Urząd Kontroli Pań- 
stwowej mieści się przy ul, Mic- 
kiewicza 16-a, tel, 11-48.  (N.) 

— Uwadze posiadaczy kar- 
tek żywnościowych. Kartki żyw- 
nościowe winny być zaopatrzo- 
ne w podpis właściciela domu. 
Już od dnia dzisiejszego sklepy 
będą żądały kartek z podpisem 
właściciela. ‚ (№ 

— Rejestracja robotnikow 
rolnych w Wilnie. W najbiiż- 
szych dniach samorządy rozpocz- 
ną rejestrację robotników rol- 
nych, którym zaproponuje się 
wyjazd do innych okolic Litwy, 
zwłaszcza tam, gdzie się odczu- 
wa brak robotników. (N.) 

* — 600.000 It. na roboty 
publiczne w okręgu wileńskim. 
Roboty publiczne w Wilnie or- 
ganizuje M-stw. Spraw Wewn. 
za pośrednictwem Dep. Samo- 
rządów, w kontakcie z Magistra- 
tem wileńskim. Narazie na ro- 
boty publiczne w okręgu wileń- 
skim asygnowano 600.000 litów. 

(N). 
— Zapasy surowców w fab- 

rykach wileńskich. Zapasy su- 
rowców w istniejących fabrykach 
i zakładach przemysłowych m. 
Wilna i okręgu wileńskiego 0b- 
liczane są na 3 — 4 miesiące. 
Znaczna część zakładów już 
funkcjonuje. (N). 

— Klinika chorób skórnych 
i wenerycznych U. S. B. po- 
zostająca pod kierownictwem 
prof. T. Pawlasa zawiadamia, że 
prowadzi celem leczenia nieza- 
możnej ludności miasta i okoli- 
cy dwie przychodnie; prowadzo- 
ne przez profesora i asystentów 
kliniki. Jedna z nich czynną jest 
w klinice dermatologicznej na 
Antokolu w godzinach od 8—10, 
druga przy ulicy Żeligowskiego 
1. 4. (obok gmachu słarostwa) 
w godz. 11.30— 2.30 i od 17 — 
18 codziennie z wyjątkiem dni 
świątecznych. Przychodnia na 
Antokolu uruchamia równocześ- 
nie gabinet dla Światło i elekt- 
rolecznictwa, 

-—- Prace nad upiększeniem 
Wilna. Jak donosi prasa ko- 
wieńska, Wilno będzie uporząd- 
kowywane w/g zasad urbani- 
stycznych. Będzie się dbało o 
to, by zwykłe domki nie zasła- 
niały budowli o wartości arty- 
stycznej, jak to ma miejsce 
np. przed kościołem św. Teresy. 
Szczególną uwagę zwróci się 
na uporządkowanie placów wi- 
leńskich : Katedralnego, Orzesz- 
kowej, Marszałka Piłsudskiego 
it.d. Ulice b dą w miarę mo- 
żności obsadzone drzewami, 
Piecza nad rozplanowaniem tych 
prac porządkowych i dekoracyj- 
nych spoczywa głównie na bar- 
„kach inż. archit. W. Landsberga. 

I (N). 
— Do dozorcow domo- 

wych. Wzywa się wszystkich 
dozorców bezrobotnych lub bę- 
dących w trudnych „warunkach 
materialnych (nieotrzymujących 
należytego wynagrodzenia), do 
niezwłocznego zarejestrowania 
się przy vl. Metropolitalnej Nr 1 
w godz. urzędowych od 4 do 
6 wiecz. Będzie się interwenio- 
wało w sprawie udzielenia im 
pracy. lub pomocy materialnej. 

TEATR I MUZYKA 
Teatr Miejski na Pohulance 

Dziś, w piątek 10. XI. o g. 
17 ej powtórzenie świetnej ko- 
medii współczesnej Benedettiego 
p.t. „SZKARŁATNE RÓŻE”, 
W rolach głównych pp.: Walen- 
tyna Alexandrowicz, Stanisław 
Jaśkiewicz i Władysław Surzyń- 
ski. Oprawa dekoracyjna — K. 
i J. Golusów. 

Teatr muzyczny „Lutnia* 
Dziś i jutro ciesząca się wyjąt- 
kowym powodzeniem, pełna hu- 
moru i- przepięknych melodii 
operetka O. Straussa „CZAR 
WALCA* w reżyserii K. Wyr- 
wicz- Wichrowskiego. — 

„KRÓL WLOCZĘGOW“. W 
poniedziałek raz tylko jeden 
grany będzie brawurowy „Król 
Włóczęgów*. 

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- 
chanskiego i A. Jaksztasa, prze- 
bojową premierą pt. „Witamy“ 
w 2 cz. 14 obrazach. Na czele 
doskonałego zespołu ulubieńcy 
publiczności Maria Żejmówna, 
Witold Conti, Antoni Jaksztas, 
duet Worton i inni. 

Codziennie 2 przedstawienia 
o 4 i 6 wiecz. punkt. 

  

Zakład Krawiecki 

Bernarda Śnieżko 
DZIAŁ DAMSKI i MĘSKI 

Wilno, ul. Gimnazjalna 4 
róg Ofiarnej vis-a-vis Sądów 

Wywiezieni 
W dalszym ciągu napływają 

od rodzin informacje o wywie- 
zionych z Wilna i najbliższych 
okolic przez władze sowieckie: 

Domaradzki Aleksander, mjr 
w St. sp. z maj. Baraszki pod 
Wilnem. 

Bogdanowicz Antoni, ppor. rez. 
Rekść Bolesław, I. 77.. 
Kolatowicz Feliks, l. 59, emer. 

pol. państw. 
Rudziński Stefan z Postaw, 

radca lzby Roln. 
Preiss Jerzy, adwokat. 
Goworowicz Borys, rewident 

sanitarny Ośrodka Zdrowia w 
Wilnie. 

Boruń Jerzy, emeryt wojsko- 
wy, plutonowy z Grodna. 

Tomaszewicz Czesław z Wil- 
na, lat 33. 

Zakrzewski Witold i żona Ja- 
dwiga. 

Butarewicz Leon, inżynier, 
lat 58, 

Zemojtel Witold, naczelnik 
wydz. mechan. Dyr. P.K.P lat51. 

Goiżewski Bronisław, urzędnik 
P.K.O., stały mieszk. m. Wilna. 

Dr Kwe la Józef, lekarz z Wil- 
na wywiez. 18 X 39 r. 

Grodzki Władysław, urz. P. R. 
Berling Zygmunt, urz. P.l.R., 

lat 32, 
Patek Władysław, urz. P. l. R., 

lat 38. 
Kielak Stanisław s. Mikołaja 

ur. 1895, posterunkowy P. P. 
Maciejewski Józef s. Konstan- 

tego, posterunkowy P. P. 
Walicki Jan s. Antoniego, lat 

50, robotnik, 
Tułajewski Jerzy s. Łukasza, 

lat 38, robotnik. 
Leszczyński Zygmunt s. Karo- 

ła, urzędnik, lat 42. 
Paszkiewicz Romuald, zawia- 

dowca odcinka drogowego Wil. 
no— Towarowa. 

Wilejto Czesław, uczeń, l. 18. 
Strzałkowski Franciszek, oficer 

51 p. kawalerii. 
Masiewicz Józef, przedsiębior- 

ca bi dowlany. 
Sieklucki Józef, 

Ejszyszek. 
Bieniasz Stanisław, por. w st. 

spocz. 
Sierdziukow Jan, 

notarialny z Ejszyszek. 
Aranowicz Klemens, fryzjer. 
Szablewski Michał, szofer At - 

bonu. 
Szczuciński Jan, 

P. P. z Jaszun. 
Sredziński Konstanty, st. post. 

P. P z Jeszun. 
Ziółkowski Bolesław, post. P.P. 

z Jaszun. 

Pomoc dla najbied- 
niejszych 

Jak się dowiadujemy, 
przedstawiciele oddziału wileń- 
skiego Komitetu Głównego Po- 
mocy Wilnu i Wileńszczyźnie 
wyjechali na prowincje dla zor- 
ientowania się w sytuacji lud- 
ności wiejskiej. 

Obecnie w Święcianach po- 
wstaje miejscowy komitet, który 
przejmie od wojska sprawę po- 
mocy najbiedniejszej ludności. 
W N. Wilejce przeszło 1000 ro- 
dzin zabiegało o pomoc. (5). 

ziemianin z 

kancelista 

przodownik 

—0:0— 

Przez Litwę przejedzie 
50 tys. Niemców z ZSRR 

„Mem. Dampiboot* (Kłajpe- 
da) podaje że, do 20 listopada 
r. b. przejedzie przez Litwę 
50.000 Niemców, wysiedlonych 
z Rosji Sow. (N). 

Ratyfikacja układn 
w sprawie wysiedlenia 

Niemców z Łotwy 
ELTA: Rząd łotewski ratyfiko- 

wał układ z Rzeszą w sprawie 
wysiedlenia Niemców, powraca- 
jących do Rzeszy. W związku 
z tym łotewski minister wojny 
nakazał zwolnić z armii łotews- 
kiej wszystkich rekrutów naro- 
dowości niemieckiej. (N.)



ROZPORZĄDZENIE Nr. 1 
NACZELNIKA MIASTA I POWIATU WILEŃSKIEGO 

Rozplakatowane zostało następujące obwieszczenie: 

Na podstawie ustawy o Milicji (L. V. Ż. Nr 32/363) $$ 25, 
26 i 27 celem utrzymania porządku, spokoju publicznego i czys- 

tości w miastach, miasteczkach, wsiach kościelnych i uzdrowis- 
kach, ogłaszam następujące ogólne rozporządzenie zatwierdzone 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych: ' 

Utrzymanie porządku 
i spokoju publicznego 
1. Zabrania się podnosić ha- 

łas, krzyk, wszczynać bójki lub 
kłótnie, zaczepiać przechodniów 
lub wywoływać inny nieporzą- 
dek na ulicach, placach, targach, 
drogach, różnych zebraniach, 
rozrywkach, restauracjach lub 
innych miejscach publicznych i 
w ten sposób zakłócać porzą- 
dek i spokój publiczny. 

2. Zabrania się na ulicach, 
placach, targach, drogach, róż- 
nych zebraniach,  rozrywkach, 
restauracjach lub innych miejs- 
sach publicznych, klnąć, uży- 
wać słów niewłaściwych i go- 
dzących w poczucie moralności. 

3. Zabrania się pokazywać na 
ulicach, placach, targach, dro- 
gach, różnych zebraniach czy 
rozrywkach, restauracjach czy 
innych miejscach publicznych w 
stanie wyraźnie nietrzeźwym, je- 
żeli to służy powodem do za- 
czepiania przechodniów, niemo- 
'ralnego postępowania, hamo- 
wania ruchu lub wywołania nie- 
bezpieczeństwa zagraż. porząd- 
kowi, spokojowi i przyzwoitości 
publicznej. 

Utrzymanie czystości 
4. Zabrania się na ulice, cho- 

dniki, place, parki, drogi i inne 
miejsca służące dla ruchu pu- 
blicznego składać śmiecie, wy- 
lewać pomyje, wyrzucać wszel- 
kie zbędne odpadki, kawałki 
papierów czy też zanieczyszczać 
te miejsca w inny sposób. 

5. Włeściciele nieruchomości 
lub faktyczni ich zarządcy winni 
troszczyć się o to, ażeby część 
ulicy lub placu i, chodników, 
należących do ich gruntów, a 
także na tych gruntach będące 
podwórza i ubocza budynków, 
byłyby należycie w czasie pize- 
pisanym oczyszczane i zamia- 
tane, 

UWAGA: Od obowiązku oczy: 
szczania ulicy, placu lub chod- 
niku zwalnia się właścicieli nie- 
ruchomości lub faktycznych ich 
zarządzających, o ile o czystość 
w tych miejscach dba miejsco- 
wy samorząd. 

6 Place, parki, ulice, chodni- 
ki i podwórza powinny być co- 
dziennie oczyszczane i zamiata- 
ne począwszy od dn. 1 paź- 
dziernika do dn. 15 kwietnia 
nie później jak o godz. 7, w 
pozostałej zaś porze roku — nie 
później jak o godz. 6. 

7. W dniach targowych i kier- 
maszów, rynki i prowadzące do 
mich ulice winny być oczyszcza- 
ne i zamiatane niezwłocznie po 
zakończeniu targu lub kierma- 
Szu, 

8, Rynsztoki ulic i chodników 
winny być oczyszczane i stale 
doglądane oraz na zarządzenie 
policji należycie dezynfekowane 
wapnem lub innym materiałem 
dezynfekującym. 

9. W okresie letnim, podczas 
suszy, wkazane przez policję u- 
lice, place i chodniki powinny 
być przynajmniej 2 razy dzien- 
nie nie później jak o godz. 8 i 
około godz. 13 należycie pole 
wane. Odpowiedzialność za nie- 
polewanie ulic, placów i chod- 
ników ponoszą osoby, wyrmnie- 
nione w par. 5 niniejszego roz- 
porządzenia. 

10. W okresie zimowym, w 
czasie wskazanym w par. 5 ni- 
niejszego rozporządzenia powi- 
nien być usunięty z chodników 
wjazdów do podwórzy a także 

  

      

z wskazanych przez policję ulic 
i placów, śnieg i lód, zaś chod- 
niki i wjazdy do podwórzy win- 
ny być należycie posypane pia- 

skiem lub popiołem. Zabrania 
się dla usunięcia śniegu uży- 
wania soli lub jakichkołwiek in- 
nych chemikaliów. 

11. Bielizna, ubrania itp. nie 
mogą być suszone, wietrzone 
lub trzepane z okien, drzwi i 
balkonów wychodzących na uli- 
cę lub plac, a także obok do- 
mów od strony ulicy. 

12. Wywożenie brudów z ustę- 
pów i jam przeznaczonych dla 
pomyj powinny odbywać się od 
godz. 24 do godz. 4 wyłącznie 
za granice miasta, miasteczka 
wsi kościelnej i uzdrowiska, do 
miejsc na ten cel przeznaczo 
nych lub w uboczne pole, gdzie 
je należy niezwłocznie zakopać 
lub zaorać. Do tego celu uży- 
wane wozy powinny być tak 
urządzone, by wywożąc brudy 
nie zanieczyszczały ulic i dróg. 

13. Osoby, które nie zasto- 
sują się do niniejszego rozpo- 
rządzenia, na podstawie ustawy 
o Milicjj $ 26, będą karane 
moją decyzją grzywną do 1.000 
litów lub aresztem do 1 miesiąca. 

14. Rozporządzenie niniejsze 
ważne jest od dnia ogłoszenia 
w miastach Vilnius, Naujoji Vil- 
nia i Trakai i w ich przed nieś- 
ciach oraz w następąjących gmi- 
nach: MaiSiogala, Medininkai, 
naujoji Vilnia, Nemenćine, Pa- 
berże, Rieśći, Turgiełiai, Rudo- 
mina i Trakai. 

Pułk. s. s. ŚLEPETYS 
Naczelnik miasta i vowiatu, wileńskiego 

Poszukiwanie zagi- 
nionych przez Czer- 

wony Krzyż. 
Można podjąć próby uzyska- 

nia bliższych wiadomości о za- 
ginionych za pośrednictwem 
Międzyriarodowego Czerwonego 
Krzyża. Należy w tym celu wy- 
słać list następujęcej treści: 

Comitė International 
de la Croix Rouge 
122, rue de Lausanne 

GENEWE (Suisse) 

Messieurs. 

Je prends la libretė de vous 
prier de bien vouloir me faire 
savoir, si possible, si.'. . . . . . 
(imię i nazwisko) demeurant en 
Pologne 4.«1..., (miejscowość) 
......... ИНЕ НИ ООа 
nr... „est en vie et ou il (elle) 
se trouve actuellement. 

En couverture des frais de 
correspondence. veuillez trouver 
ci-inclus deux coupons įnterna- 
tionaux. KOŃ 

Pisać trzeba po francisku 
(bardzo czytelnie, szczególnie na- 
zwiska i miejscowości w Polsce). 
Do listu należy dołączyć na koszt 
i odpowiedź 2 pocztowe kupoty 
międzynarodowe, które można 
otrzymać w każdym urzędzie 
pocztowym po I Lt. 

Do Międzynarodowego Czer- 
wonego Krzyża można się rów- 
nież zwracać i za pośrednictwem 
Litewskiego Czerwonego Krzyża 
(Lietuvos Raudonasis Kryžius, 
Kaunas, Kestučio 8), który te 
sprawy załatwia bezpłatnie. 

Wydawca: Witold Staniewicz. Leidėjas: Vytautas Stanevičus. 

Redaktor: Witold Kiszkis. Redaktorius: Vytautas Kiškis. 

KURJER WILEŃSKM o 

Poszukiwanie zaginionych 
Poszukiwami : 

Zwolski Bogumił, ppor. 

Banaszkiewicz Tadeusz kpt., 
i żona Ludwika, zam. w Krakowie. 

Leszczyńska Halina, Ogrod- 
niczki, pow. Białostocki, 

Ruszczyc Zygmunt, 
rąży 205 p. p, + 
Tomaszewicz Bohdan, 

łączn. II bat. I p. p. L. 

Giruć Antoni, 85 p. p. L. 

podcho- 

plut. 

Hendzlowa Maria, zam. w Sie- 
radzu, Hendzl Stanisław, ppor., 
zam. w Warszawie. 

Janke Antoni i Bolesław, 
Krzecžkowska Janina z córkami 
Wandą i Zofią oraz Tobolczyk 
Zofię i Stanisławę z synkiem 
zam. w Rembertowie. Krzecz- 
kowski Edward, por. 85 p. p. 1. 

Tomaszewska Felena, Włady- 
sław i Roman, zam. w Warszawie 
oraz Bobińska Helena, żona adw. 
zam. w Kobryniu. 

Małofiejew Dymir, 3 baon sa- 
perów. 

Laskarys Emanuel, ppor. rez. 
6 p. p. Leg. 

Buttler Zygmunt 

Wojsznis Michał, 5 p. lotn. 

Kowarski Mojżesz, 1 p.a. I. 

Kuczyńska Leokadia, zam, Wy- 
sokie Mazowieckie. 

Wyrzykowska Jadwiga. 

Joszt Kazimierz, por. lotnik. 

Kisielewska Helena (z domu). 

Rymaszewski Zbigniew, ppor. 
1 p. ułanów. 

Laskowski Zbigniew (16 lat). 

Andruszkiewicz Feliks, sierżant 
lp. a. b į ; 

Jurgielewiczówna Maria, urz. 
L. P. w W—wie wyjech. z Pińska 
16/9 w stronę. Wilna. 

Wiśniewski Jan, 5 p. Leg. 

Andruszkiewicz Meczysław, 
5 p. p. Leg. 

Giedrys Władysław, 33 d.a. l. 

Walter Kazimierz, inż. 

Kotolec 'Maria z córkami z 
W —wy wyjech. do Pińska. 

Bazylko Maria, sanat. Otwock. 

Sicińska Zofia z synem Alek- 
sandrem, ż. rotm. , 

Kto poszukuje: 

Zwolska Wanda, Wilno, Pia- 
skowa !0—5. 

Łapińska Aniela, Wilno, Mickie- 
wicza 22—21. 

Leszczyński Paweł, Palanga 
gatvė Simpsono, vila Lituanika. 

Ruszczycowa Jadwiga. Wilno, 
Mińska 3—1. 

Tomaszewiczówna, Wilno, Wiś- 
niowa 7—8. 

Infor, w Admin. dla Ottowi- 
czówny. 

Okuszko Bolesław, Wilno, Ar- 
senalska 6—12. 

Strusiewiczówna Ludwika, 
Wilno, Senatorska 11. 

^ 

Piasecka Waleria, zam. w Kow- 
nie, Kęstučio 18 m. 3. 

Małofiejew Leonard, Wilno, 
Połocka 11—2. 

Laskarys Irma, Wilno, 
ska 14—8. | 

Matka. Wilno, Piaskowa 10—3. 

Żona Regina, Wilno, Trwała 21 

Kowarska Doba, Wilno, Sofia- 
niki 4—6. 

Kuczyńska Anna, Wilno, Miń- 
ski zauł, 6—5. 

Mąż Aleksander, Wilno, Goś- 
cinna 1—15. 

Joszt Stefania, Wilno, Kalwa- 
ryjska 98—5. : 

Koztowski Ryszard, Nowowi- 

lejka, Sienkiewicza 8. 

Lasanowiczówna Władysława, 
Wilno, z/k św. Michalski 10—5. 

Laskowska Maria, Wilno, Kal- 
waryjska 31—9. 

Andruszkiewicz Zofiaz Wilno, 
Bakszta 10—19. 

Żebrykowa Salomea, Nowowi- 
lejka, Al” Lipowa 20—1. 

Koń- 

Wiśniewska Janina, Wilno, 
Rydza Smiyłego 40—4. 

Andruszkiewicz Janina, Wilno, 
Węglowa 16—21. 

Giedrys Michalina, Wilno, W. 
Pohulanka 41—28. 

Walter Jadwiga. 
narska 63. 

Gałecka Elżbieta, Wilno, św. 
Jakuba 10—2. 

Jak wyżej. 

Buttlarowa, matka. 

Wilno, Po- 

Kto by wiedział o losie zaginionych, proszony jest o poinfor- 
mowanie poszukujących według podanych adresów. 

Dalszy ciąg listy zaginionych w następnym numerze. 

ABS SPL A i RO TSS GBA CKP ODA AACZSAKA 

„Lekarze 
sa DOGRSTOR 

„.Blumowicz 
choroby: weneryczne, skórne i moczo- 
piclowe — ui. Wielka 21, tel. 9-21. 

Przyjmuje od godz. 9—l pp. i 3—7 w. 

"AADAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAA AAA 

Handel i Przemysł 
+TYWYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVY 

Uniwersytecka 2 — to nowy 
adres znaneco zegarmistrza 
Al. Wyszomirskiego byłego majstra 
firmy KH. Rydlewski w Wilnie. Wieczne 
szkła do zegarków na poczekaniu. 

Lokale 
-FYWYPYFYTYYYYYYYYYYYYYVYYYVYYYVYVYY 

Potrzebny iokai sklepowy i przy 
nim mieszkanie 2—4 pok. na przed- 
mioty kolonialno-spożywcze w dobrym 
punkcie handłowym. Oferty na piš- 
mie z podaniem warunków uprasza 
się kierować: ul. Wielka, hotel „Na- 
rocz” pokój 19 - 

    

” Sklep do wynajęcia i :- pokojowe 
mieszkanie — $w. Ignacego 8-3 | 

Adres redakcji i administracji : 

Nauka i Wychowanie 
„FYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYVY 
Kursy pisania na maszynach 

— Wilno, Wileńsks 32. Zapisy 
trwają. 

  

wutynowana nauczycielka języ- 
ka fiancusk ego z praktyką i dłuższym 
pobytem w Paryżu, poszukuje lekcji. 
Dowiedzieć się: ul. 3-go Maja 13—3 
od godz. 18—20 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAA AAA 

Sprzedaž i Kupno 

  

Meble biurowe i do lokali mie- 
szkalnych okazyjnie "do sprzedania, 
ul. Popławska 31—B8, od 3—5 

  

Filateliści — największy wybór 
znaczków — Stanisław Weychert, za- 
ułek Bernardyński 7 m. 5. Kupno — 
sprzedaż — zamiana 

Sprzedam: maszynę do pi- 
sania walizkową „Erika*, aryt- 
mometr i aparat radiowy 4-lam- 
powy „Philips“. Wiadomość: 
Mickiewicza 22-17. 

    

   

Spaustuvė „Zničius“, įVysk. Bandurskio g-vė 4. Tel.: 3-40, 

  

Program Wileńskiego 

Wilno, ul. Bisk. Bandurskiego 4. Tel.,79 199. 
Redakcijos ir admin. antrašas: Vilnius, Vysk. Bandurskio g-vė 4. Tel. 79 ir 99. 

Drukarnia „Znicz“, i. Biskupa Bandurskiego 4. Tel.]3-40. 

Radia 
PIĄTEK: 

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

18.05. Z Kowna: Muzyka ma- 
łego zespołu. 

18.30. Z. Wilna: 
w języku litewskim. 

18.40. Z Wilna: Informacje 
w jęz. polskim. ; 

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

:SOBOTA: 
15.00 —15.10. Informacje w jęz. 

litewskim i polskim. 
18.00. 7 Kowna:  Chwilka 

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

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

«w jęz. polskim, : 
18.:0—19.15. Muzyka х plyt. 

Informacje 

Biuro Pośrednictwa Sprzed: 
Wszystko kupuje. wszystko sprzedaje 
ul. Arsenalska 4 m. 6. 

  

Sprzedam dwa radioodbiorniki : 
4-lampowy marki „Elektrit* i 3-lam- 
powy marki „Echo*. Wilno, ul. Finna 
8—3, od qodz. 16-21 

  

Fortepian zagra 'icznej firmy do 
wynajęcia lub sprzedania — Mickie- 
wicza 62 m. 3, od godz. 8—10 rano 
i od 6—9 wiecz. 

Powierzono do sprzedaży: ka- 
mienica dochodowa w Wiinie, mniej- 
szy dom, pląc duży i majątek ziem- 
ski. Informacje: Mickiewicza I m. 18 
w godz. 13—'8 

  

  

Kupię zioty ręczny zegarek mę- 
ski firmowy (możl wie z bransoletką). 
Zapłacę litami lub polskimi z'otymi, 
Szopena 3—/6, od qodz. 16—18 

Motocyki 350 ccm, górnozawo- 
rowy, w dobrym stanie — sprzedam 
tanio. Obejrzeć można przy ul. Brzeg 
Antokolski 21 m. 9 

Praca 

Ubog! student udziela kore- 
petycji z łaciny, ewent. przyjmie 
inne FOR: Oferty do 
admi. .oR. W." Dod „B. 2“ 

Student Po itechniki Francuskiej 
udziela iekcji matematyki, fizyki, fran- 
cuskieqo (konwersacja, koresponden- 
cja, pomoc szkolna). Liceum, gimna- 
zjum. Tanio, ewentualnie za obiady. 
lub pokój. Oferty: Administracja „Pa- 
dagog“. с 

Przyjmuję pisane podań w ję- 
zyku litewskim jak równ eż udzielam 
lekcji języka litewskiego Godz, 10—13 
1 16—19, ul. Orzeszkowej 3 -1 

        

Kierowca samochodowy mecha- 
nik, obznajmiony z traktorami, poszu- 
kuje pracy. Adres w redakcji. я 

AAKAMAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAS 

Różne. 
Zgubiony w Biurze Meldunko- 

m dowód osobisty na imię Anny 
Rynkiewicz wydany w Rzeszy i ksią- 
żeczkę lbezpieczalni Społecznej na 
imię Kociukiewicz Weroniki — unie- 
ważnia się 

zgubiony dowód osobisty 
Nr 6659/0. O.26. z dnia 12 listopada 

1926 r. wydany przez Kom. Rządu m, 
Wilna na imię Ludwika Słąbkowskie- 
go, unieważnia się o 

Zgublony dowód osobisty na 
imię rożelewskiej Janiny, wyd. przez 
Starostwo Grodzkie w Wilnie w mar- 
cu 1929 r. za Nr 709/DO, uniew. się: 

Zgubione dokumenty: dowód o 
sobisty wyd. przez c Grodz- 
kie w Wilnię oraz legitymację urzęd- 

niczą R, Bać kofatdtikn K 

Szk. Wilenskiego wystawione na imię 
Juliana Sochaczewskiego — un eważ- 
nia się 

Zgubiony w roku 1936 dowód 
osobisty wyd..przez Komisarza Rządu 
m. Wilna za Nr 8380/i92/ na nazwis- 
ko Stanisiawa Wołynskiego (miejsce 
zamieszkania: Wilno, ulicą Chełmska 
25—2), unieważnia się 

  

Zgubiony dowod osobisty, wyd. 
przez U'ząd Gmin. w Swięcianach za 
Nr 1037/28 na imię Usowskiej G. — 
unieważnia się : 

  

   

 


