
  

  

      

wastępujących cen: 

Straszna katastrofa 
kolejowa w Niam- 

czech 
OPPELN, (Elta). Na edcinku 

kolejowym między Heudebruck 
—Bauerwitm zdeżyły się dwa 
pociągi osobowe w pobliżu sta- 
cji Langlieben. Katastrofa wyda- 
rzyła się prawdopodobnie z po- 
wodu nieoględności zawiadowcy 
stacji Rosergrung. Dotychczas 
wydobyto 43 zabite osoby i ok. 
60 rannych. Ministerstwo Ko- 
munikacji Rzeszy na miejsce 
katastrofy wysłało komisję śled- 
<zą. 

—Ф — 

Poselstws Polskie 
w Tokio 

będzie kontynuowało 
swoją działalność 

TOKIO, 12. XI. Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych Japonii 
komunikuje, że rząd japoński 
będzie i nadal traktował Posel- 
stwo Polskie w Tokio, jako dy- 
plomatyczne przedstawicielstwo 
Polski. 

Wyrazy współczu- 
cia Litwy 

KAUNAS. (Elta). Poseł Litwy 
w Niemczec 1! listopada złożył 
ma ręce kanclerza Rzeszy Nie- 
«mieckiej współczucie Prezydenta 
Republiki Litewskiej z powodu 
zamachu w Monachium  Kanc- 
lerz Rzeszy Niemieckiej prz-słał 
Prezydentowi Republiki Litew- 
skie depeszę z podziękowaniem. 

„Warschauer 
Zeitung“ 

KRAKOW (Elta). DNB komu- 
mikuse, iż dzisiaj ukazał się 
pierwszy numer pisma „War- 
schauer Zeituag*, które będzie 
kolportowane aa całym terytor- 
jum okupowanym polskim. W 
pierwszym numerze miaister pro- 
pagandy Goebbels omawia za- 
dania dziennika w Niemczech 
wschodnich. 

Niemiecka flota 
podwodn3 u brze- 

gów Hiszpanii 
BERLIN. 13. XI. Dzś rano 

dowództwo marynarki niemiec- 
kiej ogłosiło komunikat, z któ- 
rego wynika, że eskadra nie- 
mieckich łodzi podwodnych u- 
kazała się wczoraj na oceanie 
Atlantyckim w pobliżu brzegów 
Hiszpanii, gdzie storpedowany 
został angielski okręt wojenny 
„Tawnow* o wyporności 16 ty- 
sięcy ton. 

  

Сепу za żywiec 
„Maistas” będzie zakupywał na Wileńszczyźnie bydłe według 
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Amerykańscy sjoniści 
chcą osiedić 2.8 30.000 

emigrantów do Palestyny 
NOWY JORK, 12.Xi. Zjedno- 

czone organizaje  sjonistyczne 
złożyły wysokiemu komisarzowi 
Ligi Narodów do spraw uchodź- 
ców sir Herbertowi Emersenowi, 
memorzndum, w którym wska- 
zują na moż iwość osiedlenia w 
Palestynie 2 800.00 emigrantów 
żydowskich z Niemiec, Polski, 
Czech i innych krajów. Memo- 
riał zawiera obietnicę sfinanso- 
wania całej akcji przez Żydów 
amerykańskich i informuje, że 
od 1 stycznia do 1 września, 
osiedliło się w Palestynie 30,000 
Żydów. 

   

  

     

Wilno, środa 15 listopada 1939 r. 

„VILNIAUS KURJERIS“ 
  

Cena 40 groszy 
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Ządania sowieckie 
wobec Finlandii 

MOSKWA, (Elta). Czasopismo 
sfer floty sowieckiej „Krasnyj 
Fłot* w artykule omawiającym 
bezpieczeństwo Leningradu pod- 
kreśla, że chcąc uzupełnić sy- 
stem obrony, Sowiety muszą ko- 
niecznie zaiożyć bazę morską na 
półwyspie Hanque. Część syste- 
mu obronnego Sowietów musi 
znajdować się przy wyjściu z za- 
toki fińskiej, którą można kon- 
trolowac przy pomocy silnej ar- 
tylerii z dwuch stron: od strony 
północnej z Hangue i od stro- 
ny południowej z wyspy Dage. 

W dalszym ciągu czasopismo 
zaznacza, że Sowiety domagają 
się ustąpienia im niektórych 
wysp w zatoce fińskiej, a mia- 
nowicie: Bjorke, Suursari, Sei- 
skari, Lawansari, Tutarsari i pew- 
nych okręgów w środkowej czę- 
ści półwyspu oraz Fecheron. 

Dalej czasopismo podkreśla, 
że twierdzenie, jakoby propozy- 
cje czynione przez Sowiety za- 
grażają niepodległości Finlan- 
dli, albo zmniejszają obronność 
państw skandynawskich, nie od- 
powiada prawdzie. Sowie'y nie 
oddalając się od dotychczasowej 
swej polityki pokojowej, znajdą 
możność zapewnienia granic 

Pomoc uchodźcom polskim 
Z Genewy donoszą, że toczą 

się tam obecnie obrady w spra- 
wie uchodźców polskich w Ru- 
munii, Węgrzech, Łotwie i Litwie, 
Mobilizacja środków  material- 
nych jest w toku: obok Między- 
narodowego Czerwonego Krzyża 
i organizacji amerykańskich dzia- 
ła również „Polish Relief Found* 
w londynie, który zjednoczył 
działające przedtym osobno fun- 
dusze: polski i angielski. Do 
akcji pomocy zgłosił swój akces 

Ignacy Paderewski, którego repre- 
zentuje w „Polish Relief Found* 
p. Sylwin Strakacz, będący jed- 
nocześnie stałym delegatem pol- 
skim do Ligi Narodów. 

„Polish R:lief Found“ otwo- 
rzył własne oddziały w Rumunii 
i Węgrzech, zaś opiekę nad 
uchodźcami polskimi w Litwie 
powierzył Litewskiemu Czerwo- 
nemu Krzyżowi, przekazując od- 
powiednie fundusze. 

(Paryż, PAT). 

Amerykański Instytut Badania 
Opinii Publicznej za ządził an- 
kietę na temat, czy słuszne jest 
ošwiadczen e kanclerza Hitlera, 
iż sprawa polska została defini- 

tywnie załatwiona i że zatym 
upada powód do dalszej wojny. 
Otrzymał 86"/, odpowiedzi: „Nie*. 

(Paryż, PAT). 

Polska marynarka handlowa 
w Całości uratowana 

Polska marynarka handlowa 
uratowała 100%/, swego tonażu. 
Wszystkie statki polskie z wy- 

jatkiem „Daru Pomorza* znaj- 
dują się dziś poza Bałtykiem. 

(Paryż, PAT). 

PAT 
Otrzymaliśmy. wczoraj z Pary- 

ża przez Stokholm. pierwszy od 
dłuższego czasu serwis Pa:a (Pol- 
skiej Agencji Telegraficznej). In- 
formacje, aczkolwiek otrzymane 

z pewnym opóźnieniem (prze- 
syłkę otrzymaliśmy nie, jak zwy- 
kle, telegraficznie, lecz w liście 
zwykłym), wykorzystujemy w dzi- 
siejszym n-rze. 

Rocowania japońska - sowieckie 
i angielsko-japońskie 

TOKIO (Elta). Dzisiaj przed- 
stawiciel ministerstwa spraw za- 
granicznych Japonii stwierdził 
wiadomosć, że ambasador Japo- 
nii w Moskwie i Mołotow zde- 
cydowali zwołać konferencję w 
sprawie omówienia granic. W 
sterach politycznych podkreślają 
że rokowania pomiędzy Tokio a 
Mołotowem są prowadzone w 
dalszym ciągu i że osiągnięto 
porozumienie w sprawie unik- 
nięcia konfliktów . granicznych. 

LONDYN, 12 XI. Jak donoszą 
z Tokio angielski pesał w Japo- 
nii sir Robert Parri odwiedził 
wczoraj japońskiego ministra 
spraw wewnętrznych, z którym 
odbył dwugodzinną rozmowę. 
W londyńskich sferach politycz- 
nych naradzie tej nadają wiel- 
kie znaczenie. Podczas rozmo- 
wy miała być poruszona spra- 
wa dalszych rozmów w wielu 
sprawach obchodzących Japonię 
i Anglię. 

morskich i lądowych na północ- 
nym zachodzie. 

Podobnie wypowiada slę cza- 
sopismo „Trud*. 
STOCKHOLM. (Elta), W Szwe- 

cji przygnębiające wrażenie zro- 
biły wznowione napady przez 
prasę sowiecką na Finlandię i 
państwa skandynawskie, które 
pewne czasopisma sowieckie 
nazywają „sługusami angielskie- 
go | amerykańskiego kapitaliz- 
mu“, ą także oświadczenie mi- 
nistra spraw zagranicznych Fin- 
landii Erkko, że rokowania w 
Mo kwie mogą być zerwane. 
„Stockholm Tidengen* oświad- 
cza, że Finlandia zrobiła jaknaj- 
dalej idące ustępstwa. Dlatego 

nie ma potrzeby, by delegacja 
fińska w Moskwie wyczekiwała 
w przedpokojach, podczas gdy 
tam nie okazują dobrej woli. 
Finlandia, nie ukrywając powa- 
gi chwili. nie mogła inaczej po- 
stąpić. Finlandia miała ciężkie 
zadanie wykaząć, że państwa 
północne nigdy nie wyrzekną 
się niepodległości i prawa sa- 
modzielnego samookreślenia się. 

HELSINKI, (Elta), Jak podają 
kompetentne źródła, w rokowa- 
niach fińsko-sowieckich pozo- 
staja nadal otwarta kwestia ba- 
zy marynarki wojennej, której 
żąda Rosja Sowiecka w Finlan- 
dii. Dletego też rokowania zo- 
stały przerwane. 

Uspakajające przemówienie 
prem, Holandii 

AMSTERDAM (Elta) Min. spr. 
zagr. Holandii dzisiaj przez radio 
wygłosił przemówienie w którym 
us łował uspokoić mieszkańców 
Holandii. 

Prezes ministrów podkreślił, 
że w ostatnich dniach rozeszły 
się pogłoski o niebezpieczeń- 
stwie, które zagraża Holandii. 
Z pośród mieszkańców kraju 
spowodu tych pogłosek pow- 
stało wielkie zaniepokojenie. Tu 
prezes ministrów zaznaczył: 
„Przyszedłem tu, aby wam po- 
wiedzieć że do tego nie ma 
żadnych podstaw. Wydaje się, 
że zródłem tych pogłosek jest 
radio i prasa zagraniczna, a tak- 
że niektóre zarządzenia naszych 
władz*. Prezes ministrów zachę- 
cał ludność, by wszelkie wiado- 
mości, pochodzące z państw 
biorących udział w wojnie, przyj- 
mowala z zastrzeżeniem. Nas- 
tępnie wskazał środki, do któ- 
rych uciekły się władze i które 
nie powinny były budzić w kra- 
ju niepokoju. W okolicznościach 
dzisiejszych zachodzi potrzeba 
uciec się do środków wojennych. 
Jednak byłoby błędem wysu- 
wać wnioski, źe na granicy 
zwiększyło się  niebezpieczeń- 
stwo. 

Przeprowadzona w Holandii 
mobilizacja jest gwarancją nie 
tylko dla Holandii, ale i dla 
państw prowadzących wojnę. W 
żadnym wypadku nie powinno 

Na 

Jak donoszą ze źródeł miaro- 
dajnych w najbliższym czasie zo- 
stanie podpisany sojusz wojen- 
ny pomiędzy ZSRR i Bułgarią. 
Pertraktacje pomiędzy obu pań- 
stwami były już prowadzone 
przez czas dłuższy i obecnie we- 
szły w stadium decydujące. 
Zgodnie z tą umową Związek 
Sowiecki otrzyma bazy dla floty 
i lotnictwa na terytorium Bul- 
garii. W ten sposób Rosja So- 
wiecka uzyska tereny wpływów 
na Bałkanach, co będzie miało 
duże znaczenie dla dalszego 
wzmocnienia wpływów sowiec- 
kich w Grecji i Jugosławii. Ju- 
gosławia nie utrzymywała wpra- 
wdzie dotychczas stosunków dy- 
plomatycznych ze Związkiem So- 
wieckim, obecnie jest to juž tyl- 
ko jednak kwestia czasu. 

W Balgradzie daje się obec- 

powstać wrażenie, że mobiliza- 
cja w Hołandii jest tylko spra- 
wą formalną i ma charakter sym 
boliczny. Ta mobilizacja jest 
poważna i musi być skuteczna. 
Zakres tej mobilizacji nie po- 
winien być stały, lecz dostoso- 
wany do tego natężenia, jakie 
będzie panowało na granicy ho- 
lenderskiėj. To też obecne za- 
rządzenia wojenne należy w tym 
sensie interpretować. Władze 
holenderskie dotychczas nie o- 
trzymały żadnych wiadomości, 
na podstawie których mogłoby 
być ppderwane obustronne za- 
ufanie do wzajemnych zobowią- 
zań. Władze obecne mają cał- 
kowite zaufanie do tych zapew- 
nień, które w swoim czasie by- 
ły dane i w związku z którymi 
postanowiono trzymać się zasad 
ścisłej neutralności, u jednocześ- 
nie być czujnie nastawionym 
wobec wszystkich. 

Omawiając akcję pokojową 
królowej Holandii i króla Belgii 
prezes ministrów Holandii zazna- 
czył, że o ile te usiłowania nie 
dadzą owoców w odpowiednim 
czasie w tej sprawie będą pod- 
jęte nowe kroki w porozumieniu 
z innymi państwami, które usi- 
łują zachować pokój. Jeżeli w 
Europie zaświta zorza, to ukaże 
się ona z państw neutralnych. 
Tembardziej należy tego życzyć, 
gdyż w ten sposób będzie oca- 
lona od zagłady ta część Świata 
i nasza kultura. 

kj ta Sukcesy ZSRR na terenie Bułgarii 
nie zauważyć wzrost ruchu pan- 
slawistycznego, co ma pewne 
znaczenie w sprawie zbliże- 
nia rosyjsko - jugosłowiańskiego. 
Przywidują w Belgradzie, że jak 
tylko skończą skończą się per- 
traktacje finlandzko - sowieckie, 
Związek Sowiecki skoncetruje ca- 
łą uwagę na Europie Północno- 
Wschodniej. (Sieg.) 

Włochy wzmacniają 
zmotoryzowane formacje 

RZYM (ELTA). Z rozkazu 
Mussoliniego mają* być wkrótce 
powołani 5000 podoficerów re- 
zerwy i 18.000 wojskowych grup 
specjalnych. Wskazuje się, iż re- 
zerwiści zostali powołani celem 
wzmocnienia wojsk zmotoryzo- 
wanych.
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Czy była duża inflacja 

Idy    zę! a 

WILEŃS „.KURJER 

złotego? 
W związku z palącymi obecnie 

zagadnieriani pieniężnymi uzy- 
skaliśmy ed jedn: go z przybywa- 
jących obecnie wWilnie znawców 
problemów finarsowyth wt'olsce 
następujące wyjaśnienia. 

(Przyp. Red.). 

Wzrost cem, duża płynność go- 
tówkowa na rynku, jaką obser- 
wujemy zwykle podczas wojny, 
nawet dla szerokiego ogółu są 
zjawiskami zipełnie zrozumia- 
łymi. Wtłaczane bowiem zostają 
w obieg większe ilości pieniędzys 
Potrzeby mobilizacyjne zmuszają 
państwo do zwiększonych wydat- 
ków, których pokrycie następuje 
zapomocą kredytów uzyskanych 
przez rząd w Banku emisyjnym, 
Tą drogą władze wojskowe i cy- 
wilne uzyskują banknoty z Ban- 
ku Emisyjnego, któremi płacą 
za zaiekwiiowane (ub zakupione 
towary potrzebue dla celów wo- 
jennych. 

W związku z wybuchem woj- 
my zwyżka cen jednak w Polsce 
była stosunkowo b. nieznaczna 
i dotyczyła główie artykułów 
pierwszej potrzeby. Trudnoście 
aprowizacyjne, jakie gdzie nie- 
gdzie wystąpiły, np. w Wilnie, 
były spowodowane wyłącznie 
komplikacjami i utrudnieniami 
komunikacyjnymi, nie zaś bra- 
kiem żywności wogóle w Polsce, 

Silna zwyżka cen w Wilnie 
nastąpiła dopiero w drugiej po- 
łowie września Spowodowana 
ona została przedewszystkiem 
przymusową relacją złotego do 
rubla. Gdy bowiem oficjalne no- 
towania w Moskwie wykazywały 
stosunek złotego do rubla jak 
1:3, ustalona relacja przyrówny- 
wała złotego do rutla, czyli de- 
precionowała jego wartość nawet 
według kursu oficjalnego o 2/3. 
Na zwyżke cen wpływał także 
nadal trwający brak odpowied- 
niego dowozn. SS=" 

Jak widzimy więc, ówczesny 
i znaczny wzrost cen nie nastą- 
pił wskutek mowego wzrostu 
obiegu złotych, których „obieg 
nawet prąwdopodobnie w tym 
czasie nawet zmalał, lecz wsku- 
tek wspomnianej już relacji do 

blą oraz dopływu. znacznej 
naskutek zakupów do- 

wojskowych 
     
   

      

wiadomo, ha Wołyniu i 
Podolu, za przez wojska 
sowieckie, gdzie żywności było     

pod dostatkiem ceny na te arty- 
kuły stosunkowo nieznacznie po- 
drožaly. Podobnie ma się rzecz 
— jak słychać —i w okupacji 
niemieckiej. Na obszarach zaję- 
tych przez wojska niemieckie 
odczuwa się nawet — jak nas 
informują -- duży brak gotówki. 

W tych. warunkach oraz na 
podstawie danych, o których 
mowa będzie niżej, trudno by- 
łoby twierdzić, że w Polsce mie- 
liśmy do czynienia ze zjawiskiem 
masowej inilacji. Inflacja pienią- 
dza była, lecz nie przybrała ona 
dużych rozmiarów, a to z powo- 
dów następujących. 
Moment czasu. Krótkotrwa- 

jąca wojna na obszarze Polski 
i ewakuacja już w pierwszych 
dniach władz centralnych już 
samo przez się czyniły niemoż- 
liwym, aby emisja pieniądza mo- 
gła w większych rozmiarach na- 
stąpić. 
Moment techniczny. Zużytko- 

wane więc mogły być jedynie 
istniejące w Banku Polskim i je- 
go oddziałach zapasy banknotów. 
Zapasy te — jak wiadomo piszą- 
cemu te słowa — nie były duże 
i mogły bić oszacowane najwy- 
żej w chwili wybuchu wojny na 
20—30*/, znajdujących się. w o- 
biegu banknotów. Ponieważ z 
chwilą wybuchu wojny obieg 
banknotów wynosił ok, 2 miliar- 
dów złotych, zapas istniejący w 
Banku Polskim mógł wynosić 
ok. 500 mił. zł. Dla wyjaśnienia 
trzeba dodać, że wypuszczone 

ostatnio przez Bank Polski od- 
cinki po 10, 5i2 złote zastąj iły 
jedynie ztezauryzowane przez 
publiczność monety 10,5 i 2 zło- 
towe. Obieg zaś bilonu wynosił 
jak wiemy — ok. 400 mil. zł. 

Że inflacja w Polsce nie mo- 
gła być i nie była duża, šwiad- 
czy o tym chociażby i ten fakt, 
że w obiegu nie spotykamy zu- 
pełnie nowych odcinków po £00 
lub 100 zł. Znajdują się w obiegu 
w stosunkowo niedużych iloš- 
ciach nowe odcinki po 50 i 20 zł. 
Nowe zaś odcinki po 10, 5i 2 
złote — jak już zaznaczyliśmy— 
zastąpiły jedynie ztezauryzowa- 
ne monety srebne. L. M. 
L a a TBLA 

LADNIKĄ TEL/GRAFICZN 
(Elta) 

— Przesiedleni Niemcy po- 
zostavili w Fe'erii mctemv i 

nieruchomy majątek wartości 
stu milionów marek. Suma ta 
będzie wyrównana w ciągu kil- 
kunastu lat. 

— Eksport lasu z Jugosła- 
wii do Niemiec został wstrzy- 
many, ponieważ proponowane 
ceny niemieckie nie odpowia- 
dają warunkom jakie wytworzy- 
ły się spowodu blokady na mo- 
rzach Północnym i Bałtyckim 

— Minister rolnictwa Rzeszy 
Funk z otoczeniem przybył do 
Kłajpedy, gdzie z czynnikami 
odpowiedzialnymi będzie per- 
traktował w sprawie podniesie- 
nia gospodarki kraju. 

— Jugosławia jest zdecydo- 
wana utrzymać swoją neutral- 
ność, jednak w ostatnim czasie 
powzięto w całym kraju roż- 
nych środków ostrożności. Ma- 
gistraty Białogrodu 1 innych 
miast urządziły dużo schronów 
przeciwiotniczych. Sporządza się 
rezerwy żywności naftv it. d. 

  

Tematy wileńskie 
Przegląd prasy litewskiej. 

„L. Aidas“ o polskich uchodž- 
cach. „L. Aidas“ z 11.XI wypo- 
wiada się na temat polskich u- 
chodźców: Wg b. prowizorycz- 
nych obliczeń w całej Litwe 
(łącznie z okręgiem wileńskim) 
znajduje się ck. 380 tys. uchodź- 
ców cywilnych i drugie tyle woj- 
skowych. Fakr, że Litwa zgodzi- 
ła się na wpuszczenie uchodźców 
polskich, zarówno wojskowych 
jak cywilnych, i na udzielenie 
im czasowego przytułku świad- 
czy o wysokim poczuciu huma- 
mitarności w naszym narodzie, 
zwłaszcza gdy się przypomni o 
okolicznościach poprzednich sto- 
sunków polsko-litewskich, o sy- 
tuscji Litwinów w okupowanym 
Wilnie i wogóle o traktowaniu 
przez Polskę prawa i honoru 
Litwy. Mimo tego dodatniego 
objawu moralnego, nie podobna 
zapominać jednak, że uchodźcy 
polscy stanowią dła nas wielki 
ciężar. Udzielana uchodźcom po- 
moc z zagranicy jest niedosta- 
teczna i to w wysokim stopniu, 
Ciężar utrzymania polskich u- 
chodźców wojennych nie może 
dla Litwy stać się beztermino- 
wym świadczeniem d broczyn- 
ności. Z licznych zrozumiałych 
przyczyn nie możemv stwor yć 
im tu warunków pracy i nie mo- 
żemy nie liczyć się z wydatkami. 
Wyłania się kwestia czy nie by- 
łoby bardziej celowe umożliwić 
internowanym, a pochodzącym 
z Wilna uchodźcom (a więc 
obecnie naszym obywatelom) 
powrót do normalnego życia Ze 
względu na neutralność ZSRR, 
powrót uchodżców ma tereny 
Polski, któje obecnie przypadły 
Sowietom nie powinienby napot- 
kać na szczególne przeszkody. 
Ze strony Litwy, jak wiadomo, 
żadnych przeszkód w tym wzglę- 
dzie się nie czyni; przeciwnie, 
ułatwia się wyjazd. Wreszcie co 
do uchodźców z terenów, które 
przypadły Niemcom, sądzić nale- 
ży, iż—po zorganizowaniu przez 
Niemcy na tych terenach admi- 
nistracji — będą możliwości po- 
wretu uchodźców do miejsc sta- 
łego zamieszkania. 

Rozwiązanie kwestji uchodź- 
ców — kończy „L. Aidas* —po- 
krywałoby się z interesami nie 
tylko naszymi lecz i większości 
samych uchodźców. 

„Vil. Balsas“ 0 Polakach 
miejscowych i przybyszach. 
„Vil. Balsas“ z 10 XI wypowia- 
da się w sprawie Polaków w 
Wilnie i okregu: My, Litwini, 
zawsze rozróżnialiśmy Polaków 
miejscowych od Polaków intru- 
zów. Z miejscowymi mieszkań- 
cami, mówiącymi po polsku, 

o wiele łatwiej się porozumieć, 
gdyż mieszkając tu od wieków 
razem mus'my tak czy inaczej 
znaleźć wspólną mowę. Co in- 
nego znów Polacy przybysze. 
Odrazu należy zaznaczyć, że Po- 
lacy przybysze są wielkim nie- 
szczęściem dla Wilna i okręgu. 

Dalej „Vil. Belsas* przypomi. 
na postępowanie polskie wzgłle- 
dem Litwinów wileńskich i oś- 
wiadcza: Importowani do nas 
z głębi Polski Polacy nie tylko 
starali się zewsząd . wycisnąć 
Litwinów, lecz bez miłosierdzia 
wypędzali też miejscowych Po- 
laków, kt. w naszym kraju mo- 
gli utrzymać się tylko na niż- 
szych, poślednich stanowiskach, 
podczas gdy „ważniejsze steno- 
wiska zagarniali galileusze*. 

„L. Žinios“ o taktyce litew- 
skiej w Wilnie. „L. Ź'nios* za- 
lecają takt i rozsądek w postę- 
powaniu w Wilnie: Nie byłoby 
rozsądne i praktyczne robienie 
sobie wrogów, zwłaszcza tam, 
gdzie odpowiednie postepowa- 
nie może pozyskać przychyl- 
ność i sympatię. Wszyscy jeste- 
śmy ludźmi, chcemy żyć i me- 
my do tego prawo, Postepując 
taktownie i rozsądnie, możemy 
sobie zapewnić nawet bardzo 
wielką przychylność. Gdy się 
odrzuci elementy skrajne, masa 
ludności jest niewątpliwie uspo- 
sobiona obecnie dla Litwy przy- 
chylnie. Podkreślamy, że obec- 
nie. Należy to koniecznie wyko- 
rzystać. 

„XX Amżius”: Sentyment do 
polskiej kultury nie wygasł je- 
szcze w starszym naszym poko- 
leniu. Nie jest to zły objaw. Je- 
dnak niech sentymenty nie 
przeszkadzają w  nakazanym 
przez rozsądek i interesy pań- 
stwa przejmowaniu instytucji w 
Wilnie i okręgu. Kto nie włada 
sercem, niech pozostanie na u- 
boczu. (N.) 

   

z Łap 

  

  

BERLIN (Elta), Wojskowy 
sztab niemiecki donosi, że na 
iron:ie została zwiękzona akcja 
wywiadowcza, zwłaszcza dało 
się to zauważyć na wyżynach 
Liederschiedtu w odległości 11 
kilometrów na południe od Pir- 

5.° Р. 
ńskich 

ZOFIA MUZOLFOWA 
Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sa- 

kramentzmi, zmarła w 82 roku życia dnia 14 listopada 
1939 r. Eksportacja zwłok z domu żałcby (Prtyleryjska 6) 
oobędzie się dniz 16 b m. o godz. 8.30 rano. O g 9-ej 
tegcż dnia nabożeństwo ża'obne w Kościele św. Rafała 
i pogrzeb na cmentarzu św. Piotra i Pawła. 

O czym zawiademiaią pcgrzżeni w smutku 
Mąż, Córka. Syn, $ynowa i wnuki. 

ET 

Na froncie zachodnim | 

     

   

      
        
    

      

       

   

     P. 

masensu. Jednak nieprzyjaciel 
tam nic nie zyskał, Niemcy do 
niewoli wzięli jednego oficera i 
24 żołnierzy. Około Saarbruckem 
zskszva swą działalneść arty- 
eria. 

„Vil. Balsas“ o zachowaniu się 
Polaków w Wilnie 

m : 
„Vil. Balsas' z 14.XI art, wstep. 

p. t. „Czy Polacy to ocerią?*: 

W najcięższym dla narodu 
okresie Litwa zapomniała © 
wszystkich wyrządzonych jej 
krzywdach, udzielając schronie- 
nia szczątkom armii polskiej w 
liczbie kilkunastu tysięcy jak 
również wielu urzędnikom, wśród 
których byli i tacy, którzy w 
czasie okupacji polskiej w Wil- 
nie obchodzili się z nami Litwi- 
nami nieludzko. Wreszcie po 
odzyskaniu okręgu wileńskiego, 
rząd litewski nie tylko nie 
pozostawił "mieszkańców ich 
własnemu losowi, lecz dokłada 
wszelkich wysiłków, by ułatwić 
im ciężkie życie; przedewszyst- 
kim ofiarowuje miliony litów. 
Piszemy „ofiarowuje“, gdyż zło- 
ty jest walutą bezwartościową, 
za którą nikt nie chce brać od- 
powiedzialności. Cały naród li- 
tewski składa ofiary na rzecz 
ludności okręgu wileńskiego. 

Za to wszystko — kontynuje 
„V. Balsas*—ogół połski winien- 
by jedynie być wdzięczny pań- 
stwu i narodowi litewskiemu. 
Czekamy, by ogół polski to zro- 
zumiał i ocenił. Wymaga tego 
elementarna uczciwość. Nieste- 
ty, z dotychczasowego postępo- 
wania ogółu polskiego, z wyra- 
ziciela jego opinii—organu pra- 
sowego wydaje się, że na naj- 
piękniejsze gesty narodu litew- 
skiego odpowiada się ukrytą i- 
ronią, a gdzie się da—i dywer- 
sją. Innymi słowy, nie tylko 
nie okazuje się Litwie — 2а- 
dnej wdzięczności, jaką na miej- 
scu Polaków okazałoby, każde 

inne europejskie społeczeństwo, 
lecz nawet rzuca się za to 

wszystko kamieniem. 
Podkreślamy sam fakt — koń- 

czy „V. Balsas"— dziwnego inie- 
zrozumiałego stanowiska ogółu 
polskiego. Z tego stanowiska 
zmuszeni jesteśmy poczynić od- 
powiednie wnioski. (N.) 

Przyp. red. O ofiarności na- 
rodu litewskiego wiemy wszys- 
cy, zdajemy sobie z niej sprawę 

i dawaliśmy temu wyraz. Jeśli 

  

  

Księgarnia, Skłau Nut i Materiałów Piśmiennych 

dawn. JÓZEFA ZAWADZKIEGO 
Wilno, ul. Zamkowa 22, 

podaje do wiadomości, że od jutra będzie do nabycia 

imottzeń języka ilewskieg 
jednocześnie powiadamia, że 

chwilowo w lokalu księgarni mieści się 

Dom Handlowy I. KARVELIS, który poleca: 

MASZYNY DO PISANIA, ARYTMOMETRY i MAT. PIŚMIENNE 

tel. 6-60 

  
  

naród litewski uważa, że wdzię= 
czność nasza nie wyraże się dość 
często i dość spontanicznie, w 
prasie — bo w piywatnych roz- 
mowach słychać aż nacto wiele 
dodatnich komentarzy do faktu 
pomocy dla Wilna, uznania za 
poprawny stosunek policji do 
publiczności etc. Jeśli więc 
w prasie nie ma dostatecznych, 
zdaniem Litwinćw, podziękowań, 
to tłumaczyć należy dwoma po- 
wodami, Po pierwsze— dzięko- 
wać za łaskę nie jest łatwo, 
to zrozumie każdy człowiek po- 
siadający poczucie godności o- 
sobistej i zrozumie to każdy 
szlachetny Litwin, powtóre na- 
ród polski jest w chwili obec- 
nej w takiej iozterce i ulega 
jeszcze takim wstrząsom i tros- 
kom o zaginionych najbliższych, 
że nie może  zadośćuczynić 
wszystkim wymogom, obowiązu- 
jącym „każde europejskie spo- 
łeczeństwo*. Trzeba pamiętać, 
że żadne nie znajduje się w ta- 
kim jak Polacy położeniu. 
  

Przywrócenie praw 
prof. Voldemarasowi 

W „Vyr. Ź'nios* (Wiadomości 
urzędowe) opublikowany został 
akt Prezydenta Republiki, przy- 
wracający prawa pici. A. Volde- 

marasowi. (N.) 

Budowa trzeciej 
cukrowni w Litwie 
Zarząd „Lietuvos Cukrus, za- 

kupił w ub. m. teren na budo- 
wę trzeciej z rzędu cukrowni. 
Stanie ona kolo Poniewieža. 
Budowa rozpocznie się na wios- 
nę. Produkcja cukru wyniesie w 
rb. w Litwie 25—26 tys. tonn 
(o 25 proc. więcej niż w r. ub.) 

(N.) 

W sprawie jeńców 
w 2SRR. 

Jak nas informują, w sprawie. 
jeńców internowanych przez 
ZSSR oraz osób wywiezionych 
przez władze sowieckie inter- 
weniuje, na prośby rodzin, kon- 
sulat angielski w Kownie. 

Mecze piłki nożnej 
we Francji 

PARYŽ (Elta) — We Francji 
odbył się ciekawy mecz piłki 
nożnej między sportowcami Fran- 
cji północnej i Polakami zamie- 
szkałymi we Francji. Polacy prze- 
grali w stasunku 1:3. Pozatym 
Francuzi zwyciężyli Fnglików 
wojskowych w stosunku 14:0. - 
Należy zaznaczyć, że między 
sportowcami francuskimi znaj- 
dowało się 9 międzynarodowych . 
graczy piłki nożnej.   
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Przegląd [rasy 
Losy BelciiiHc landii 

Zainteresowanie zamachem 
monachijskim w prasie świato- 
wej osłabło, ustępując miejsca 
zatargowi sowiecko - žinlandzkie- 
mu i wiadomościom z pogreni- 
cza Belgii i Holandii. W zatargu 
fińsko - sowieckim dni najbliższe 
(jeżeli nie godziny) przyniosą 
chyba jakieś wyjaśnienie. Sytu- 
acja na froncie zachodnim i na 
pograniczu belgijsko - hole nder- 
skim uległa dalszemu zaostrze- 
nit. 

Niemcy zgromadziły już na 
na froncie zachodnim 150 dy- 
wizyj i trzymają pod bronią 4 
miliony żołnierzy. Czy jednak 
Niemcy pogwałcą neutralność 
Belgii i Holandii? 

Prasa angielska zamieszcza 
mowę Winston i Churchilla (an- 
gielskiego ministra wojny). Mi- 
nister Churchill wyjaśnia w swo- 
jem przemówieniu przyczynę nie- 
pokojów na pograniczu belgij- 
sko-holenderskim. Streścimy po- 
krótce iego wywody. Współpra- 
ca Anglii i Francji z Włochami 
staje się coraz bardziej wydaj- 
ną. Zwiazek Sowiecki powstrzy- 
muje ekspansję Niemiec, a na 
północy kontroluje morze Bał- 
tyckie. Droga do ekspansji nie- 
mieckiej na wschód została za- 
barykadowana. Wobec tego 
Niemcy zwróciły uwagę na 
małe państwa zachcdnie, któ- 
re mogły by tak samo zdruz- 
gotać, jak to już zrobiły z 
M» Czechosłowacją i Pol- 
ską. 

Wprawdzie Niemcy udzieliły 
Belgii i Holandii uroczystych 
gwarancyj, nie podobna im 
jednak wierzyć i ćlatego sytua- 
cja jest poważna. Czy Belgię i 
Holandię spotka los Czech i 
Polski będzie to zależało od 
zwycięstwa Anglii i Fiancji. 
W prasie krajów neutralnych 

można jednak spotkać i inny 
poglad. Pogwałcenie neutralnoś- 
ci Belgii wywola'o w roku 1914 
interwencję Angli. _ Powtórne 
pogwałcenie Belgii lub też na- 
ruszenie nettralncści Hclandii 
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Ryskie „Siegodnia“ pisze na 
ten temat. 

„ Zmiana amerykańskiej ustawy 
neutralnošci dostatecznie jasno 

wykazała po czyjej stronie leżą 
ympatje opini publicznej Stanów 
Zjednoczonych. Mimowoli po- 
wstaje pytanie, jaką będzie 
reakcja Ameryki z chwilą kie- 
dy pogwałcenie neutralności 
elgii i Holandii stanie się fak- 
em dokonanym?. 

Z drugiej strony jednak „dep- 
anie ua miejscu* pomiędzy lin- 
ami Zygfryda i Maginot, oraz 
astój w wojnie morskiej jawnie 
przyjają sojvsznikom, wobec 
zego Niemcy muszą znaleść 
RE” wyjście z zaczarowanego 
ola, 

| Wejść jednak do zaczarowa- 
ego koła jest b. łatwo, a wiele 
rudniej jest z niego wyjść. Nie 
llega wątpliwości, że w przecią- 

u najbliźszych tygodni będzie- 
y świadkami bardzo poważnych 
darzeń. 1. 
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się o wyjazd 
na zachód 

Jak :nformują zainteresowani 
| trudno jest dostać się do 
działu do spraw polskich w. 

onsulacie angielskim w Kow- 
ie. Kolejki interesantów do te- 
o wydziału obsadzone są już 
a kilkanaście dni naprzód. 
Celem oszczędzenia czasu i 
sztów wskazane jest upewnić 

ę najpierw listownie o dniu 
jęcia w konsulacie. 

Jeżeli chodzi o starąnia roz- 
aitego rodzaju w litewskim 
in. Spr. Zagr. również wskaza- 
jest raczej zwracać się listo- 

nie. 

     

adze starających. 

   

0 szdc wnictwie 
wileńskim 

Wczoraj przystąpił do urzędo- 
wania prezes Wileńskiego Sądu 
Okręgowego p. Feliks Bugalisz- 
kis. Na razie prowadzone są 
sprawy organizacyjne. Jedno- 
cześnie Prokurator S. O. w Wil- 
nie p Juozas Brazinskas wszczął 
kilka dochodzeń. M. innymi sę- 
dziowie śledczy prowadzą do- 
chodzenie w sprawie rozgron ie- 
nia przez tłum w pierwszych 
dniach listopada szeregv skle- 
pów. W związku z tą sprawą 
policja przekazała władzom są- 
dowym blisko 100 osób. 

Jak się dowiadujemy, sprawy 
cywilne zostaną wznowione tyl- 
ko w wypadku, jeżeli wpłynie 
odpowiednia prośba strony za- 
interesowanej. Co się tyczy spraw 
karnych, zapoczątkowanych przez 
władze polskie na razie 
nie zapadła jeszcze decyzja. 

Wczoraj rozpoczął również 
działalrość Wileński Sąd Grodz- 
ki i powiatowy (Vilniaus apylin- 
kes teismas) pod kierownictwem 
sędziego adm 'nistratora p. Ed- 
mundasa Korzanosa. Kancelaria 
sądu już jest czynna. Możliwe, 
że już w kcńcu b. tygodnia od- 
będą się pierwsze sprawy Каг- 
ne. | 

Dział cywilny uruchomiony zo- 
stanie znacznie później, szcze- 
gólnie dział procesów mieszka- 
niowych nie będzie w najbliż- 
szym czasie uruchomicny. R 

W-g litewskiego kodeksu kar- 
nego sędzia grodzk: može +ka- 
zywać na kary więzienia do 
I-go roku, w wyjątkowych wy- 
padkach do 2-ch lat. 

Pcstępowanie sądowe odby- 
wać się będzie w języku litew- 
skim, lecz dla nierozumiejących 
tego języka litewskiego będą 
tłumacze. 

Wczoraj z komisariatów wpły- 
nęło do kancelarii Sądu Grodz- 
kiego kilkanaście spraw. Jutro 
już rozesłane zostaną wezwania 
stroncm. W pierwszym rzędzie 
rozpoznane zostaną sprawy osób, 
przebywających w areszcie pre- 
wencyjnym. (C) 

Vilnianie kupują 
obligzcje pożyczki 

wileńskiej 
Wilnianie mają możność przy- 

czynienia się do odbudowy go- 
spodarczej Wilna i okregu wi- 
leńskiego przez kupowanie ob- 
ligacyj pożyczki wileńskiej. Już 
się znaleźi wilnianie, którzy 
spełnili ten obowiązek. Tak np. 
Litwin ksiądz A. J. zakupił ob- 
ligacje pożyczki na sumę 100 b. 
w złocie; podobnie postąpili 
mieszkańcy Wilna K. P. i E, S. 
kupując obligacje na tę samą 
sumę. (N.) 

0d dziś 
za przejazd autobusami 

opłaca się w litach 

Od dnia 15. XI. 1939 r. bile- 
ty na przejazd w autobusach 
miejskich sprzedawane  Łędą 
wyłącznie na lity. 

Od dnia 15, XI. 1939 r. zos- 
tanie uruchomiony trzy razy 
dziennie autobus do Jerozolim- 
ki w następujących godzinach: 

Odjazd z Wilna (Plac Orzesz- 
kowej) 6.50, 15.15 i 19. 

Odjazd z Jerozolimki 7.20, 
15.45 i 19.30. 

Niedole kolejkarstwa 
Wskutek całonocnego wysta- 

wania w bramie dla zajęcia z 
samego rana kolejki przy skle- 
pie „Maijstasa* zemdlała 70-let- 
nia Maria Reutowa (Zakretowa 
3—14), 

Jacyś oszuści sprzedawali po 
10 centów numerki, mające rze- 
komo ułatwić dostęp bez ko- 
lejki do sklepów sprzedających 
produkty za złote. Poszkodowa- 
nych jest kilkaset osób. (c). 

„KURJER WILEŃSKI 

Wyrazy » dzięczności. 
Proszono nas już wielokrotnie 

© wyrażenie w imieniu ucieki- 
mierów z Wileńszczyzny i z dal- 
czych siron, wielkiej wdzięczno- 
ści mieszkańcom Kowna i pio- 
wincji za pomoc dla tych rzesz 
bezdomnych, kióre się tam zja- 
wiły. Zwłaszcza Średniozamożne 
siery bez różnicy narodowości 
i wyznania śpieszyły z pomocą 
lekarską, odzieżową i aprowiza- 
cyjną. Zamożne i spokojnie ży 
jące społeczeństwo Litwy, zasko- 
czone wypadkami nie straciło 
równowagi i ziobiło to, co było 
koniecznością chwili. Opodatko- 
wało się, zubożyło, wyrzekło się 
wydatków osobistych dla dobra 
ukochanego Wilną. Prócz oficjal- 
nej pomocy ileż dano prywatnej! 
Dwory i dworki w Kowieńszczyź- 
nie są pełne krewnych i obcych, 
którzy pod gościnnymi dachami 
znaleźli ostoję i opiekę; o dowo- 
dach życzliwości i pomocy opc- 
wiadają i piszą nasi rodacy z 
prośbą by dać wyraz ich uczu- 
ciom co niniejszym spełniamy: 
z ochota. 

Również z cbozów wojsko- 
wych z Rakiszek, Towian i Bir- 
szłan przychodzą wiadomcści o 
dobrych warunkach życia inter- 
nowanych wojskowych. Opowia 
dano nam o żonie, która powicz- 
ła prowianty dla męża i brała, 
a na miejscu przekonała się że 
są zbyteczne, gdyż internowani 
są doskonale žywieni, ctrzymują 
nawet papierosy, stosunek władz: 
woskowych litewskich jest nie 
tylko poprawny, ale zupełnie 
życzliwy, a zwalnianie z obozów 
będzie możliwe w niedalekiej 
przyszłości w wyjątkowych wy- 
padkach. 

Delegzcja U. S.B. 
w Kownie 

Przedwczoraj rannym pociagiem 
do Kowna udała sie w sprav ach 
uniwersytetu delegacja w skła- 
dzie J. M. Rektor, prcf. Ehren- 
kreutz oraz profesorowie: Pawlas, 
Szczeniowski, Jaworski, Oko 
i Staniewicz. 

Ku uwadze 
mieszkańców prowincji 

Zauważono, że do Wilna przy- 
bywa z prowincii wiele osób 
dla wymiany złotych. Pcdaje się: 
do wiadomości, że od 14 listo- 
peda złote wymieniane będą 
na lity we wszystkich purktach, 
gdzie stworzone zostaną punkty 
deponowania . złotych. Punkty 
wymiany i deponowania złotych 
czynne będą przy komisariatach 
policji i w urzędach NA” 

(N. 
l 

W sprawie rejestracji 
towarzystw 

Biankiety, odnoszące się do 
rejestracji towarzystw w Wilnie 
nabywać można w Wydziale 
Prasy i Towarzystw: (ul. Magda- 
leny 2 pok. 54). Udziela się tam 
również Informacji w sprawach 
prasy, towarzystw, drukarni i księ- 
garni. W pow, olkienickim i świę- 
ciańskim blankiety i informacje 
uzyskać można w urzędach na- 
czelników powiatów. (N.) 

Prace i plany 
Instytutu Lituanistyki 
Dyrektor Instytutu Lituanisty- 

ki p. K. Masiliunas poinformo- 
wał prasę o pracach i planach 
Instytutu. Instytut opracował tom 
słownika jęz. litewskiego, koń- 
czy opracowywanie nazw na ob- 
szarze kłajpedzkim i wileńskim, 
wyłonił komisję dla opracowa- 
nia nazw ulic w Wilnie, opra- 
cowuje antologię przysłów litew- 
skich itd. (N.) 

  

Przyjmujemy wszelkie vrzed- 
mioty do sprzedaży komisowej. 

Komiso pardavimas 
Sprzedaż komisowa || 

Wilno, ul. Sw. Jańska 8     

w 

BEFROWIE A 
Dziś: Leopolda 

Jutro. Edmunda 
LISTOPAD 

  

52 

19 

Wschód sł.—. 6 

zachód sło= „ 3 

15 

  

Poselstwo litewskie w 
Berlinie na rzecz Wilna. Człon- 
kowie i pracownicy posel.twa 
litewskieg» w Berlinie ofiarowali 
na rzecz Wilnian 1.770 It; w tym 
poseł K. Szkirpa 500 It. (N) 
— Komitet Pomocy Wilnu 

w Kownie. W tych dniach p 'w- 
stał w Kownie Komitet Pomocy 
Wilnu i okręgowi RE 

( 
— Pisma iitewskie w Wilnie. 

„V. Balsas*: Do Wilna mają się 
wkrótce przenieść pisma litew- 
skie: „Ukin'nkas — Vyry Żygi- 
ai“ i *Naujaji Romuva“, Pierw- 
sze pismo jest tygodnikiem rol- 
niczym, drugie zaś — tygodni 
siem kulturalno-społecznym. (N) 

— Zakończenie spisu mająt- 
ków i lasów. Spisywanie ma- 
jątków i lasów prywatnych na 
terenie okregu wileńsk' ego z0- 
stało już zakończore. Uzyskane 
w ten sposób dane przesłano 
do m-stwa Rolnictwa w Kow- 

nie. (N) 
— W sprawie rejestracji wa- 

lut zagranicznych. Przypomina 
się ludności m. Wilna i Okręgu 
0 obowiązku rejestracji walut 
obcych oraz zobowiązań zagra 
nicznych. Niewykonanie tego 
obowiązku pociąga za sobą ostre 
kary. (N.) 
— Zrzeszanie się litewskich 

przemysłowców kupców i rze-- 
mieślników w Wilnie. Przepro- 
wadza się, obecnie rejestrację: 
Litwinów przemysłowców, kup- 
ców i rzemieślników w Wilnie, 
w celu zorganizowania ich w 
związku. (N) 
— Rejestracja uchodźców — 

Litwinów. /arejestrowano w Wit 
nie 1200 uchodźców Litwinów 
z zajetych b. kresów Polski. 
Uchodźcom udziela się zapomóg 
i wyszukuje się pracę, | (N.) 

— Lustracja sklepów wileń- 
skich. Wszystkie zakłady han- 
dlowe winny być otwarte. Obec- 
nie przeprowadza sie lustrację 
sklepów, Nieczynne sklepy zos- 
taną zamknięte, a później prze- 
kazane innym kupcóm.  (N.) 

— Delegatka „Caritas“ w 
Wilnie. Do Wilna udaje się z 
Kowna przedstawicielka „Cari- 
tas* dr Noruszysówna w celu 
organizowania zakł dów dobro- 
czyniości. Przewidziane jest 
tworzenie ogródków dziecięcych, 
przytułków itp. pry oddziałach 
T-wa św. Kazimierza. (N) 

— Sprawy robotnicze w Wil- 
nie. W Wilnie bawił prezes Izby 
Pracy p. Fr. Szulaitis dla zapo- 
znania się na miejscu z życiem 
robotniczym, Poza zakłada ni 
handlowymi, spółkami transpor- 
towymi i budowlanymi, w któ- 
rych pracowało więcej niż 4 rob,, 
były przed wojną obecną w Wil- 
nie 322 zakłady z 10.995 rob. 
Ogć Ina liczba robotników fizycz- 
nych wraz z pracownikami kan- 
torów zakładów wynosi do 50 
tys. Wkrótce w Wilnie powsta- 
nie robotniczy klub kultury. (N) 

— Rozszerzanie sieci po- 
cztowej w okręgu wileńskim. 
W tych dniach w okręgu wileń- 
skim uruchomiono nowe agencje 
pocztowe w: Taboryszkach, Tur- 
gielach, Rudominie, Rukojniach, 
Miednikach, Szumsku, Kalwe- 
lach, Ławaryszkach, Mickunach, 
Jaszunach I i II, Czarnym Bo- 
rze, Szałcininkielach, Stasiłach, 
Punżanach i Sużanach. (N) 
— Poszukiwani przez C. K. 

Polski Czerwony Krzyż w Wil- 
nie, Mickiewicza 7, prosi p.p.: 
Kochanowskiego Wincentego za- 
miesz. uprzednio Wilno, Bel- 
mont 54, Bonasewiczową Oigę, 
św. Jakóba 10, Skupińską Alinę 
Zaniemeńska 1, m. 4, Sadziew- 
ską Marię, Tuskulańska 12, Py- 
siakową Janinę, Derewnicka 28, 
m. 30, Mołodeckiego Wacława, 
Tatarska 5, oraz osoby, które 

wiedziałyby cokolwiek o miejscu 
pobytu Samos Heleny i Szumiń- 
skiej Zofii o zgłoszenie się w 
godzinach urzędowych. 

— Zezwolenie na wyjazd za- 
granicę wydaje z dniem 13 b.m, 
tylko Naczelnik m. Wilna i po- 
wiatu. Komendantura zezwoleń 
takich już nie wydajc. (N.) 

— Przejęcie Szkoły Ogrodni- 
czej. Dyrektorem Szkoły Ogro- 
dniczej w Wilnie mianowany 20- 
stał miejscowy Litwin inż. agr. 
J. Jankauskas. Szkoła jest jaź 
czynna i liczy 140 uczniów. (N:) 

— Uroczystości strzeleckie 
w Wilnie. 19 b. m. odbędą się 
w Wilnie uroczystości, strzelec- 
kie w związku z zdjęciem żało- 
by ze sztandaru oddz ału Strzel- 
ców na Szańcach (Kowne). (N.) 

— lnspektor Opieki Społe- 
cznej p K. Kasakaitis przybył 
do Wilna. Zad niem jego będzie 
nadzór nad sprawami opieki spo- 
łecznej i pomocy mieszkańcom 
Wilna. (N.) ! 

— Naczelnik pow. olkienic- 
kiego p. Wł. Rozmanas udzielił 
wywiadu prasowego w sprawie 
lokalnego życia. Dostawa pro- 
duktów na rynki przez wieśnia. 
ków odbywa się normalnie „Mai 
stas* zaczęła już skup bydła i 
trzody chlewnej. Czynne już są 
spółdzielnie, sprzedające ludnoś- 
ci sól, cukier i t. d. Urząd na- 
czelnika powiatu mieści się w 
Oranach Il. (N.) 

— Naczelnik pow. święciań- 
skiego o życiu miejscowym. 
Naczelnik pow. święciańskiego 
p. K. Kalendra udzielił wywia- 
du prasowego w którym oświad- 
czył, że ludność miejscowa nie- 
zwykle serdecznie powitała 
wkraczającą armię litewską, oraz 
ułatwiała później zorganizowanie 
ładu, znosząc broń i amunicję, 
komunikując 0  samowolnych 
wyrębach lasu itp. W pow. świę- 
ciańskim natychmiast zorganizo- 
wano roboty publiczne. We 
wszystkich samorządach powy- 
znaczono już wójtów i określo- 
no nowe granice gmin. Do pra- 
cy angażuje się przede wszyst- 
kim ludność m ejscową. Zorga- 
nizowano już szereg spółdzielni, 
Dowóz na rynki jest orfity, W 
obrocie ukazuje się coraz wię- 
cej htów. (N) 

— Fruwająca kolejka, Wczo- 
raj rano przechodnie na ul. Mic- 
kiewicza byli świadkami niezwy- 
kłego zjawiska. 

Panie i panowie, stojący przy 
gmachu Banku Litewskiego, roz- 
poczęli bieg, usiłując wyprze: 
dzić jeden drugiego. 

Powód był następujący: zgro- 
madzońym w kolejce oświadczo- 
no, że nadal wymiana złotych 
na lity ra podstawie tymczaso- 
wych zaświadczeń odbywać się 
będzie nie w Banku Litewskim 
jak dotychczas, lecz w lzbie 
Przemysłowo-Handlowej. 

Olbrzymi tłnm czekających 
zaczął więc biec w kierunku 
Izby, by zająć wygodniejsze 
miejsce. (c) 

TEATR | MUZYKA 
Teatr Miejski na Pohulance 

— Dziś, w środę dn. 15 listo- 
pada br. o godz. 17-ej Teatr 
Miejski na Pohulance gra w 
dalszym ciągu z dużym powo» 
dzeniem świetną komedię M, 
Harta i G. S. Kaufmana p. t. 
„CIESZMY SIĘ ŻYCIEM*, W ro- 
lach głównych pp: Stanisława 
Perzanowska, Jan Kurnakowicz, 
Zygmunt Chmielewski, Reżyser- 
ia — St. Perzanowska. Dekora- 
cje —W. Ujejski. 

Teatr muzyczny „Lutnia* 

— Dziś o godz. 5-ej wieczo- 
rem odegrana będzie wspaniała 
operetka Oskara Śrrausa „CZAR 
WALCA*. W sobotę 18 bm. 
premiera doskonałej o ereiki, 
Johana Strausa ,,wIEDENSKA 
KREW*.



  

Poszulbkiwearmi 2 

Perzanowski Stanisław. 

Rożniakowska Stefania, Ka- 
azewska Antonina, Kaszewski 
Leon, inž. 

Kochanowski Stanisław, urzęd- 
mik KOS w Wilnie. 

Wysocki Władysław, Wojcie- 
chowicz Remnald, Klauss Klek- 
sander, Plasiewiczówna Helena, 

Sawicka Biruta z Wilna. 

Hasenrūck Irena, Grigorjewa 
Jadwiga, dr Zabłocki Adam. 

Cerafieki Rezalia. 

Pelcowa Jamina z dziećci Zbig- 
niew i Irena. 

Kotowski Józef, Wojniłowicz 
Józef, Przepiórko Leon, Wołk- 
Zaniewski Stanisław. 

Mamczyc Agiusz, pch. 5 p.p. 
Leg. 

Rymkiewicz Janusz, z Torunia, 
ur. w Łukowie w r. 1896. 

Rapszewicz Leon, ppłk. — 
Obóz interm. w Litwie. 

Tutlis Kazimierz, 1 p. p. Leg. 
1 komp. 

Kwiatkewski Leon z maryn. 
w Pińsku, Kwiatkowski Stefan 
O. R. P. „Gryf*, Kwiatkowska 
Eugenia z Gdyni. 

Sawicki Paweł, 3 dyw. przeciwl. 
Sawicki Piotr, 6 p. łączn. 

Tomaszewski Wacław, z Gdyni. 

Nowasz Aleksander. 

Musikowa 
Grochów. 

Wileżyński Arkadiusz. 

Eleonora, W—wa, 

Wojczulanis Marian Zbigniew, 
Wojczulanisowie Maria iZygmunt, 
Wojczulanis Tadeusz, I p. lotn. 
Sokołów Podlaski. 

Cichok Josel, 6 komp. KOP. 

Anczukow Konstanty, I p.a.l. 

Dr Tukanowicz, ppłk. 

Czupajłło Józef, 138 p.p. KOP. 

Staniszewski Józef, 6 p. p. leg. 
8 komp. 

Inż. Zacharzewski Piotr, szereg. 
75 baonu zapas. 

Gankowa Maria, z Solkienik 
k/Trok. 

Krok Paszkow Henryk, gen. 

  

bryg.. Paszkowski Józef syn Flen. 
tyka i Eweliny podch, 85 p. p. 
w N. Wilejce. 

Ciwczyński Włodzimierz, prac, 
biura rozb. węzła Warszaw, zam. 

w Józefowie k/Otwocka; Ciw- 
czyński Aleksy, in?. kol. st. Kutno; 
Ciwczyński Sergiusz, st. strz. 
3 dyw. sam. w Grodnie, powo- 
łany z Wilna. 

Wilczewskie Bronisława i He- 
lena 

Zarębski Wincenty, mjr, z War- 
szawy. 

Malko Leonard, straż pogr. 
pow. N. Targ. 

Piotrowski Edward, kierowca 
w dowództwie 19 Dywizji. 

Kpt. Herman Jan, 74 p. p., 
kpt. Krukowski-Zdanowicz Józef, 
Krupski Kazimerz, oddz. łącz- 
ności w Wil ie. 

Rytel Zygmunt, pchr. 5 p. p. 
Leg. I komp. 

Puszu-iwanie zaginionych 
iśto poszuskugje: 

Perzanowska Halina, Wilno, 
Królewska 9—6. 

Rożniakowski Jan. Obóz Int, 
Birštonas, komp. 2. 

St. sierż. Zieliński Stanisław. 
Obóz Int. w Litwie, Birštonas, 
komp. 5, Nr 20. 

Domańs i Eugeniusz. Biršto- 
nas, Riimai 6, kombyras 5. 

Zborowski Stanisław, adres j, w. 

Domański Marian, adres j. w. 

Cerafieki Alojzy. Obóz Int. 
Palanga, 4 komp. 

Pele Władysław, chor. 
Int. Ukmergć, 1 komp. 

Grajek Józef. II Obóz Intery. 
w Rokiszkach. 

Obóz 

Buselowa Maria, Wilno, Po- 
łocka 7—1. 

Żona. Wilno, Niemiecka 3—9. 

Rapszewiczowa, Wilno, z/k Ka- 
zimierzowski 3. 

Tutlisowie, Wilno, z/k Rossa 5. 

Kwiatkowska Janina, Wilno, 
Sierakowskiego 25—14. 

Sawicka Zofia, Wilno, Wer- 
kowska 22. 
Tomaszewska Mira, Jakuboniu 

dworas, paštas Kriukai Šakiu aps. 
Nowasz Janina, Wilno, z/k Do- 

broczynny 2a — 8. 

Tejsterowicz Walentyna, Wilno, 
Ttwała 15. 

Moroz Czesław, Wilno, Sło- 
mianka 5. 

Wojczulanisowa Nelli, Wilno, 
Bukowa 12. 

Kozioł Sz., Wilno, W. Pohu- 
lanka 14—45. 

Anczukowa Zofia, Wilno, św. 
Anny 15 8. 

Tukanowiczowa Zofia, Wilno, 
Bakszta 14--1, 

Czupajłło Michał, p-ta Borci, 
gm. trockiej, kol. Sejmany. 

Staniszewska Helena z Widz, 
Wilno, Królewska | -2. 

Mienicka Irena, Wilno, Rzecz- 
na 14-38. 

Gankow. Oboz int. w Litwie, 
S. Kalvaria, 

Zona i dzieci, Warszawa, ul. 
Dymiūska oraz Swiecimska Maria 
Wilno, Ostrobramska 19—9 

Ciwezvūscy Wiodzimierzi Olga 
Wilno, Gedymina 16—1. 

Wilczewski Florian, Poznań, 
Schutzen str 10. 

Gołkowska Stefania, Wilno, ul. 
Fil pa 2—17. 

Żona Helena, Wilno, ul. Za- 
walna 32. 

Żona Stanisława, Wilno, ul, 
Mtynowa 2 m. 40. 

Grabowska Jadwiga, Wilno, 
ul. Zawalna 11 m. 6. 

Peżarska Halina, Wilno, Do- 
minikańska 8—2. 

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

mowanie poszukujących według podanych adresów. 

Dalszy ciąg listy zaginionych w następnym numerze. 

Wobec znacznego napływu 
zgłoszeń w sprawie poszukiwań 
osób, a braku miejsca na tamach 
naszego pisma, zmuszeni jeste- 

* 

śmy wyznaczyć minimalną opła- 

ię w wysokości 50 centów za 
umieszc enie każdego nazwiska 
poszukiwanego. 

  

„KURJER WLLENSAI 

„MAISTAS“ S-Ka 
Akce. 

  

uruchomiła 

skiepy z mięsem i wyrobami mięsnymi 
1. Skieo — ul. Mickiewicza 30 
% Sklep — ul. Dominikanska 12 

4. Skiep — ui. Zamkowa :6 

5..Sklep — ui. W Pohulanka 18 
6, Sklep — ui. Mickiewicza 22 
7. Sklep — ul. Mickiewicza 45 

W tych sklepach „Maistas* sprzedaje towary na kartki za złote 
Ма jedna osobę za kartkę można otrzymać: 

250 gr. szmalcu, 
250 gr. boczku, 
500 gr. świeżej wieprzowiny lub kiełbas; 

Uruchomiono też: 
2. Skiep — ul, Wielka 2 
8 Sklep — ul Wileńska 27 
9 Sklep — ul. Mickiewicza 49 

W tych sklepach można kupić świeże mięso i wyroby mięsne 
bez kartek za lity 

i skład hurtowy przy ul. Mickiewicza 22. 

Kantor wileńskiego oddziału handlowego S. A. „Maistas“ 

mieści się przy ul. Mickiewicza 12—14. Telef. 345. 

D. c. listy 
wywiezionych 

Grzyma ło Józef post. pol. 
Strupejko József przod. pol. 
Rc žbicki Aleksander post. pol. 
T uszkowski Jan hand, 
Jostrzębski Stanisław kpt. le- 

karz wet. 
Rymaszewski Zenon technik. 
Czerepowicz Szymon st. post. 

RADIO 
ŚRODA: 

Tylko 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. 
19.00. — 19.15. Informacje po 

białorusku. 

CZWARTEK: 

Tylko 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. — 19.00. Informacje po 

polsku. 

PIĄTEK: 

Tylko Wilno. 
15.00. Informacje po litewsku. 
15.15. — 15.30. 

polsku. 

Wilno i Kowno. 
18.00. Muzyka z płyt. 
18.25. latormacje po litewsku. 

Tylko Wilno. 

Informacje po 

18.00. Informacje po litewsku. 
19.00. — 19.15. Informacje po 

żydowsku. 

SOBOTA: 

Tylko Wi no. 
1500. Informacje po litewsku. 
15,15, — 15,30. Informacje po 

polsku. 

Wilno i Kowno. 
18.00. Z Kowaa: Chwilka strze- 

lecka. 
18.30. Informacje po litewsku. 

Tylko Wilno. | 
18.40. Informacje po polsku. 
19.00. Muzyka z płyt. > 

Wlino i Kowno. 
19.30.—20.00. Z Kowna: Kwar- 

tet męski. 

Do wynajęcia mieszkanie szešcio- 
poko owe z dużą Salą przy ui. Kró- 
lewskie: Чг 7 

Potrzebny lokal na hotel lub 
jokoje umeblowane względnie kupię 
otel. Oferty kierować: Wielka 12—14 

Wilno 

Mieszkanie > cio pokojowe z wy- 
godami do wynajęcia ul Podgorna 5. 

10. Sklep — ul, Mickiewicza 10 
1. Sklep — ui. Wileńska 22 
12. Giedymino»ska 24 

    

    

      

Nauka i Wychowanie 
FEPEPTTEWYTYTYTYPYTYWYTETYTYYYTWYTY 

Litewskiego lekcje, tłumaczenia, 
RZE itd. informacje w Admin. 

Uwaga! Doświadczony pedajoc 
(ukończone gimnazjum niemieckie) 
udziela ułatwionym systemem nie- 
mieckiego i angielskiego. Tamże ko- 
responiencja w językach: francuskim, 
polskim, rosyjskim, n emieckim i an- 
ielskim — ul. Mickiewicza 41 m. 14. 

ny przystępne. 

            

     
    

Zakład Krawiecki 

Bernarda Śnieżko 
DZIAŁ DAMSKI i MĘSKI 

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

    

Maszynista - mechanik - słusarz 
z dlugoeinią praktyką, spec ainość: 
kotły, maszyny | pompy parowe roz- 
maitych systemów i konstrukcji robo- 
ty wodociągowe oraz do centralnego 
ogrzewania gmachó» i lokali — po- 
szukuje pracy. Adres: Wi'no, ul. Cho- 
cimska 6 m. 5 = Kowalewski 

  

Młoda dypi'om wana kosmetycz- 
ka z Warszawy, mająca pierwsz rzęd- 
ną praktykę, poszukuje odpowiedniego 
zajecia — ul Mec-'ewcza 41 m 14 

Buch :iter bilansista cz onek źwiąz- 
ku Rew zo ów Ksiąg na okręg 'adno- 
tecki pizyjmuje wszelkie prace z za- 
kresu księgowości podwójnej: organi- 
zacja ksęgowości, stae prowadzenie 
ksią1, Ubo'ządkowanie zaległ Ś.. bi- 
lanse etc. Dokładnie włada polskim, 
rosyjskim, nemeckim. Ofety pod 
„rewizor” do Redakcji Kurjera Wileń- 
skiego. 

Obejmę pracę  administrocyjną 
w przeusiębio stwsch oraz w instytu- 
cjach. Załoszenia kerować — ul. 
Piłsudskiego N. 9c m. 12 

Pan.enka-wy:howawczyni orak- 
tyczna w zawodzie i gospodarstwie 
domowym zajmie się samosziel ie 
domema-lub dziecni, łaine świa 'e- 
ctwo i szlache'ny człowiek każde wa- 
runki p zyjmie z wdzięcznością Ła- 
Skawe oferty słać: Wilno ul Kalwa- 
ryjska 120:a m. 2. — Wychowaaczyni, 

Handel i Przemysł 
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Biuro Pośrednictwa Sprzedaży 
załatwia wszelkie iranzakcje handlo- 
we Szybko uczciwie, po prawdziwej 
cenie. Arsenalska 4 m. 6 weście z 
frontu, 

„Uniwersytecka 2 — to uowy 
adres znanego zegarmistrza 
M. Wyszomirskiego byłego majstra 
firmy A. Rydlewski w Wilnie. Wieczne 
szla da raaarków na nac evasin 

Uwadze Biur, "rywatnych przed- 
siębiorstw Handlowych i tp. 

Wilnianka - Polka, wł:dająca po- 
prawne językiem litewskim, pisząca 
na maszynie, poszukuje pracy w cha- 
rakterze tłumaczki, kancelistki itp. Mo- 
że także udzi-lać lekcji jezyka lite»- 
skiego. Zgłaszać się pod adresem 
Biży — Snielgisė p. ag. Kuosakių 
dr. dla J C. 

SKLEP KOM SOWY (cnrescijań- 
ski). Okazyjne kupno i sprzedaż, Przyj- 
mowanie w komis i pośredniciwo 
sprzedaży (ubrania, meble, obrazy, 
biżuteria i t. p.) ul Zarzecze 16 

    

Lekarze 

Dr. Med. Julian Podwiński 
Specjalista chorób nerwowych 
M ckiewicza 44 m. 4, tel 41 
Wrnoxił przy ecia chorvch 

Dr. Blu.nowicz 
ahoroby weneryczne, skórne i moczo- 
płciowa — ul. Wielka 21, tel, 9-21. 

Przyjmuie od qot7. 3—! op I 3—7 we 
——- 

LEKARZ - DENTYSTA 

przyjm. codziennie '0—2 I 4—6. 
Zawalna 16 m. 6. 

* 
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Akuszerki 
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AKUSZERKA. 
Maria Laknerowa 

przyjmuje od g. 9 r no do q. 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińs<iego I a—3 róg 

ul 300 aja obok Sądu. 

AKUSZEBKA 

Šmiat:wska 
oraz Gabi.et Kosmeiyczay, odmla- 
dzanie cery usuwanie zmarszczek, 
wąg ów, plegów, brodawek, łupieżu, 
usu»anie tłuszczu z bioder i brzucha, 
k:emy odmła 1zające, wanny elekttycz- 

ne, elektryzacja. Ce iy przystęone. Po 
rady bezpłatne. Zamkowa 26 m. 6. 
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Sprzedam sklep spożywczy w 

cenirum nast. Be na-dyński 7. 

ROWER 
używany kupię za gotówkę lub żyto 

1 ziemniaki. Zgłoszenia do redakcji 
sub, B. K. 

    

Kupę dom w Winie, zaplacę do 
30 tys. ilow Oferty ze szczegółowym 
„opisem proszę kierować po1 adresem: 
Wilno, wielka 12 — 25. 
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Różne 

Zagubiony dowód osob. na imię 
We oki Ciechoniowej wyd. przez 

gminę smołw e*s 4, oraz metrykę zgo- 

nu Wła ystiwa Ciech na wyd. w 
Sosnowcu, uniewa na sę. * 

Zagubiony dowód osob. wydany 
w wasszasle w czeiwcu 1922 г Nr. 
1579/Xill na imię Alessandra Bramso- 
na unieważnia sie. 

  

  

Zagubione dowói sobl»ty, Świa- 

dectwo pracy na nazwisko Chrzczo- 

по сга Stan siawa i dow. osob, na 

nazwi ko Grochowskiej Janiny — 

unieważnia s e. 

Zagubiony dowód tożsamości wy- 

dany przeć Stsrostwo Wieńs<ie w r. 

19 4 па imię lekli Smolenskiej — 

unieważn a się. 

Unieważnia się zgubioną Iegily- 

mację Fund Bszrooocia ur. 355 wy- 

daną na imię Z'eniuti 1a Piotra oraz 

metrykę uro zenia i dwie fotog'af e. 

Unieważnia się do»ód osob sty 

nr. 5935 wydany p'zez Zareąd Mejski 

na mę Kęizierskej Alotli, 

Zgubiono, dnia 2 istopada 1939r. 

toreo ę „olor. granatowego огас do- 

wod osobisty Tsiesy ridamowicz za- 

mieszkaiej Legionowa nr. 6> m. 1 

wydany przez Siarostwo Grodzkie w 

Wilaie. Łassawego znalazcę proszę o 

zwr.t za wynagrodzen em. 

Zgub. dowód oso i>ty wyd. przez 

Starosiwo Grodzkie w B.chni na im. 
Marek Baoiarz. 

Ę)Ę,2)]) o oEĘ oO EO 

Zgubiono w drodze z Otiej Bramy 

na ui. Dą 10+5 iej0 dn. 12 Xi. ® ро- 

łudnie sioy zegarek damski firmy 

Morado z pranzolet<4. Uczeiwego zna- 

laecę p'ostę O odniesie iie. Zofia 

Szumanowa ul Postowa 1 m, 2. 

Zgubiony dowód osobisty na imię 

Jana Romausiewicza, wy auy przez 

Komisarza Rządu na m. Wilno w 1924 

roku — unieważnia SiĘ. 

Zgubiono dowód 0 oossty wyd. 

przez su Grodzsie w Wilnie n» imę 

Мислайпу Wi-rcińskiej — u dev. się. 

L" asa 

Zgub. dowod osov. na im. W so 

łowsn ej Eu enii — anieważ na się. 

Skrądziony w dniu 3mK. [1 D. dO 

wód vsubisty na inię Anastazji Ło- 

zowskiej, wydany przez Zarząd Miejsk 
w Wilnie — unieważnia Się. 
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