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Inicjatywa pokojowa

Niemcy koncentrują wojska

Belgii i Holandii
Prasa całego Świata nader żywo dyskutuje inicjatywę króla
Leopolda
i królowej Wilhelmi vy.
Najchłodniej przyjęły tę inicjatywę kraje walczące, najgoręcej
kraje neutralne. Jest to paradoks, który zasługuje na uwagę.
Sytuacja wielu państw neutralnych
w. pierwszym rzędzie

Belgii

i

orsza,

Holandii

i Danii

niż państw

jest

walczących.

amte mają przynajmniej w per-

spektywie zwycięstwa. Neutralne
tylko strach, wydatki i kłopoty.
Straty? Chamberlain, tłumacząc
zastój operacyj wojennych na
troncie zachodnim, nazwał II gą
wojnę Światową w przeciwieństwie do pierwszej oblężeniem.
Tymczasem Belgia, Holandia

i duszny.

I nie trudno jest wykryć przyczynę takiego stanu rzeczy. W
okresie przed |-ą Światową, nikt
nie zdawał sobie sprawy z rozmiarów kataklizmu.
Wypoczęte
i wypasione w stuletnim dobrobycie pokoju narody rzuciły się
na pole chwały.
|
Dziś małe dziecko zdaje sobie
sprawę z tego co może zdziałać
lotnicza bomba
pół tonowa,a
co : tonowa.
Stąd
„obleženia“

zamiast szturmów.
Stąd gra na
zmęczenie nerwów przeciwnika
na zużycie jego sił moralnych
i psychicznych, stąd owa „błyskawiczność*, obliczona raczej
na

wanie.

żadnych

oblę-

żeniach, ponoszą jednak koszty
mobilizacyjne. W Danii, oblężonej p'zez pola minowe, liczba

bezrobotnych

wynosi

18

ty-

sięcy, co należy podobno uważać za liczbę rekordową, w tym
szczęśliwym,

jak

dotąd

kraju.

Nic więc dziwnego, że kraje,
meutralne odniosły się do inicjatywy belgijsko-holenderskiej życzliwie. O wiele bardziej trudna
e sytuacja państw walczących.
ie można przecież urządzać
mobilizacji i demobilizacji co
pół roku
Dopóki nie powróci
zaufanie we wzajemnych stosunkach

międzynarodowych,

dopóki

słowa dyplomaty nie będzie ty1е warte
co słowa przeciętnie
uczciwego

człowieka,

dopóty

trudno jest myśleć o realizacji
inic atywy niderlandzkiej w sprawie zawarcia pokoju.

Ku czemu jednak zmierza wal-

<czący świat? Czyżby tylko do
zaleczenia ran już zadanych i...
powrotu

do

starych

grzechów,

do starej rywalizacii, do dawnych

animozyj? Wydaje się nam, że
tak na szczęście nie jest!
Jest rzeczą wielce prawdopo-

dobną, że po Il-ej Wojnie Świa-

towej znacznie wzrośnie to, co
by można nazwać europejskoś<cią Europy.
Jak dotychczas
Europa zwracała najmniej uwagi
ma samą siebie. Gdyby chociaż
cząstka tych fantastycznych bogactw,

utopionych

w

Chinach,

została zużyta np. na pomoc

dla

wsi europejskiej,

po-

podwórko

ieskiego, czy bułgarskiego chłopa, mogło by teoretycznie wyglądać tak jak dziś np. wygląda

duńskie.
Druga

Wojna

światowa,

która

dziś jeszcze nie wyszła ze stadjum krwawego Monachjum, skoro zaledwie po upływie
paru
miesięcy wałk padły już pierw-

sze propozycje pokojowe, w bardzo prędkim
czasie może się

stać Wojną podobną do swojej
poprzedniczki z roku 1914-go.
W latach 1914 — 1918 świat
wierzył w pokój wieczny, a otrzymał okres wojenny burzliwy
II

Niemcy

он

rozstrzelali

prezydenta Byd'oszczy
BERLIN, (Elta). DNB

komuni-

kuje, iž wyrokiem sądu polowego został rozstrzelany były prezes zarządu miejskiego w Byd-

goszczy. Baroszewski.
Według
komunikatu, był on odpowiedziainy za śmierć Niemców,
mordowanych we wrześniu.

za-

nam

piękną pogodą.

biorąc

w

wróżą

długie wojny, które mogą
się
jednak skończyć długotrwałą i

i Szwajcaria zmobilizowane nie
gorzej od stron walczących, nie
udziału

Obecnie

na pogran czach

rozproszenie,

niż na

państw.

Czas

pracuje

LONDYN, (Elta).

która

jak się

okazuje

w

Wiedniu

i

innych

miastach
Austrii
aresztowano
dużo żydów. Według pisma, je-

przywódców

partii naro-

powych socjalistów
iż jeżeli się okaże,

oświadczył,
że przynaj-

w

Belgii,

na

Korzyść

Pierwszy lord

omówił

zdarzenia

ostatnich

dziesięciu tygodni wojny. Churchill oświadczył,
iż jeżeli zima
minie

bez większych

wydarzeń,

Afryki

(Elta)

—

Minister

Południowej

korespondentowi

oświadczył
„Daily

jeden

żyd

będzie

noc

była

drobnostką.

św.

Bartłomieja

BERNO (Elta). Według komunikatu Havasa koła szwajcarskie
uważają, iż Niemcy już wkrótce
rozpoczną atak przeciwko
Angli.
Niemcy użyją wszystkich
środków aby wojna przeciw Anglii była jaknajprędzej skończona. W Berlinie jednak o dacie
tych działań nie jest wiadomo.
Niektórzy uważają, iż Hitler po-

szkałych na
ski, obecnie
Rosję. Takaż

do ZSSR.

łalność

według

byleby unikali

swego

uznania,

wszystkiego,

co

mogłoby zaszkodzić żywotnym
interesom Niemiec. Zdaniem ministra Franka, w Polsce są nie

tylko

Berlina

HELSINKI (Elta) DNB komu-

zostać

polityczni

tylerią,

lecz

korespondencji.
Delegacja fińska nie otrzy-

mała

od

żadnych

nowych

wzięta

do

włoskich

z

panuje
roz-

zająć

teryto-

niewoli

pewna

francuskich.

Niemcy nie zezwalają na powrót
kardynała Hlonda
i

„Laikas“,
Kard. Hlond wciąż
przebywa w Rzymie, gdyż rząd
niemiecki odmówił mu zezwolenia na powrót do stolicy. (N.).

Komunikacja powietrzna między
Rzeszą a ZSRR via
Kowno
„Sekm“:
no

umowę,

W

Berlinie

na mocy

być

dowodem,

że

ski

0 ultimatum

Niemiec Ho-

łandii
Havas komunikuje,
iż
pogłoski te w Berlinie i Hadze
zos ały zdemontowane,
AMSTERDAM (Elta).
Premjer Holandji w poniedziałek o
godz. 13 przemówił przez radio
narodu holenderskiego, celem

Holandia zatapia

Niemcy

próbowali

ma

iż

wojskowego

TULIP
RRKT AARAIS,

iż tam

że

liczba jeńców

F(N.)

fantaści,

donoszą,

zaznaczają,

gabinetu

sytuacja staje się poważna. Korespondetci
niektórych
pism
mówią o pogłoskach, iż ofemzywa Niemiec będzie zwrócona
przeciwko Rumunii.
AMSTERDAM (Elta)
W sobotę został utworzony urząd ewakuacyjny, którego celem będzie udzielenie pomocy
miesakańcom Holandi,
jeż'li tylko
zajdzie potrzeba ewakuacji ludzi
czy też zwierząt.
AMSTERDAM (Elta). Władze
francuskie i brytyjskie w Holandii doradziły tym Francuzom i
Anglikom,
którzy nie mają w
Holandii ważnych interesów, opuścić niezwłocznie Holandię.
AMSTERDAM (Elta),
W sobotę popołudniu obiegły pogło-

Anglii

pism

rzymskie

uspokojenia mieszkańców z powodu wydarzeń dni ostatnich.

rium o 11 kilometrów odległości
od Piimasens. Starania francuskie nie odniosły
skutku.
Została

Koła
zwołanie

do

Komunikat
niemiecki z frontu

wil.

drogą

rządu

internowa-

poczną wielką akcję
przeciwko
Wielxiej B ytanii.
Pisma omawiają też środki ostrożności powzięte w Szwajcarii.

przesiedlona

dobrzy robotnicy, ludzie pracy.
Znajdą oni pod kierownictwem
niemieckim to, czego
w państwie polskim nie znaleźli. Akcja
zaś tych sfer, kt. nie uznają realnych warunków i chcą wciąg.
nąć kraj z jednej katastrofy w
drugą, będzie stanowczo zahamowana.
(N.)

instrukcji.

organizato-

których

przekonanie,

terenach b. Poizajętych
przez
liczba Białorusi-

Korespondencyjne rokowania
fińsko-sowieckie
nikuje, iż rokowania fińsko sowieckie w Moskwie zostały przerwane i dalej będą prowadzone

aresztowała

spisku,

respondenci

Programowe oświadczenie
niemiecaiego tubernatora w Polsce
„Desimt
Centu*:
Generalny
gubernator niemecki w Polsce
min. Frank opublikował oświadczenie programowe. Głosi ono,
że Polacy mogą rozwijać dzia-

rów
no.

BERLIN.
(Elta).
Komunikat
wojenny niemiecki donosi, iż w
ostatnich dniach Francuzi, wspomagani lotnictwem i ciężką ar-

i Żydów z okręgu

miałaby

bowali oni wzniecić bunt wśród
tubylców.
Policja Afryki Połud-

czeka
na wyniki
Śledztwa w
Monachium.
RZYM. (Elta). Pisma włoskie
zamieszczają obszerne
artykuły
o zamachu w Monachium i jego
następstwach w Niemczech. Ko-

wmie-

monachijskim,
w porównaniu

z którymi

nów

w Afryce

przeciw

kampanię

szany w zamachu
staną się rzeczy,
tylko

iż czas

na Hitlera

wielką

mniej

jest zdania,

pracuje na korzyść Wielkiej Brytanii i że na wiosnę mogą być
użyte nowe siły.

niowej

Mail“,

iż w Afryce Południowej
został
wykryty wielki soisek socjalistów
PA
nier'ieckich.
Pró-

Wymiana ludności
miedzy Litwą a ZSSR?
„Laikas“:
„Koenigsb.
Allg.
Ztg.” komunikuje, jakoby rządowi litewskiemu zaproponowano przeniesienie i osiedlenie w okręgu wiieńskim około 100 tys. Litwinów, zamie-

W. Brytanii

Knowania hitlerowców
LONDYN

tych trzech małych

Churchill

i Holandii

w Berlinie

będzie można twierdzić, że został ukończony
pierwszy etap
wojny.

przernówienie przez radio, w którym

Granica
została

Wspomina
się o koncentrowaniu wojska niemieckiego na

admiralicji brytyjskiej
Churchill
w niedzielę
wieczorem wygłosił

rozpoczną

iż

z

powzięte

Niemcy

była wewnątrz pusta.
RZYM (Elta) „Popolo di Roma*

den

pograniczu

ostrożności,

zamachu

kolumny,

Holandii i Szwajcarii.
niemiecko - szwajcarska
zamknięta.

wskazują, iż stosunki niemieckoholenderskie wciąż się zaostrzają.
Wskazuje się tu na nowe Środki

Po

MONACHIOM, 11.XI. Sedztwo policyjne wykazało, że bomba
umieszczona
była w kolumnie podtrzvmującej sklepienie piwiarni. Bomba była opuszczona na sznurze do połowy

Havas komu-

nikuje, iż wiadomości otrzymane
z Brukseli, Hagi, Rzymu i Berna

mordo-

Ale stąd i nadzieja,
że nie
tylko wojna nie jest podobna
do dawnej, ale pokój nie będzie podobny do dawnego pokoju.
Kazimierz Leczycki.

pisze,

PARYŻ, (Elta),

Belgii, Szwajcarii

podpisa-

której

mię-

dzy Rzeszą i ZSRR nawiązana
zostanie komunisacja powietrzna via Kowno.
W
związku
z
tym, w Kownie
oczekuje się
przybycia odnośnych delegetów
którzy podejmą układy z M-em
Komunikacji.
(N.),

tereny

AMSTERDAM.
cja

Reutera

(Elta). Ajen-

komunikuje,

iž dnia

10 listopada Holandia zdecydowała
nawodnić
najwažnieįsze
linie obronne.

PARYŻ

(Elta).

W związku z

wiadomościami, otrzyń anymi z
Holandii o gromadzeniu kawalerii niemieckiej wzdłuż granicy
holenderskiej, korespondent
„Temps“ pisze:
„Czynniki angielskie w żaden
sposób nie
chcą naruszyć neutralności Fłolandii. Cały świat jednak wie o
tym, iż zainteresowanie Holandią
zawsze było żywe w Anglii. Jeżeli tylko Niemcy naruszą terytorium
tego
kraju interwencja
brytyjska jest zapewniona. Jednak

interwencja

ta może

nastą-

pić tylko w wypadku
prośby
rządu Hagi.
Bez wątpienia, pisze, dziennik

poczęciu
rząd ten
i. Anglii.

francuski,

po

róz-

ofensywy niemieckiej
zwróci się ku Francji

KROI TELEGFICZMA
— Wojsko łotewskie obchodziło
uroczyście
20 rocznicę
swego istnienia. Prezydent Łotwy Ulmanis ogłosił orędzie.
— Prezydent Roosevelt wygłosił przemówienie przez radio
do mieszkańców Stanów Zjed-

noczonych,

prosząc

o poparcie

czerwonego krzyża.
— W związku z przesiedleniem Niemców łotewskich pozostało 1800 gospodarstw
bez
właścicieli.

Ziemski
w
300 nowych

odda nowym
szom.

Na

wiosnę

Bank

Łotwie zorganizuje
gospodarstw, które

właścicielom Łoty-

— Na wyspę Roem morze
wyrzuciło
części
hydroplanu
„niemieckiego. Uważają, iż są to
szczątki samolotu niemieckiego*
którego
poszukiwano w przeszłym tygodniu.

POZY NCE KENGJE Oi TA A 2
х

„KURJER

2
litewskiego

Kwestia
jedną

sprawie

wartości złotego

z największych

jest

bolączek

w Wilnie i okręgu wileńskim,
Mówiąc
o wartości złotego
wypada
uwzględnić
początek
wojny
polsko-niemieckiej
Już
na samym początku wojny a nawet jeszcze przed wojną, Emisja banknotów Banku Polskiego
w b. Polsce niezwykle wzrosła.
Emisja ta, nie mając pokrycia w
nowych rezerwach złota, już Sama przez się obni'yła wartość
złotego. Następnie, gdy toczyła
się wojna, zapas złota Banku
Polskiego został wywieziony za
graaicę, zaś pieniądze wewnątrz
kraju pozostały bez żadnego pokrycia w złocie.
Wywiezione za granicę złoto
Banku Polskiego wydawane jest
w dalszym ciągu obficie: z tege
zapasu złota wypada utrzymać
armię
polską,
działającą
we
Francji,
utrzymać
utworzony
rząd i jego organy, zaopatrzyć
licznych emigrantów i asygnować
Jak

pieniądze na inne potrzeby.
wiadomo,
rząd
b. Polski

żadnych innych źródeł nie posiada, a jeżeli nawet. otrzymuje
pewną
bardzo

pomoc,
to stanowi
ona
nieznaczną część wydat-

czego określił pewne normy wymiany.
Przede wszystkim rząd litewski zatroszczył się o odbudowę
Wilna

i

dawano,

lifów.

przyjąć na siebie żadnych zobowiązań czy udzielać gwarancji
państwa, którzy są sojusznikami
Polski.
Tak więc złoty pozostawiono
całkowicie
własnemu losowi i
już obecnie banki go nie zakupują.

Jak

złoty

jest

traktowany

w sterach finansowych można
się przekonać z tego, że na giełdzie amsterdamskiej

zakupuje

się

go w niewielkich ilościach i notuje się tylko po 5 centów.
Niektóre
tuację

osoby porównują

złotego

w

okręgu

sy-

wileń-

skim z losem obcej waluty w
innych
zajętych
krajach.
Tak
np. porównuje się złoty z austriackimi koronami i czeskimi
koronami. Należy tu jednak zaznaczyć, że w owych krajach
Niemcy

przejęły

obcą

walutę

ze

złota w
zapasami
wszystkimi
uzyskały z
bankach, a ponadto
banku reparacyjnego znajdujące
się tam zapasy złota. W takich
warunkach,

rzecz

jasna,

bank

niemiecki mógł nadać tym walutom odpowiednią wartość czy
przyrównać je odpowiednio do
marki niemieckiej.
Na

kt.

Połski,

terenach

przy-

padły
Niemcom
złoty
został
do pół (połowy)
przytównany
marki niemieckiej. Jednak i tam
złoty

pozostał

bez

jakiegokol-

wiek pokrycia w złocie. Wymienione przez Niemców marki mogą być ewentualnie znowu wymienione na złote. W ten sposób na zajętych przez Niemcy
terenach złoty kursuje jako pieniądz
wewnętrzny i nie może
być wymieniony na pieniądze,
Los
oparte na wartości złota.
rubla narazie nie może być dokładnie ustalony, gdyż prowadzi
się rokowania
w sprawie jego
wymiany. Można się spodziewać,
że

rubel

będzie

tość i będzie
niony

na

miał pewną war-

mógł

walutę

być

wymie-

stałą.

Skoro złoty pozostawiony został własnemu łosowi, bez żadnego pokrycia w złocie, wyjaśnić należy, dlaczego rząd litewski ustalil tak wysoki kurs przy
wymianie złotego na fity i dla-

mają

Jest

znikomą

wartość.

to

olbrzymia

ofiara,

kt. moga mieć
trochę oszczędności. Nie pozwala się na wy-

mianę
nieograniczonych
ilości
złotych, aby pieniadze nie do-

zwykle

również

i

którą czyni rząd i cały kraj litewski.
Rzecz jasna,
ustalenie
granic wymiany
ma swój podwójny sens. Przede wszystkim,
przy wymianie ograniczonych iloŚci pieniędzy, przychodzi się z
pomocą niezamożnym warstwom,

sprawie

mogą

wileńskiego

Rząd litewski postanowił wydać
na Wilno i okręg wileński w formie wymiany
aż 20 milionów

stawały

nie

okręgu

przyjście z pomocą ludziom, kt.
z powódu wojny znaleźli się w
bardzo ciężkiej sytuacji, Wymiana po tak wysokim kursie dotyczy w pierwszym rzędzie nie
zamożnej ludności, by dać jej
niemal w formie zapomogi pewne sumy pieniężne na pierwsze
potrzeby życiowe. Taka wymiana pieniędzy przynosi rządowi
litewskiemu ogromne straty, gdyż
zebrane złote, jak już wyżej po-

ków, jakie obecnie rząd polski
ma do załatwienia.
Wobec takiego wyczerpywania się zapasu złota. zrozumiałą samo przez
się jest rzeczą, iż złoty z dnia
na dzień traci nawet to zaufanie, jakie byłoby dlań konieczne, jako dla pieniądza
wewnętrznego. Poza tym, ńawet przyjmując, że państwo polskie zostałoby
odbudowane,
obecny
znajdujący
się zagranicą rząd
polski nie może brać na siebie
żadnych zobowiązań co do przywrócenia wartości złotego.
W
tej

losu złotego

tych,
wiele

się bez

potrzeby

którzy obecnie
złotych.

Należy

zaznaczyć,

w Wilnie

i okręgu

wiele

ły tu

drogami

one

rzęczą, iż do

że obecnie

wileńskim

ogromnie

złotych.

i bezprawnymi.

w ręce

posiadają

nielegalnymi

Wiadomą

okręgu

jest

wileńskiego

społeczne,

wyrządzając

tym szkodę większej części społeczeństwa.
Co do ostatecznego łosu złotego narazie niepodobna się ustosunkować.
Przede wszystkiem
należy stwierdzić, ile wogóle jest
w Wilnie i okręgu
wileńskim

złotych. Jedynie wg tych danych
da się ustalić ostateczny stosunek
między
litem a złotym.
Z drugiej strony, pragnąc dopomóc szerokim warstwom społeczeństwa, rząd litewski stworzył
warunki dla nabywania niezbędnych rzeczy w złotych. Jak wiadomo, w Wilnie sprzedaje się
produkty żywnościowe za złote.
Sprzedaż ta przynosi również
straty

pomogę

i można

ją uważać

na lity, w Wilnie

wileńskim

zaczynają

kursować

lity. Zdecydowano, że sprzedaż
produktów spożywczych za złote

banków. W ostatnich czasach wie-

nie będzie sprzedawana
Wtedy można
będzie

kt.

sprzedawali

towary

wysokich

po

cenach.

nie

Litewski,

w

4. Komunalna

Kasa

Kasa

i bez

Bank
Krajo-

Oszczęd-

Oszczęd-

ności oddz. w Wilnie
7, Bank Handlowy w Warszawie S/A oćdz. w Wilnie
8. Bank Związku Spółek Zarobkowych oddz. w Wilnie
9. Chrzescijański Bank Spółdzielczy
10. Bank Sp. Związków Kupców i Przemysł, w Wilnie
11. Państwowy
Bank
Rolny
oddz. w Wilnie

* 12. Wileńska Żydowska

Kasa

Pożyczkowo - Oszczędnościowa,
Wilno
13 Centralna Kasa Spółek Rolniczych

14. Litewska Spółdzielnia Kredytowa
15. Dom Bankowy Kleck N.
i Lewin
Ludowy
16. Centralny
Bank

Spół. Żydowskich

17. Ryndziuński i Kaufman.
Poza tymi bankami można deponować złote
we wszystkich
urzędach pocztowych w Wilnie.

Sprawa przejęcia
wolnej

za złote.
nabywać

Tak

ności m. Wilna
5. Bank Towarzystw Spółdzielczych S/JA Oddz. w Wilnie
6. Pocztowa

sądzą, do

żywność w nieograniczonej ilości

Wilnie

wego

Jak

nie-

W myśl art. I Rozporządzenia
Min. Finansów, Bank Litewski
ogłasza wykaz instytucji, przyjmujących złote do depozytu:
1. Bank

potrwa.

15 listopada wszyscy mieszkańcy
zdobędą lity, poczym żywność

kartek.

Deponowanie
2. Wileński
Prywatny
Handlowy
3. Bank Gospodarstwa

zło-

i okręgu

długo

również kupcy,

za-

Do-

Wprawdzie przy wymianie

tych

poprzyjeżdżali kasjerzy i pracownicy różnych banków, kt. przywieźli ze sobą pieniądze byłych
le złotych zebrali

za

dla ludności Wilna

słarczanie żywności za złote w
Wilnie kosztuje codziennie od
100 do 150 tys. litów. W ciągu
miesiąca więc udziela się — w
samej tylko formie dostarczania
żywności —
zapomogi.
która
może sięgrć 5 milionów litów.

jest

Spłynę:

Laszczyka

np. zegarek, kt. w normalnych
czasach kosztował
50 złotych
sprzedawany był po 1.500 zł,
Rzecz jasna, że byłoby największą niesprawiedliwością wymieniać te złote na lity, gdyż równałoby się to niesłusznemu wzbogacaniu różnych ludzi.
Przy takiej wymianie złotych
na lity zbogaciłyby się pewne
warstwy

strefy

w Kłajpedzie
Litewska Rada Ministrów rozważała ostatnio sprawę przejęcia
i eksplotacji
wolnej
strefy w
Kłajpedzie. Zdecydowano przekazać eksploatację strefy M-stwu
Finansów.
W tych dniach rozpocznie się regularna komunikacja z wolną strefą.
(№)

W

(N)

złotych
okręgu wileńskim

te deponować

można zło-

w urzędach

pocz-

towych w miejscowościach: 1.
Dukszty, 2. Ejszyszki, 3. Landwarów, 4. N. Wilejka I i il,
5.

Niemenczyn,

7. Polusze,

6.

Podbrodzie,

8. N. Święciany,

9.

Troki,
10. Turmont,
11. Olkieniki, 12. Orany, 13. Podbrzezie,
14. Rzesza,
15. Mejszagoła, 16.

Koltyniany, 17. Rudziszki.
W m. Wilnie
można
złote
deponować również we wszystkich komisariatach policji, zaś
w okręgu wileńskim w komisarjatach w: Smołwach, Duksztach,

Ignalinie, Kołtynianach, N. Święcianach, Podbrodziu, Rymszanach

II, Kozaciszkach, Rudziszkach I,
Olkienikach, Oranach II, Szalcienikach,
Turgielach,
Rudnikach,
Podbrzeziu, Mejszagole, Niemenczynie, Rzeszy, Trokach, Rudo-

minie,
Miednikach,
N.-Wilejce
Bujwidzach, Suderwie, Landwarowie i w Szumsku.
Przy deponowaniu
złotych

należy podpisać odnośne deklaracje kt. należy wypełnić zawczasu. Blankiety deklaracji można otrzymać we wszystkich urzędach

pocztowych,

bankach

i ko-

misariatach policji, Dla uniknięcia
tłoku
deklaracje
mogą
wziąć

właściciele

lub

stratorzy

domów

pomiędzy

mieszkańców.

admini-

i rozdzielić

je

Złote przyjmuje się do depozytu od 14 do listopada r. b.
włącznie.
(N).

Konfiskata

żałobne

bagażu

min. Charwata

„Sekmadienis*:
Otrzymano
wiadomości, że Niemcy zatrzymali statek, jadący z Łotwy do
Londynu.
Po przeprowadzeniu
rewizji,
Niemcy
skonfiskowali
70 skrzyń z bagażem, należącym do b. posła polskiego w
Kownie Charwata.
(N.).

| zmarłego
:
odbędzie

w dniu

za duszę

ś. p.

Edwarda

2 października w szpitalu
w wieku lat 41,

się 'w dniu

15 listopada w kościele

w Wilnie o godz. 8 rano,
kolegów i znajomych

2

w
św.

na które zapraszaąj
żona

Siedlcach
Ignacego

przyjaciół,

i córki

Tematy wileńskie
„L. Aidzs“
„L. Aidas*

0 wymianie

z 11.XI omawia

art. wstępnym sprawę

w

wymiany

złotych na lity, wypowiadając
m. in. uwagi następujące: Sprawy walutowe w Wilnie i okręgu
należy jasno określić. Należy
położyć kres wszelkiej spekulacji. Zmierza do tego zarządzenie
o deponowaniu złotych.
Deponowanie złotych leży w interesie mieszkańców.
Rząd się w
niczym nie angażuje ani co do
kursu złotego przy wymianie ani
co warunków czy sposobu. wymiany. Dopiero po ustaleniu ile
jest złotych w Wilnie i okręgu,
da się
ustanowić
ile centów

„Laikas“

ziotych

na

lity

będzie
się
płaciło
za jedem
złoty i jakie będą warunki wymiany. Nałeży jeszcze dodać, że

deponować

złote

mogą

tylko

stali mieszkańcy Wilna i okręgu.
Uchodźcy wojenni korzystać z
tego prawa nie mogą.
Nie są z
pod tego prawa wyłączeni ci
stali mieszkańcy Wilna i okręgu
którzy później nie będą mogli
zostać obywatelami Litwy. Byłoby jednak nierozsądną rzeczą
wymagać,
by rząd troszczył się
również o te wypchane złotymi
worki, które przynieśli ze sobą
uchodźcy wojenni.

o stosunku

Litwinów

do P:lakėow
„Laikas“ z 13.XI w art. p. t.
„Sprawa
jest jasna* pisze o
Polakach i stosunku Litwy do
polskości co następuje:
Polacy w ciągu 19 lat zasiali
w Wileńszczyźnie wiele złego
ziarna. Do tego dołączyli się
jeszcze t.zw. uchodżcy wojenni.
Wszystko to składa się na element ten, jako niemożliwy do
wprowadzenia do jednolitego organizmu
państwowego
Litwy
volens nolens wypadnie eliminować środkami administracyjnymi z litewskiego życia państwowego i społecznego. Zmuszają do tego objawy, jakie ostatnio
zaczynają
wywoływać
polskie stery „dynamiczne*. Należy baczyć, by zapomogi, przeznaczane

dla Wilnian,

nie

szły

na rzecz pielęgnowania żywiołów antypaństwowych,
które
wciąż jeszcze myślą o odbudowie

Polski

ze

wszystkimi

„kre-

sami", rządzonej wzorem średniowiecznych feodałów Pomoc
nie powinna stać się dobroczyn-

Potępiam
szowinizm
Niejednokrotnie szowinistyczne gazety
polskie
potępiały
mnie za zbytnie (ich zdaniem)
sympatie do niepolskich narodowości, którym Wilno było drogie i bliskie. Teraz „Lietuvos
Aidas“ nazywa mnie szowinistką. Pisał to chyba ktoś, nie znający stosunków
miejscowych.
Nie byłam nigdy, nie jestem i
nie będę szowinistką. Moja działalność, artykuły i stosunki w
Wilnie są dowodem od lat 20,
że nic nie jest odemnie dalsze
i przeciwne
moim
przekonaniom, jak ciasny
Szowinizm,
który jest zaprzeczeniem
patryjotyzmu. Bo jeśli kocham naprawdę swoją Ojczyznę i mowę,
to tym łatwiej rozumiem, że
ktoś

inny

żywi

te same

uczucia,

gcdne szacunku.
O swobodny
rozwój i wyraz tych uczuć walczyłam zawsze dla rodakówi
dla nierodaków— było to moim
wyraźnym obliczem publicysty-

cznym.
Odsyłam więc autora wzmianki o mnie do dowodów, że zdanie jego jest z gruntu fałszywe,
czyli do moich artykułow lub do
przeciętnej opinii Wilnian wszystkich narodowości, gród ten zamieszkujących.

Hel. Romer.

nością bez zasad. Przecież nie
jest obowiązkiem naszym likwidować wytwory „honorowej* polityki polskiej, nie mającej ani
poczucia państwowego ani humanitarnego. Byli władcy Polski
wywieźli przecież złoto państwowe, a więc na nich spada odpowiedzialnošė

za

los

rodaków,

których „zaopatrzyli* oni w paCi zaś, co ZTopierowe złote.
zumieli,

że nadszedł

kres

ustro-

ju ieodalnego w Wileńszczyźnie
i że ich los zależy od losu całej Litwy, znajdą w Litwie nie
tylko troskliwą opiekę aparatu
państwowego, lecz również odpowiednie warunki dla stworzemia zdrowego życia i pielęgnowania swych czysło kulturalnych
wartości.

Cały świat wiedział
tynuuje

była

„Laikas“

więzieniem

—

—

kon-

że Polska

mniejszości.

Myśmy nie prowadzili i nie będziemy prowadzili polityki uciNie wątpimy
sku mniejszości.
wcale, że polskie życie kulturalne będzie całkiem wolne. Jednak żaden rząd nie dopuści do
tworzenia antypaństwowych ognisk. Jak już wykazała praktyka
z przeszłości, nielojalne i żywiące separatystyczne cele mniejparawanikiem
osłaniają
szości
działalności kulturalnej swą zgubną akcję polityczną. Potwierdza
to akcja niektórych grup polskich w Wilnie z dni ostatnich.
Oto „Kur. Wił.* kt. ledwie się
ukazał i kt. musi być bardzo
wdzięczny tolerancyjnej polityce
Litwy za swą egzystencję, zaczął
nawet posunięcia kościelne wy-

zyskiwać

dla

propagandy Wiel-

kiej Polski, Wileński magistrat,
uniwersytet i kościół wykazują
szerzenia
dalszego
tendencję
litewskich
dla uczuć
przykrej
atmosfery. _ „Nieposkromione*
żywioły polskie w Wilnie probują nie tylko ignorować, lecz
i zaczepiać litewskich przedstawicieli władzy.
Wierzymy

—

kończy,

„Lai-

kas“ — że wszystkim tym antyobjawom „położy
państwowym
się szybko

i bezpowrotnie

kres.

Wszelkie ślady instytucji byłej
być wytępione,
Polski winny
zaś nowe instytucje winny być
tworzone tylko w ramach litewskiego ustroju prawnego. Wy:
daje się, że i kwestję kościelną
co do której ogół litewski przejawia wielką wrażliwość, nasze
kompetentne władze mogą szyb-

koi słusznie rozstrzygnąć. Sprawa jest jasna, więć i mowa winna być krótka i jasna,

(N).
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ROZPORZĄDZENIE Nr 3
NACZELNIKA
W dniu

2 b.m

MIASTA

rozplakatowane

zostało

Na podstawie ustawy o stanie
nadzwyczajnym
V. Ž. Nr. 644/
4701) art. art. 3, 7 i 8, celem utzymania porządki publicznego
i bezpieczeństwa państwa, ogłaszam

rastępujące

rozporządze-

nie ogólne:
;
1. Každa osoba, posiadająca
broń, naboje, materjał wybuchowy, wojskowe narzędzia optyczne lub aparaty telefoniczne czy
radiowe oraz inne przedmioty
użytku wojskowego, powinna oddać je policji miejscowej w ciągu 48 godzin od cgloszenia ninieis ego rozporządzenia.
Każda osoba, której jest wiaomo, gdzie się znaidują przed.
mioty wymienione, powinna niewłocznie zawiadomić o tym po
icję miejscową.

2. Każda osoba, która dotychzas, jako mieszkaniec cywilry,
iała zezwolenie władzy miejsowej na posiadanie pistoletu

ub broni myślwskiej

powinna

ciągu 48 godzin od ogłoszeia niniejszego
rozporządzenia
ddać wszelką
broń
palną na
rzechowanie policji miejscowej.

roń bedzie zwrócona po uzykaniu mego zezwolenia na jej
ezwolenie.
3. Każdy właściciel sklepu lub
który miał dojego zastęvca,
chczas zezwolenie
aż broni, nabojów,
iałów wybuchowych,

ciągu

na sprzelub matepowinien

3 dni od ogłoszenia

iejszego

rozporządzenia,

ni-

zawia-

omić pisemnie p licię miejscoa, jaką broń posiada on dochczas oraz ma wskazać rozaj jej, kaliber i ilość; należy
kże zawiadomić, ile i jakiego
odzaju nabojów i materiałów
ybuchowych
posiada on dochczas.
Właściciele sklepów lub ich zatępcy, znajdującą się w skleach

broń,

naboie

buchowy

powinni

siebie

i

materiał

przechować

i niesprzedawać,

dopó:

i nie otrzymają zezwolenia na
alszą sprzedaż wymienionych
rtykułów
przez
Ministerstwo
praw Wewnętrznych;
wskutek
arządzenia
policji
miejscowej
ależy tą broń, naboje i mate-

iał wybuchowy oddać na przehowanie policji miejscowej.
4. Zabraniam
udzielania jaiejkolwiek pomocy internowaemu wojskowemu
stron walzących,
które usiłuje zbiec z
bozu wojskowego.
5.

Każda

osoba,

której

jest

iadomo, gdzie się znajduje lub
ryje zbiegły internowany wojkowy stron walczących, powina o tym niezwłocznie zawiadoić policję miejscową.
6. Każda osoba, która była
ojskowym
becnie zaś

I POWIATU

stron
walczących,
mieszkająca w Lit-

ie jako osoba cyw'lna, powina o tym w ciągu 7 dni zawiaomić policję miejscową oraz
skazać jedno :ześnie swoje imię,

następującej

WILNO

LISTOPAD

treści obwieszczenie:

bezpieczeństwa

państwa

tek zarządzenia

pcelici

wskupowinna

opuścić wszelkie zeb'ania, lokale rozrywkowe,
demonstrację,
pochody i miejsce publiczne.
11. Pochody i zebrania
nie
mogą być urządzane bez każdorazowo uzyskanego odemnie
zezwolenia.
12. Keżdy właściciel nadawczego aparatu radiowego lub
jego zastępca powinien

ten apa-

rat w ciągu 3 dni od ogłoszenia rozporządzenia ninie szego
zarejestrować w policji miejscowej.

W wypadku

odmówienia

jestrecji,
przez
policje,
niezwłocznie zaprzestać

re-

należy
używa

nia nadawczego aparatu radioме а0.
3
13. Wszyscy
właściciele
domów prywatnych lub ich zarządzający,

kierownicy

domów

rzą-

dowych czy społecznych, hoteli,
domów noclegowych, pensjonatów i inni utrzymujący lokale,
przeznaczone dla przyjezdnych,
powinni w ciegu 3 dni od ogłoszenia

niciejszego

rozporzą-

dzenia, zawiadomić

policję miej-

scową o osobach mieszkających
w ich lokalach,
które
przybyły

od dnia 1 września 1939 roku
do dnia ogłoszenia niniejszego
rozporządzenia.

Także należy zawiadomić
o
tych osobach, które mieszkały
dotychczas
jako cudzoziemcy,
bez względu na to kiedy
przybyły i zamieszkały.
° О tych osobach, które przybędą lub wyjadą po ogłoszeniu
niniejszego rozporządzenia, dane

wskazane powinny być udzielone w ciągu 24 godzin od przyjazdu lub wyjazdu osoby.
14 Wymienione
w art. 13
dane
powinny
być udzielone
policji

rniejscowej

o każdej

oso-

bie w wieku od lat 17 na osobnej kartce o ustalonym formacie. Kartki wydaje się w policji
miejscowej.
Niepełnoletni do lat 17 wpisywani

są

do

kartki

tej osoby,

która sprawuje
nad nimi
władze ojcowską.
15. Włeściciele domów i inne
w art. 13 wymienione osoby są
odpowiedzialne za prawdziwość
danych wpisanych w kartkach.

16.

Osoby,

sują

się

do

niejszego,
ustawy

o stanie

aresztu do
obydwoma

Spraw

ri-

art. 13

nadzwyczajnym

według mojej dedo 2500litów lub

trzech miesięcy
karami łącznie.

17. karani

się

rie zasto-

na podstawie

będą karane
cyzfi grzywną

gą

które

rozporządzenia

przeze

odwołać

lub

mnie

do

Wewnętrznych

mo-

Ministra
nie

póź-

niej jak w ciegv siedmiu dni od
zakomunikowanla im
wyroku.
Odwołanie się do wyższej instancji nie wstrzymuje wyroku.
18. Rozporządzenie niniejsze
ważne jest od dnia ogłoszenia
w miastach Naujoji Vilnia, Trakai i w ich przedmieściach oraz
w następujących gminach: Mai-

azwisko, datę i miejsce urozenia, stopień wojskowy i obecе miejsce zamieszkania.
7. Zabraniam rozpowszechniać
iac omości:

šiogala, Medininkai, Naujoji Vilnia, Nemenčinė, Paberžė, Riešė,

nstytucje rządowe lub ich przed-

Turgeliai, Rudamina i Trakai.
Atykuły
13—15
niniejszego
rozporządzenia nie'mają zasto-

1) obrażających lub poniżająch rząd Państwa Litewskiego,

awicieli,

2) podburzaiących jedną gru-

ludności przeciw drugiej,
3) zmyślonych, tendencyjnych,
łamliwych i powodujących nieokój,

sowania

nach:

w

następujących

Ma šiogala,

Naujoji

Vilnia,

ie lub rozpowszechnianie sztanarów, oznak, bez zezwolenia
nośnych władz.
9. Żabraniam
gromadzić się
publicznych zebraniach, poodach, demonstracjach, wszczylać strajk lub lokauti inne rozchy w miejscach publicznych.
10. Każda osoba, celem utrzyania porządku publicznego lub

Nemenčinė,

beržė, Riešė, Turgeliai,
mina i Trakai.

Pa-

Ruda-

Pulk. rez. ŠLEPETYS

4) szkodzących interesom nau i państwa litewskiego.
8. Zabraniam
noszenie, wytawianie lub w inny sposób kostanie, przechowywanie u sie-

gmi-

Medininkai,

Naczelaik miasta
i powiatu Vilnius.
ONTT TME

CA KOBEREC T EKTORYTA

Obława na

czarnej

giełdzie
Ostatnio

zauważono

t. zw. „Czarnej giełdzie* przy ul.
Rudnickiej uwijają się podejrzane indywidua. Policja przyprowadziła wczoraj obławę i kilka
osób zatrzymała.
(c)

Józafata B. M.

f

Jutro:

Leopolda

lų

Wschód

sł»=

Zachód

sł

Nasz

6 m.49
„ 3 m. 20

— Zwiększenie liczby punk-

tłumaczy

się

tym,

że

obecnie

jalnego

opłacić

pośpiechu

wskazanych

w

wymienionej
lucie.

w

w

i

rachunkach

w

wa-

przejęty

skiej M. Harta i G. $. Kaufmana
p.t
„CIESZMY
/SJĘ: ZY:
CIEM*
w reżyserii Stanisławy

Kontrolę

W

składach

monopolu
solnego
znaleziono
ok. 100 tys. tonn soli, z czego
20 tys. tonn soli jadalnej.
(N)
—

Wytwórnie

spirytusu

—

chu

wileńskim.

wileńskim

„L. Aidas*.

ce

Początek

Muzycznego

w

cownik

P. R. w

Trzeciak
Zygmunt

Teat-

52 1
Kazimierz
45 L.
Janina

sobotę.

Nowe

Adam,

Il-gi

Wilnie.

Perec, krawiec.

Demidowicz
szawy.

będzie

bieżącą

obsada,

Ryszard

z

War-

Witold, kolejarz.
Biszewski,
rolnik,
Bronowski,

Tabenska,

52

rolnik

I.

Włamywacze

deko-

wileńscy

zuchwały

napad

na „wystę ach'*w Kownie
Przed

5 uzbrojonych bandytów, podajac się za uciekinierów poprosiło o nocleg.
Rzekomycih uciekinierów przyjęto gościnnie. Bandyci zjadłszy
kolację,
wyrzucili

czym

związali
ich
na

oaołocili

dniami

którzy

rezpruli

150.000

litów.

ści

świadczą

nia

w Kownie

kasę

Pewne
o tym,

dokonali

Wilna
W związku

rabując

okolicznoże

włama-

„gastrolerzy*
z

tym

z

wileńska

policja
śledcza
przeprowadziła
szereg rewizyj
wśród
miejsco

domowników,
podwórze, po

mieszkanie.

kilku

do biura jednej
z wię<szych
firm przedostali się włamywacze

rabunkowy.

Składki

wego świata przestępczego. Szereg Osób zatrzymano.
(c)

(c)

|

Grupa

ww

Wilmnieo

Zarobek

dzienny

tygodniowy

mies/eczny | WYSO%eŚĆ kładki

od

od

od

do

—

4

1

do

Zarobek

`
do

RS,

—

24

—

100

5.40

25

36

101

150

780

37

48

151

200

10 80

10

4)

60

201

250

13,80

12

61

72

21

300

1680

=

73

—

301

—

21 60

6,01

8

IV

8,01

у

10,01

VI

12,01

iż wykłady na powyższych kursach odbywają się w godz. od
16—19. Zapisy na kursy trwają
nadal. Codziennie od g. 16—18
w lokalu szkoły pisania na maszynach
ul. Mickiewicza 22—5
(III piętro).

Sp00.

Zarobek

Hi

komunikuje,

Ubez.

Ubezpieczalnia Spoleczna м Wilnie podaje do wiadomości,
że z dniem 6 listopada 1959 r. składki ubezpieczeniowe na wypadek choroby wymierzane będą w litach według następujących
grup:

szereg skłepów, opartych na spółdzielczości. (N)
— 10 tys. wilnian potrzebuje
pomocy.
Prezes T-wa Pomocy
Wilnianom dr A. Juszka oświadczył w wywiadzie prasowym, że
conajmniej 10 tys. gwilnian potrzebuje doraźnej pomocy. Na ten
cel potrzeba dziennie minipum
4 tys. litów. W szczególnie ciężkiej sytuacji znaleźli się b. więzniowie.
Dotychczas udzielono
doraźnej pomocy ok. 20 tys, osób
różnych narodowości.
(N)
— Kierownictwo
Rocznych
Kursów Handlowych M. Przew-

ubezpieczeniowe

Komrmumikai

wreszcie

Wilnie

Szlachtowski

Strą-

O.

„Lutnia*

4,01

w

punktual-

operetek

ciąg

wywiezionych

Wilkomier

1

powstanie

spec-

tej

linii. Ekspresy tak e nie zatrzymywaly by się na žadnej ze stacji,
położonych
między Wilnem a
Kownem.
(N)
— Spółdziełczość w okręgu
wileńskim.
Rada
Kooperatyw
opracowała
plan
rozszerzenia
działałaości spółdzielczej
Przewiduje on przejęcia znajdujących
się w okręgu wileńskim wytwórni
spirytusu, fabryki tytoniu i t. @.
Poza tym powstanie spółdzielnia
obróbki i eksportu Inu, eksploatacji torfowisk, organizacji drużyn
rzemieślniczych i t, d. W okręgu
wileńskim

pisma

Półański Franciszek, rolnik.
Kozierkiewicz Stanisław, pra*

Onegdaj w Rękaciszkach -(2
klm od N. Wilejki) miał miejs

(N)

na

głów-

Zuchwały napad
w Rękaciszkach

— Sprawa ekspresów Wilno—
Kowno. „Laikas*:
W związku
z silnie wzmożonym ruchem Osobowym między Kownem a Wilnem, aktualna się staje sprawa
ekspresów

rolach

Inż.

racje.

komory

łamach

do

urucha-

wicedyrektor PKP w Wilnie.
Łopuszko Edward, technik,
Kasprowicz Marian, urzędnik
Ubez. Społ. z Poznania i ppor.
rez.

17-ej.

Premiera

uruchomić jeszcze 2 komory celne
na liniach Wilno
— Lida i Wilno—

wprowadzenia

W

amerykań-

świetna operetka Johana Stransa „WIEDENSKA KREW“.

celne: w Wilnie, Turmoncie
i
Oranach. Poza tym zamierza się

Mołodeczno.

na

się

sprawach,

Cygański Stefan, nacz. Biura
Pers. DOK P. Wilno.
Dr Górnicki
Adam,
wicedyrektor PKP w Wilnie.

dn. 14-go
powtórze-

usa „CZAR WALCA.
— Nejbližszą premierą

W okręgu

3

teatru.

Doskonała

miając

listy

Pohulance

komedii

pięknieiszych

ru

tych

Dalszy

Teatr muzyczny „Lutnia*
— Dziś ujrzymy jedną z naj-

celne w okręgu

powstaną

łej

nie o godz.

miesięcy.

Komory

na

Perzanowskiej.

w

nas w

Redakcja.

nych
pp: Perzanowska, Kurnakowicz i Chmielewski.
Dekoracje — Wacława Ujejskiego.
Kasa czynna od 15.30 w gma-

okręgu wiieńskim.
W okręgu
wileńskim znajduje się 7 wytwórni
Spirytusu.
Narazie nie są one
czynne, gdyż nie mają surowców.
(N)
— Fabryka tytoniowa. Przed
kilku dniami wznowiona została
praca w wileńskiej fabryce tytoniowej przy ul Makowej.
Na fabryce pracuje przeszło
200 robotników. Są to ci sami
robotnicy, którzy pracowali przed
tym.
Opakowanie
papierosów
to samo, ponieważ władze zamierzają zużytkować
cały pozostały zapas pudełek.
Surowca
w fabryce starczy
na parę

Miejski

wes

pomocą

ZAJ

— Dziś, we wtorek
listopada o godz. 17
nie

z

pisma, któremu ten dział został
powierzony
przyjmuje w lokalu
redakcji codziennie z wyjątkiem
Świąt od godz. 10 dn 14-ej.

TEATR | MUZYKA

nego. B. monopol solny w Wilnie

więc

zwracającym

jalny dział informacyjm.
Członek
redakcji
neszego

terminach

rachunkach

Teatr

Państwa i „Letukis*.

przychodzili
wszystkim

je bez spec-

nie prof. Pawlasa zamianowany
został komisarzem Ubezpieczalni
p. W. Budrewiczius.
Natomiast
wbrew temu co omyłkowo podaliśmy
wczoraj na stanowisku dyrektora Ubezpieczalni nie
zaszły żadne zmiany.
— Przejęcie monopolu solprzez

ni przez Czytelników pragnących

Ten gwałtowny pośpiech nie
jest wskazany, bowiem Magistrat
wystawiać będzie ra hunki w złotych jeszcze do dnia 20 b. m.,
a ci, którzy rachunki otrzymali,
mogli

naczelny i sekretarz
bez przerwy otlega-

zasięgnąć
irformiacyj,
porady
albo uskarżających się na różne
bolączki Życia spolecznego. Jest
to obiew zupełnie zrozu
ły w
dzisiejszych trudnych czasach.
W miarę
możności będ/iemy

nych.

dotychczasowego komis:rza Ubezpieczalni Społecznej w Wil-

został

Redaktor
redakcji są

można płacić za światło i wodę
w złotych wg norm przedwojen-

będą

dział

informacyjny

— Zbyteczny pośpiech. Oddawna już kasy Zarządu Miejskiego nie widziały tak licznego
napływu petentów, płacących za
światło i wodę.
Kasy były poprostu oblężone. Ten niezwykły
pośpiech w płaceniu świadczeń

tów wymiany złotych. „Laikas*:
W związku z wymianą złotych
na lity i deponowaniem złotych,
udali się do Wilna pracownicy
Banku Rolnego i Banku Litewskiego. Liczba punktów wymiany
i deponowania złotych będzie
zwiększona, by zapobiec zbyt
długim kolejkom klientów.
(N)
— Nowy Komisarz Ubezpieczalni Społecznej
Na miejsce

łockiej

że na

Dziś;

AA

|

Do obliczenia przyjmuje się 7 dni w tygodniu, 30 dni w
miesiącu. Dodatki, jak na karmienie dzieci i wynagrodzenie w naturze

dolicza

się

do

zarobku.

Składka zasadnicza płatna jest w 500/, przez pracodawcę:
w 50% przez pracownika.
Niezależnie od składki zasadniczej, opłaca pracodawca i pracownik:

33!/,9/, składki zasadniczej na rzecz Funduszu Robót Publicznych (całość pracodawca);
na rzecz Kapitału kompensacyjnego
30/, składki zasadniczej
(całość

pracodawca);

10%/, składki zasadniczej na rzecz Izby Pracy (5*/, piacodawca i 50/, pracownik).
Wysokość składek na ubezpieczenie od wypadków podana
będzie

do

wiadomości

Wilno, dnia

11.X1.

w

V, BUDREVIČIUS
Komisarz.

terminie

1939

r.

późniejszym.

ADAM

GALIŃSKI
Dyrektor

Helena

Lipnicki
1

z rodziną

z

|ssajewicze.

85

Walerian,

komp.

p. p.

Warszawy,

Lipnicka

we

plut. łyczn.

Fedczuk Katarzyna, zam. Warszawa, Chmielna 102 m. 21.
Dworzecki- Bogdanowicz
Tomasz, 10 p. ułanów.
Wp. В,
Kasperowie Alfons,
Leg. (urzędnik z Lidy).
Mgr. farm. Hajdenberg Józef
z

Staniewska
ul. Trocka 11

ppor.

3

Sanit. Sokółka.
Epler Zbigniew,

Baonu

junak-kanc.

Kolo

Jadwiga,
m. 7.

Irena,

Smiechowski,

Wilno,

Eplerowa Karolina,
Zawalna 11—15.

18 PAL, 31.VIl

sław,

p.

Leg.
Por. Związek Wiadysław, 1 PAL.
Bancewicz-Dowgielewicz

mgr

chemii

Kazi-

z Warszawy.

Sm rokowski, Gójski i Majchrowski Wacł. z Budsławia KOP,
Dzikielewicz,
Skoczowski i Płoszewski z Wilejki, Zachodny z
Wilna, M'kołajczak z Wołożyna:
Tadeusz

saper

Jerzy,

Zwolski

Kostrowicki

Aleksander

Bydgoszcz,

sierkpt.

Wiosenna

Kostrowicka

Henryk z Warszzvy Al.
ległości 118-a m. 7.
Dr Krajewski Stefan.

z

Witalis,

Ponary koło Wilna,
działka

Fun-

Bronisław

poz żo6

szer.
'

Witold,

Bielak Wawrzyniec, zam. Śnitowo koło Brześcia n/B.
Polakowska Tekla oraz dzieci
Waldemar i Zuleńka.

P.askowski

Gen.

i syn

Jan.

z Nowogródka.

tewska

zaginionych
*

Wobec
znacznego
napływu
zgłoszeń w sprawie poszukiwań
osób, a braku miejsca na tamach
pisma,

zmuszeni

pod

Halina,

Wilno,

Dr,

maszyn

charvch

skórne,

Nauka

Wi-

Wilno,

Szostakiewicz

powska

PańWil-

47—1.
Jan,

Wilno,

Po-

3.
Wil-

Bartoszewiczowa
Anna,
no, Tatarska 24/26.

Narkiewiczowa Walentyna,Wilno,

$ubocz

1.

Stachelski

Marian,

Obóz

Int.

w Litwie, Kulantuva g-ve 8 nr. 4.
Kpt. Herzog
Ludwik,
Obóz
Litsie,

Kulantuva

g-ve

6

że jest
Kulan-

Znajduje się w Rumunii i pragnawiazać łączność z rodziną

jeste-

następnym

numerze.

.
śmy wyznaczyć minimalną opła# w wysokości 50 centów za
umieszc'enie każdego nazwiska
poszukiwanego.

ułatwionym

1939 r. o godz. 9 odbędzie się

przetarg na dosiawę do pułku w r.b.

karmu (koniczyny I sane) słomy, buraków | kiszonej kapusty.
O szczegółowyci warunkach przetargu można się dowiedzieć codziennie od godz. 9 do 14 w dziale gospodarczym sztabu pułsu w Wilnie, uł.

Kalwaryjska (w b. rejonie polskiego
4 pułku ułanów).
Szef gospodarczy.

Przyjmujemy

systemem

PORE
ELTA
A

nie-

szybkoł — ul. Jakuba Ja16 m 23. do + i od 630 w.
itd.

iexcje, tlumaczenia,

informacje

w

Admin.

Praca

—

ul. Mickiewicza

———Kupiec - chrześcijanin usiosun-

kowany — eneigiczny przyimie przedstawicelstwo poważnej firmy na Wiino i okolicę
Gwarancja lub kaucja
w qotówce.
Zgłoszenia proszę kierować — Wilno, M.ckiewicza Nr 1 m. 15
dla K. L

Maszynista - mechanik- slusarz
z dlugoeinią
praktyką, specainość:
kotły, maszyny i pompy parowe rozmaiłych systemów | konstrukcji roboty wodociągowe oraz do centralnego
ogrzewania gmachów» i lokali — poszukuje pracy. Adres Wi'no, ul. Chocimška 26 m. 5 — Kowalewski

każdej

pracy

—

5 łat pracy fizycznej we młynie, 12
pracy biurowej, wł:dam pols<im i rosyjskim Adres w redakcji pod A E.
Młoda dypiomowana kosmetyczka z Waiszawy, mająca pierwsz rzę1ną praktykę, poszukuje odpowiedniego

zajęcia — ul. Mickiewicza 41 m. 14.

Adres

m. 39
(sza-

i innych

Handel i Przemysi

„TYWYYWYYYYYYTYVYYYCYYYYYYYYTYWYWYYU
Uniwersytecka 2 — to nowy
adres znanejio
zegarmistrza
M. Wyszomirskiego byłego majstra
firmy

A. Rydiewski

w Wilnie

Wieczna

szkła do zegarków na poczekaniu.

4SDAAARAAAAADARAAAADARANADAKANNANRAA||

Sprzedaż

i Kupno

wszelkie

zgubiony

dowód

un eważnia

o Isa iii
i iai i
i
Zgubiony dowód osobisty wyd.
na imę Pupina Leona przez wójta

gmlny
1931

Jody
—

pow.

brasławskizgo

un'ewažala

—

Zgubiony dowod osob МЧг 39/9/ „0/27
wydany przez Starostwo Grodzkie w
Wiinie na imię Hipolita Siemaszko,
zam.,w Wilnie przy ul. Filareckiej 29
4

—

unieważnia

sobisty

wydany

się

dosumen'y:

dowóa

A
о-

dna 6 łisiopada r. b.

w Ban-u
Litewskim w Winie dowód
osobisty, wyd. przez Starostwo Grodzkie w Wilnie na imię Grossman Szej-

na-Mariam,

urodz. 190> r.

Chajkin)

uni=w*żna

—

się.

po

mężu

Znalazcę

uprasza się a doręczenie tego dowodu do lzby Rzemieślniczej w Wiłnie—

Gianska 6

Zgubiony

dowód oso isty

wyd.

przez
Siarostwo Grodzkie w Winie
na imię Jana Michałowskiego Syna
Adama i Mari: — unieważnia sie

aaura ai
i i i
аннн
Zgubiony dowód osobisty wyd.
rzez Kom. Rządu w Wiinie na imię
L xu'eszy — unieważnia się

Zgubiony
przez otarostwo
na imię Marcina
ważnia się

pod

do redakcji

pis

Nr “64

Z powodu
»vjezdu
sprzeda
meb e. 2 łoszenia: M ckewicza 62—4
godz. I>—13

sorzedam:
owa
<cenne
obray
Wiadomość w Fdm „K W*
Pianino
m.

4, Od

kupiż

1042

Pomoc

—

Kwaszelna

1

1—4.

i posiedniciwo

w Spra:

wach: kupna-sprzed „ży nieruchomości
pożyczek. wynajmu lokaii itp. orazI
terwencje w urzędach — Mickiewii
Nr 9 m 4.

Sprzedam

ad ocdoiorn k siecio

wy 3-lanpowy
marki „Eiektnt*
Wilno, u!. Finna *—3. od god. 13—1
tym

Skiep do sprzedania z ca:Kowi
urz.dzeniem.
Dowiedzieć się

ul. Subocz 2—16.

przez Maq'strat miasta

Wilna, świadectwo
melryczne, Świadectwo ukończenia 'P. Szkoły Techn.
w Wilnie, łe itymację Р., K. P., oraz
książeczkę biletową na imię Aloizego
Wole echowicza — unieważnia się

Zgubiony

Arsenalska 4 - 6, wejście z

p.s. Oferty zgłaszać

w r.

się

handoo-

prawdziwej

Na ychmiast kupę auto. mało
używane, iimuzynę
nie wyżej 28— {0

osob sty wyd.

się.

tranzakcje

ucze wie i p

e
—
rontu.

ma

przez Starostwo Grodzkie w Wilnie
na imię
Walentego
Kryczyńskiego,
zam. w Wilnie, ul. Chocimska 21—4,

Zgubione

SiĘ

22a

Osoby, stóre pia ną aochodzić
swe nalezności za zarekwirowane p zez
b. władze polskie pojazdy mechaniczne (samocnody i motocy le). proszo*
ne są v załoszenie się — ul Mickiewicza Nr 9 m. 4 (godz. 17— 19).

m.

Fachowa obsługa i naorawa odbiorn'ków oraz porady techniczne —
Wileńska 24

Podejmę

oraz mieszania,
11 I od !6.30 d>

— tamże kupię okazyjnie meble
fa. tanczan, b urko).

Francuz pufesor
udziela konwersacji lekcji: stylistyka, fonetyka,

Litewskiego

zgłoszenia na po-

koje umeblowane
w aodz. od 10 do

mieckiego i angielskiego. Tamże korespon iencja w ję:ykach: francuskim,
polskim, rosyjskim, n'emieckim i angielskim — ul. Mickiewicza 41 m. 14.
Ceny przystę ne.

akcent —
sińsk eqo

kosztowności,

AAA
AAALALAAAMAAA
ADA AAAA AAA
14

we szybko,

i Wychowanie

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

brylantów,

szycia i pisania, futer, ubrań
przedmiotów wartościowych.

weneryczne

6—14.

Polakowski Teofil, Obóz Internowanych w Litwie, Kulantuva,
Smetonas g-ve 6
Prezidentas

w

udziela

patenty.

Bluro Pośrednictwa Sprzedaży

Uwaga!
Doświadczony pedaqoq
(ukończone
gimnazjum
niemieckie)

24.

Kazimiera,

do

srebra,

załatwia

TTTYTYYTYYYYTYTTYTYTYTYWYVYYYTYYYYYY

Koszykowa

złota,

6. Wuifson

Choroby

13.

Wilno,

zastaw:

—

za pośredn. M. S Z. w Kownie.
Kto by wiedział o losie zaginionych, proszony jest o poinformowanie poszukujących według podanych adresów.

naszego

41

składu swe

udziela pożyczek w litach |

i moczopicelowe

Kochanowska

no,

nie

listy

orzv'ecia

4, tel

Przyjmuje chorych 10—12 i 6—7
Wilno, Wileńska 7, tel. 10-67

Dr Grzybowski,
ska 4.

Smoleński.

ciąg

nerwowych

m.

Dr. Biumowicz

135

Powiadamia rodzinę,
w Obozie Int. w Litwie,
tuva g-ve 10.

Henryk.

Dalszy

44

choroby weneryczne, skórne i moczopłciowe — ul, Wielka 21, tel. 9-21.
Przyjmuje od qod/.9—1 pp l 3—7 w.

Dowgielewicz Józef, Wilno, Li-

lat. w
NIELS

Borowik

Wznowił

ul.

Gulczyński Czesław. Obóz Int.
w Litwie, Kulantuva g-ve 8 nr. 4.

Sylwia.

Stachelska

chorób

M ckiewicza

Św. Teresy

Swolkieniowa Wanda,
Lubelska 7—27.

nr.

Halena

Specjalista

za lity kupcom,

LOMBARD

3 pułk dragonów ogłasza, że 27 lis-

Dr. Med. Julian Podwiński

mięsne

Zakład Zastawniczy K.K. 0. w Wiinie

1730

toldowa

urzęd.

hurtowych

topada

SĘTYYWTTYYYWYYYYYYPYTYYWYYYYYYYYYWY"

6—1.

Krajewska

Aleksander,

Bartoszewicz
p. p. Leg

Wilno,

po cenach

Ogłoszenie

Lekarze

14—4.

Jan,

i wyroby

SRO
BTI
NORTEL

Wil-

sprzedawać

mięso

stawić kierownikowi

ŚRODA:
Tyiko Wilno.
15.00. Informacje po litewsku.
15.15. — 15.30. Informacje po
polsku,
Wilno i Kowno,
18.00. Muzyka z płyt.
18.25.
Informacje po litewsku.
Tylko Wilno.
18.40. Informacje po polsku.
Informacje po
19.00. — 19.15.
białorusku.

wł

Fleksandra,

Muzyka z płyt.

Niepod-

W-wy.

Gulczyńska

ul.

Wilno, Listopadowa 6/1.
Jacewicz Juljusz, Jagiellonów=

duszu Pracy w Gdyni.
Dowgielewicz Kazimierz, mgr.
chemii z W-wy
Grzybowski Zbigniew, podch.
79 p. p.

urz.

Wilno,

już

mięsa
którzy zajmują się handlem
i wyrobami mięsnymi. Kupcy zakupując
z hurtowego składu towary winni przed-

Informacje po litewsktu.
Tylko Wilno.
18.40 — 19,00. Informacje po
polsku.

Adres: Hungaria Lengyeltabor
Sajoszarnya u. p. Fornalia, poszukują swoich krewnych i rodziny wysiedlone z koszar i budynków wojskowych.

Kostrowicki

ewakuowana do Chelma Lub.,
Białkowscy |. i Alfreda z Jagielnicy
Mickiewiczowie
Witold i
Ludwika z Jagielnicy i Jacewicz

ną,

18..5.

Zwolska Wanda, Wilno, Piaskowa 10—5.
Cieślukowska Janina,
Wilno,
Kalwaryjska 7—1.

Maria z Warszawy.
Albin Wieniukiewicz, ochotnik.
Trojanowa Janina z Torunia,

Kochanowski
sterunkowy.
Frączkiewicz

18.00.

24—2.

no, Bonifraterska

ppor.

Bronisław,

Śwolkień

Maria,

Gradosielska

podchor.

Cieślukowski
żant 29 dyw.
15 pal

7—1.

Wileński Bank Ziemski,
prawny, Mickiewicza 8.

W wa.

Bogumił

Kolczewska

zaczęła

15.00. Informacje po litewsku.
15.15 — 15.30. Informacje po
polsku.
Wilno i Kownó.

obecnie w ona Węgrzech.

Loret, dziennikarz.

Gradosielski

ul.

„Kurjera

ul. T. Zana

w Wilnie
Skład hurtowy — ul. Mickiewicza 22

WTOREK:
Tylko Wilno.

Rysia 2—1.
Podawzć wiadom. do Redakcji „K. W.*
OLciec Józef, Wilno, ul. Litewska

Bancewicz-Dowgielewicz
Stanisław, ppor. 85 p. p. ll Baon CKM,

oficerowie W. P.,
bozie Koncentrac.

Wilno,

„MAISTAS“

о-

RADIO

Wilno, Za-

Podać do Redakcji
Wileńskiego”.

Ujazdow-

skiego.

mierz,

Wilno,

domowników,

brabowała mieszkanie. Na miejsce zbrodni udał się nacz policji śledczej w Wilnie p. t$rasauskas w towarzystwie kilku współpiacowników.
(<)

ul. O-

Adwokat Hochedlinger Stani.

był pod Ostrołęką.

Kolczewski Witold, pchr. 5p

steroryzowaniu

fiarna 4/2 m. 14.
Maria Dworzecka. Bogdanowiczowa, ul. $ łtaniska 2.
Kasperowiczowa
Bronisława,
ul. Krzywe Koło 16.
Inż. $. Włodawski, ul. Jagiellońska 9—4.

Joa na Jaworska,
rzecze 28—6.

Szpitala

Krzy-

lub w redakcji.

Jaworski Bogusław, kpt. sap.
6 baonu Brześć n. Bugiem.
Hochedlinger Stanistaw, ppor.
Personel

Wilno,

Wilno,

18b—1

S-ka Akc.

Wczoraj pod Niemenczynem
banda złożona z 4 osób wtargnęła do mieszkania robotnika
Ukszty, zabiła go, po czym, po

cowód

osobisty

wyd.

Grodzkie w wilnie
Aleksejonka
— unie-

Lokale
wezmę
w dzierżawę hotel lu
restaurację ewent wynajmę odpowłed

ni lokal pod restaurację 'ub hotel.
Zaloszenia: Anykščiai užsienio p4
52% Ne *0'

poste res ante.

Potrzebny
pokoje

ioxvai

umeblowane

na

hotel

względnie

hotel, Oferty kierować:

lu
kupi

Wielka 12—1!

Wilno

Do wynajęcia mie>zxanie sześcid
pokoowe z duzą
lewskier Nr 7

salą

przy

uł.

Sześcioposojowe mieszkan
e i |
den pokój osobny
ao wynajęcia
Zyamuniowska 20 m. 5.
:

5-6 pokoi

w siodmiesciu Р9

kiwaue, pierwszeństwo umebiowane 1
zawiadomić — Sadowa 9/11 @1а
Goldsz ejna

Sniep spożywczy
do wynajęcia

—

redakcji i administracji: Wilno, ul. Bisk. Bandurskiego

z mieszkanieq

uł. Lwowska Nr 22-4

4. Tel. 79 199,

Redakcijos ir admin. antrašas: Vilnius, Vysk. Bandurskio g-vė 4. Tel. 79 ir 99
„Znicz“, ul Bist.
„Zničius“,
kd

ndurskiego 4. Tei. 3-40.
urskio g-vć 4. Tel. 3-40.
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Brońska
maj.

pod

poszuńiuje:

m

Kto

Poszukóweamąi z

Zbrodnia
Niemenczynem

Nm

Poszukiwanie zaginionych
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