d dziś tylkow centach.
Rok XIV. Wr 271 (4847).

wilne, piątek 17 lstogadz 1938 r.
WILNIAUS

KU

RE)
K

A

Sprawa opuszczonych)

Kronika miejska

przedsiębiorstw

° — Przenoszenie się adwo- "macji o uchodźcach pod adresem: Ż. P: R. ir I,
Komitetui,
Wilna. Wśród adwo%atów do
“katūw litewskich przejawia się Kaunas, pasto dežute 575. (N.)
— Sieć agronomow w Okzainteresówanie sprawą przeno-

-szenia się do Wilna. Szereg adwokatów

podania

wości.

złożyło

w M-stwie

| — Gimuazjum

ai

już

odnośne

Sprawiedli-

litewskie im.

Witolda Wielklego w Wilnie
diczy obecnie ok. 230 uczniów.

Liczba

uczniów

wzrośnie, w

szwiązku ze spodziewanym

przy-

Jjazdem ok. 20 uczniów z Suwalszczyzny. (N).
—- Szyldy litewskie w Wilnie.
Zachodzi potrzeba wyproduko-

ręgu wileńskim. W całym okręgu wileńskim organizuje się
szeroką sieć agronomów. Każda

gmina

będzie miała

agronoma.

w okręgu wileńskim
Minister

Ma to na celu podniesienie poziomu zaniedbanego rolnictwa.
Ogółem okręg wileński posiadać
opuszczonych przez właścicieli
będzie 20 agronomów gminnych,
lub przedsiębiorstw o zahamo3 powiatowych oraz cały szereg . maj
ćzy
zmniejszonej
proagrtonomów - instruktorów Specdukcji mogą być czasowo wy'jalnych gałęzi rolnictwa. Mianoznaczeni administratorzy rządowi.
wano już 7 agronomów—miejs-

cowych Litwinów.

mają

— Wymiana nieruchomości
w Kfajpedzie na nieruchomości

w Wiłnie.
właściciele

Ostatnio niektórzy
nieruchomości
w

Kłajpedzie przejawiają chęć wy-

miany ich na nieruchomości w
Wilnie.
Zarazem
wiele osób
pragnie nabyć w Wilnie domy.
W tych dniach doszło już w Witmie do skutku kilka tranzakcji.
— Odezwa Lit. Związku Turystycznego
W związku z wyjazdami do Wilna Lit. Związek
Turystyczay
wydał. odeewę w
%tórym zaleca udającym się do
Wilna

kulturalne zachowanie

się,

aawiązywania serdecznego konłaktu z wilnianami itp. (N).

— Brak robotników reinych.

W

Wilnie

i okręgu jest. sporo

bezrobotnych
mych

robotników

zawodów.

w

„dawnej Litwie odczuwa się wielki

*rak robołników, zwłaszcza tol„rolnych. W związku z tym, na<zelnicy powiatów. osręgu wileńskiego mają ułożyć wykazy bezsoboinych, co pozwoliłoby
w sezonie robót polnych złagodzić
bezrobocie z jednej strony, a z
sdrugiej — zaspokoić głód rąk rodoczych.
(N).
|
= Szkolnictwo powszechne
Wilnie i Kownie,

Wg. danych

"2 roku szkolnego 1936-7 było
« m. Wilnie 89 szkół powszechnych z /87 naucz. i 25.772 uczmiami. W Kownie było w tymże

roku

60

maucz.
okręgu

oku

szkół

powsz.

i 12.149 ucz. W całym
wiieaskim było w 1937-8

szkolnym 395 szkół powsz.

z 57.697 uczniami.

« . —

z 827

(N),

Rejestracja uchodźców—

Żydów. W Kownie wyłonił się
komitet rejestracji uchodźców
Żydów z Polski, znajdujących
się obecnie w Litwie. Zadaniem

„ komitetu jest rejestracja uchodź-<ców—żydów i pomoc w ich wyjeźdźie do innych krajów. Orgamizacje i osoby mające związek

z uchodźcami—żydami

proszone

z Polski

są o nadsyłanie

infor-

Wobec
nieustalenia jeszcze wszystkich potrzebnych
elementów dła prawidłowego skałkulowania kosztów wydawnictwa w litach, cenę obecną 20 centów za pojedynczy

egzempłarz

Wiedomości o zsostrzeniu się
stosunków fińsko-sowieckich potwierdziły się w całej rozciągłości. Powrót delegacji fińskiej z
Kremla do Helsinek odbywa się
jednocześnie z rrzygotowaniami
wojennymi 1 zaost'zoną akcją.
Na lamach dzienników
kają bomby.

w.Brytanii i Francji
z rządem polskim
PARYZ, (Pat) 12-XI. Rząd polski został przez rządy W. Bryta-

nii

i Francji

poinformowany o

treści odpowiedzi
obu rządów
na belgijsko hęlenderską mediację pokojową. Rząd Polski stwierdza, iż odpowiedź ta całkowicie
pokrywa się z jego
starowiskiem.
ARTIST

TEN

już

ре-

skie wyświetlały obecnie, —
sze

„Prawda“

—

film

drukował

przez Fnglików,
przy pornocy
białogwardzistów
p. n. „Koszrmary Czeka“,
Nasiępnie
„Prawda* zarzuca
Finlandii, że pańsiwo ło od dwudziestu lat
prowadzi politykę
wrogą Sowietom, politykę ię podsyca Anglia.
- Nad
półwyspem
Korelskim

artykuły

o

MOSKWA,
(Elta).
„Tass“ w
dniu
15 listopada zamieszcza

zbliżenia

którym określa stosunek Rosji
Sowiśckiej do. Finlandii. Ag+ntura oznajmia, że jezeli of

Związkiem

Sowiec-

kim, demaskowania planów imperializmu brytyjskiego oceniane
jest przez

obecne

czyaniki

rzą-

dzące w Finlandii jako zbrodnia
przeciwpaństwowa, niemal jako
zdrada stanu.
Ma łamach
prasy
fińskiej
wzrmnaga

sią. kampania

antyso-

wiecka. To samo dzieje się i na
srebrnym ekranie. Kinoteatry fiń-

szczegółowe

sprawozdanie,

w

(Elta).

Czaso-

pismo „Vengtieme Siecie* donosi, że w Holandii w szybkim
tempie jest prowadzone dalej
śłedztwo w sprawie wywiezienie
unifermów holenderskich.
Został skonfiskowany jeden
samołot nałeżący do obywatela
sąsiedniego

wiełkiego

ska władze
sowieckie aresztowaly wszystkich duchownych ka-

w

że niezwłocznie

Do

Holandii

prze-

brani w te uniformy powrócili
wywiadowcy. Choć oficjalne źródła zaprzeczają, jednak należy
przypuszczać, że w związku z tą

po zajęciu Piń-

BERLIN.

(Elta) DNB

BERLIN

(Elta).

kich,

Ukramie

i Białejrusi,

raz, jak wydaje

się,

Pobyt

politykę.3

aferą zostało aresztowanych okcło 60 oficerów
służby czynnej
i żandarmerii. Są oni oskarżeni,

że nie tylko pomogli wywieźć
z Holandii wspomniane uniformy, ałe także udzielili pomocy
cudzoziemcom

przekraczającym

te

zgi-

premiera

gen.

Sikorskiego i min. Zaleskiego w Londynie
LONDYN.
Przybyli
onegdaj
do Londynu, premier rząd polskiego we Francji gen. Sikorski
oraz miu. Spraw zag. August
Zalewski, po dwugodzinnej kon-

Halifaksemi

na grobie Nieprzyjęci

stali na audiencji
Jerzego VI.

przez

zo-

króla

STOKHOLM
komunikatu

nagroda

(Elta).

Havasa,

Według
tegoroczna

literacka Nobla została

w piątek przyznana pisarowi Finlandii Frans Emil Siilanpaa.

jest nie

polskich

i Miemiry

znany.

go, że rząd francuski i angielski odrzucili propozycje Belgii
i Holandii, rząd wiemiecki także
jest zmuszony mważać tę inicjatywę za chybioną,
,

w towa-

rzystwie min. Załeskiego zwiedził polskie okręty wojenne i
udękorował żołnierzy i oficerów,
którzy odznaczyli się w akcji
morskiej,
й
Wieczorem

geu.

Sikorski

oraz

min. Zaleski odwiedzili centralny Komitet Pomocy Uchodźcom.
Przedstawiciele rządu polskiego
odwiedzili również przebywającą,
jak wiadomo, obecnie w Londynie

p.

maleją

nąć ich madzieje i w południowowschodniej Europie ze względu
na występującą tam żywą działalność
dyplomatyczną
Rosji
Sowieckiej,
W
tym
wypadku
Niemcy obwiniają
propagandę
angielską,
która jakoby namawiała

państwa

bałkańskie

do

przystąpieaia do blokady gospodarczej skierowanej przęciwko Niemcom.

Min.

Charwat

w Sztokholmie
Jak
się dowiadujemy,
min.
Charwat,
który
opuścił
swoją
placówkę w Kownie, znajduje się
obecnie

w

niebawem

Marszałkową

Piłsudską.

LONDYN (Elta). Krół angielSki we środę zaprosii aa śniadanie do pałacu w Buckingham
polskiego prezesa ministrów Sikorskiego i ministra spraw zagranicznych Zaleskiego. W šniadaniu brał także udział angielski
minister
spraw
zagranicznych
Halitaks.

Sztokholmie, skąd ma

udać

się do Francji.

€g).

Prasa

jętej
ma
skim

w Polsce

przez

PARYZ,

Po audiencji premier

granicę.

Literacka nagroda Nobla

biskupów

Bukraby

-

Żołnierza,

tysowiecką

a

mogą

© RARENOA- TSKP

znańego

an-

podstawie

z Berlina, niemieckie siery polityczne z wielkim zainteresowaniem obserwują działania
dyplomatyczne w Bałkanach. Podkreśla się, że Niemcy straciły
swe wpływy w krajach Baityc-

sowo przerwane, to się mylą.
„Tass* zarzuca fińskim sferom
rządowym,
że one nie chcą
zawrzeć urriowy z Rosją Sowiecprowadzić

Na

wiadomości otrzymanych
przez
Hlavasa ze źródeł szwajcarskich

wieńców

że chcą

obu

Pińsku:

Wolywy №етес

z lordem

oraz,

donosi,

4e niemiecki minister spraw zagranicznych Ribbentrop przyjął
we środę posłów belgijskiego i
holenderskiego, którym w imieniu Hitlera oznajmił, wobec te-

ziożeniu

kt

Los

iiemcy odrzuciiy oficjalnie propozycie
aoko'owe Belgii | Holandii

ierencji

państwa.

Samolot był przygotowany do
odlotu.
Przez granicę zostało
przemyconych
przeszło
5.000

uniformów.

uwa-

do jej obniżenia,

tolickich, z pośród których wielu rozstrzelano, zaś wielu wywieziono w głąb Rosji.

ne sfery fińskie sądzą, że rokowania w Kremlu
są tylko cza-

Akcia dywersyjna w Holandii
BRUKSELLA,

miesięczna,

PARYŻ, (Pat). Z Citta del Vaticano donoszą:
„Osservatore
Romano“
przynosi wiadomość,

Pi-

osiągnięcia
porozumienia z ZSRR.
Ten fakt —
jest znamienny.
Propagowane
ze

prenumerata

W Pińsku rozstrzelano wielu księży

zrobiony

Futykuł
w
„Leningradzkiej
Prawdzie” z dnia 16 bm. jest . gromadza się ołowiane chmury.
bardzo ostry i znamienny.
zienniki otwarcie piszą o dalCzytamy: „W tych dniach po-_ szych zarządzeniach natury wojennei ze strony rządu fińskielicja fińska wkroczyła do iokalu
go. Koncentracja wojsk na prze.
tygodnika „Stajktu*, dokonała
smyku Karelskim trwa. W wielu
szczegółowej rewizji i skonfiskoszkołach przerwano nauką. (Q)
wała cały nakład pisma jedynie

za to, że

i 5 litów —

żamy ża prowizoryczną i będziemy dążyłi
w miarę możności w czasie najbliższym.

nad przesmykiem Karelskim

róż- - potrzebie

Tymczasem

Konieczność nie tylko zakupu papieru, ale i wypłaty
należności pracownikom w litach (zgodnie z odpowiednim
zarządzeniem władz) zmusza nas do zupełacgo zaprzestania rozsprzedaży pisma za grosze i pobieranie wszelkich
opłat (ogłoszenia, kolportaż i prenumerata) wyłącznie w
centach.

Współpraca

Ołowiane chmury -

tego: poniedziałku. Do tego cza-

Wydawmictwa

+N.)

Ekspioatacja torfowisk. W
i zaułków wileń- |
tys, tabliczek i okręgu wileńskim organizuje się
spółkę akcyjną dla eksploatacji
szyldów. Łącznie ze sklepami,
torfowisk.
(N.)
zakładami i t. d. liczba nowych
— Naprawa dróg do Wilna.
szyłdów w Wiłnie określa się
W zwiążku ze złym stanem dróg,
-cyfrą ok. 30 tys. Rzemieślnicy
prowadzących od hb. linii admimalarze szyłdów i in.) oblicza“ją swe ewentualne zarobki na nistracyjnej do Wilna. zatrudni
"się przy ich naprawie i wyty«k. 450 Kt. (N).
.
czaniu nowych dróg wielu roPołączenie
kolejowe z
botników
- wilnian.
Między
in,
W tych dniach roz"Trokami.
przy budowie szosy Jewje—Żyżpoczęta zostanie budowa odnogi
kolejowej ze Starych Trok do mory znajdzie zatrudnienienie
ok. 300 wiluian. Robotnicy, któ„Nowych
Trok. Odnoga liczyć
rzy nie będą r ogli zamieszkać
będzie ok. 3'/, km
długości.
Przy jej. bułowie znajdzie pra- w rejonie robót, przywożeni bę— Ча do pracy pociągami.
scę ok. 300 robotników. (N),
(D. c. kroniki na st. S-eiej)
— Uregułowanie cen w Wiimie. Komisarz Regulacji Cen w
Wilnie i okręgu dr Juodeika ba
wić będzie w Wilnie do przyszhandlu
(Ni.

zarządził,

i okręgu, które dotychczas nie
podjęły pracy lub których produkcja nie osiągnęła normy, natychmiiast pracę podjęły lub też
produkcję zwiększyły. Dla regaiowania spraw przedsiębiorstw

owania dla ulic
<skich ok. 10

su ceny i sprawy
"być uregulowane.

Finansów

by zakłady przemysłowe w Wilnie

Sd

za-

Niemcy

(Pat) 12-X1.

dziennikami

w

„Nowy

Karier

Poza dwo-

języku

pol-

Warszaw-

ski" w Warszawie i „Ilustrowany Kurier Codziaany* w Krakowie,
niemieckie
ministerstwo
propagandy powołało do życia
„Warschauer Zeituag”, który ma
być organerm Goebelsa na zajątych ziemiach polskich.

Litwinow naczelnikiem biura informacyjnego
LONDYN, (Elta). Jak donosi
Hawas były minister spraw zagranicznych Związku Sowieckiego Komisarz
Litwinow
został
mianowany aczełnikiem biura informacyjnego dla zagranicy przy
centralnym komitecie partii komunistycznej.

SR,

KURJER

2

Zagadnienie zatrudnienia

ty-

problema

zatrudnienia,

gdyż

przeszkody w uzyskaniu większych rynków zbytu na artykuły
produkowane w okręgu wileńskim oraz w uzyskaniu odpowiednich surowców potrzebnych
do produkeji, a także maszyn,
narzędzi

i

ogromne.
że władze

paliwa

są

Wydaje

się

państwowe

obecnie

jednak,
będą

mu-

siały poczynić odpowiednie kroki celem dostosowania istnieją-

cych umów handlowych i gospo-

darczych
z innymi państwami
do zmienionych
warunków z
uwzględnieniem potrzeb gospodarczych
ekręgu
wileńskiego.
Przy uwzględnianiu tych potrzeb
muszą być wzięte pod uwagę
nie tylko obecne możliwości produkcyjne
okręgu
wileńskiego,
które na skutek zmian dotych=
czasowych rynków zbytu muszą
ulec odpowiednim
przestawieniom, ałe również i te gałęzie
produkcji, które
mogłyby się
rozwinąć.
Jest bowiem rzeczą
zupełnie

jasną,

iż

cały

szereg

artykułów przemysłowych mogłoby być wytwarzanych w okręgu
wileńskim, artykułów dotąd spro-

trudnić większych ilości bezrobotnych.
Fżeby rozwiązać problem trwałego rozładowania bezrobocia,
trzeba
jaknajrychlej wytworzyć
odpowiednie warunki dla rozwoju i pracy krajowego przemysłu i handlu.
To może nastąpić tylko przez:
1. Jaknajszybsze i sprawiedliwe
uregulowanie
zagadnienia
walutowego;
2. Jak najszybsze uregułowanie zagadnienia waloryzacji zabowiązań i należności, tak prywatnych, jak i publicznych.
3. Zapewnienie przemysłowi
źródeł zaopatrywania się w niezbędne surowce, maszyny i narzędzia.

4. Uldostępnienie
tu, tak krajowego,

i umożliwić

im

zaopatrzenie

Ażeby problemy powyższe były jak najszczegółowiej zbadane
i przedyskutowane,
władze powinny powołać przy lzbie Przemysłowo - Handlowej specjalną
komisję, która by miała na celu
dostarczenie wyczerpującego materiału, niezbędnego dla rządu
dla powzięcia odpowiednich decyzyj.

Czym rychlej to nastąpi, tym
łatwiejsze i szybsze będzie rozwiązanie lub złagodzenie problemu bezrobocia.
P. p.

się w

Wilnie.

Nie

trzeba

zapo-

minać,
że człowiek
- fachowiec
jest też kapitałem, który nie powinien być bezczynny, gdy problem ożywienia gospodarczego
kraju staje się najważniejszym
zagadnieniem. Należałoby wreszcie zachęcić i pobudzić przemysłowców do czynienia nowych
inwestycyj i do podjęcia nowej
produkcji.”
Trwałe rozładowanie bezrobocia może nastąpić tylko przez
uruchomienie

w jaknajszerszym

zakresie tych przemiysłów, które
mają wszelkie widoki zbytu swoich artykułów. Same roboty publiczne będą tylko paliatywem
j ze względu na zawsze ograniczone możliwości finansowe organów państwowych lub samorządowych nie będą megły zaURK
BEATSIRA

Strajk
BRUKSELA.
donosi

w Indjach
W

Indiach,

„D. N. B.* wybuchł

Mimo

zaostrzeń

jak

robotników w zakładach przemysłowych.
Pracę porzuciło 27
tysięcy esób,
Tło strajku ekonomiczne. Robotnicy
żądają
podwyższenia
płac.

granicznych

i pewnego „chaosu powojennego*

przyjeżdżają do Wilna osoby zamieszkałe przed tym na Pomorzu.
Wiadomości, które przywożą ze
sobą są najczęściej mocno zabarwione i budzą pewne zastrzeżenia. Słyszeliśmy wiele o „okropnym
zniszczeniu* miasta i
urządzeń portowych, o silnym
bombardowaniu i.t.p. Z drugiej
strony jest wiele zaprzeczeń na
ten temat. Z prawdziwą też przyjemnością możemy podać wiarygodne informacje
o przebiegu
wojny w Gdyni, uzyskane od
osoby,
która
była
naocznym
świadkiem wydarzeń gdyńskich
i dopiero 15 października opušcila miasto.
Gdynia nie jest zniszczona.
Ani

miasto,

ani

urządzenia

pot-

towe nie ucierpiały od bomb,
których « spadło
b. niewiele,
Z gmachów publicznych jedynie
urząd morski ma uszkodzony róg
przez

bombę

Po wejściu
miężczyźni

strajk

— Niezadowolenie

belgijsko holenderskiej

jest

w

przytem

„Times*,

prasa

wyraża

inicjatorzy. nie

zwrócili

że

się ze

swojemi propozycjami pokojo-

wymi

również i do rządu pol-

skiego, chociaż było im wiadomym, že państwa zachodnie
zobowiązały się nie zawierać

odrębnego pokoju.

„Times* podkreśia dalej, że
obecny król belgijski nigdy nie
wstąpiłby na tron, gdyby losy
Belgii wydały się mocarstwom
zachodnim w r. 1914 czymś tak
małoważnym, jak królowi Belgów obecny los Polski.
*
Dalej

„Times“

pisze,

gą.

ców

Wtargnięcie

do

bowiem

południowej

Niem-

Holandii

stanowiło by. niebezpieczeństwo
dla północnej Belgii, której granica z tej strony nie jest ufortyfikowana.
Anglia pisze „Times* nie zamierza pobudzać żadnego pań-

lotniczą.

Niemców

miasta

wszyscy

zosłali wypro-

szeni z mieszkań i zgrupowani
na placach, gdzie część z nich
znajdowała się bez przerwy po
kilka dni. Na badania zabierano
małymi grupami i po przesłuchaniu
większość ' puszczono.
Wielu
wywieziono
na roboty
rolne
(kopanie
kartofli)
pod
Gdańsk.

IKONKA TRYGNACZM
Znani

lotnicy

„Dayly

Harald*

w tej sprawie te
wisko co „Times.

Plotki
Jeśll w normalnych czasach
każdy etyczny i uczciwy człowiek
czuł odrazę do tych obfitych potoków wymowy komentujących
każde zdarzenie po swojemu,
zalewających słuchacza szczegó.
łami i anegdotami „z pierwszej

irancuscy

Codos
i Gullaument dokonali
tekordowego
lotu
samolotem
stratosierycžnym „Camille Flammarion* z Paryżu do Rio de Janeiro.
Dwaj uczeni
niemieccy,
profesor chemii Kuhn i profesor
Butenandt, którym zostały przyznane nagrody Nobla, odmówili
ich przyjęcia.
— Min. wojny St, Zjedn. dementuje wiadomości, iż na wybrzeżach oceanów Atlantyckiego
i Spokojnego założono miny.

==.

—

Niemcy

godzą się zasad-

reki“,

wiadomościami

od

ku-

zynki ministra i szwagra ciotecznej siostry premiera to cóż teraz powiedzieć o plotkerzach?
Ani tego nahajem nie wybić,
ani katolem nie przytruć, a doprawdy
czasami
miałoby się
ochotę. Jaki sadyzm, spytać trzeba, kusi ludzi bez sumienia by
znęcać się nad
bliźnim
stera-

nym, zdezorientowanym,
ogłupiałym przygodami wojennymi,
drżącym o łos najbliższych, stroskanych
i gotowych
wierzyć
wszystkiemu w braku informacji
dokładnych i wskutek zatracenia krytycyzmu?
Taki czy taka amatorka sze-

stwo

uwagi

na

rozporzączenia

władz i nie starajcie się zrozumieć ich zawiłości. Spytajcie tylko plotkarzy. Oni wiedzą wszystko. Ą jeśli ktoś się zdziwi i- poda

w

wątpliwość

nich wiadomości,

słyszane

od

usłyszy powie-

dziane
z łagodną
wyższością.
„Ależ to wszyscy wiedzą! Mówił

dę często materialną i doraźną.
Np. w gronie staruszek opowiada

się

co

mają

zamiar

londyńskiej

Niemcy być

Czechosłowacji.
|
Granice nowej Polski będą za-

oczy

i własne

i od porozumienia

z Rosją

uszy* to napewno jest grube
kłamstwo albo conajmniej gruba przesada. Opowieści o możliwych najbliższych zdarzeniach.
Straszenie bezkrytycznych ludzi

So-

Prasa londyńska pisze, że niemieckie propozycje kompromisowe nie są do przyjęcia dla
Anglii.
A
Wczoraj przybyli do Lóndynu z Paryża prem. gen. Sikorski

i

min.

Zaleski,

W

rozmowie

z dziennikarzami angielskimi —
"gen. Sikorski oświadczył: „że
żywi pełne zaufanie do Anglii
i Francji i że dzięki działaniom
tych państw niepodległość Pol.
ski będzie
odbudowana
jako
państwo w pełni nietykalne (dosłownie „w połnoj nieprikosnowienności).
Tyle
„Siegodnia“.
Taka
w
kuchni dyplomatów
waży
się
strawa, której
na imię pokój,
albo dalsza
wojna
na Zachodzie.

e:

Elta

11

o przebiegu

listopada

w

dnia

Wilnie

Elta: Dzień 11 listopada minął
w Wilnie bez żadnego incydentu.

Polacy

święcili ten

dzień

programu dozwolonego

w/g

Przy

się, że

bliższym

nie

na

badaniu

okazuje

własne,

ale na

cudze oczy i to bardzo niedbale
czytające. Jakież sumienie mają
ludzie, którzy w tak denerwują-

ma

bliczną Europy

ogłoszo- |

opinię

nie

pu--

wywarła wię-

kszego
wrażenia.
posiada wiadomości

nych przez Rosję

Czasopisme0 udziela-

Niemcom te-.

warach, które powinay osiągnąć

następujące normy:
jów minereałnych,

magnezji,

2.500

300.000

ton

4.000

ton ele— |
50.000 ton-

ton

zboża.

szlachetnych

ton

metali,.

materjałów

leśnych,|

Co zaś

dotyczy

stosunkow|

który pisze:

„Związek Sowiecki

—

tylko w celu obrony pańsw bał-

tyckich, ale i całą linię od. Me-.
rza Bałtyckiego do Karpat",
|

Przemyt do Niemiec

a przez

10 tygodni wojny pize-

szło 427.000 ton towarów, przemycanych jako kontrabanda, dc

Niemiec,

„Zdany

egzamin*

pisze

tm przez

m.

in.

że „organy bezpieczeństwa wykazały wzorową dyskrecję, strzegąc porządku i niczym nie krę*
pując spełniających obowiązek
patriotyczny*.
=

cych czasach, nie mają litości
nad bliźnim i nękają go niedokładnemi wiadomościam:? Jeśli
kiedy to teraz powinni przestać
się tym bawić. Llważnie słuchać
jeśli warto, i dokładnie powtórzyć jeśli to korzyść może komu
przynieść. Ale mieć językiem i
robić chaos w głowach ludzkich
to w obecnych warunkach okru-

cieństwo.

H. R

Ślub... bez pana
młodego

taliomu.

Narzeczona

powinna

przybyć do urzędu i zakomunikować o swej zgodzie wyjścia
zamąż.

|

Зв

Zamówienia angiel-skie w Ameryce

©

LONDYN. (Elta.) Londyński:
korespondent
„Petit Parisien“.

pisze, że władze agielskie

wadzą

rokowania

rican"

spółką lotniczą

zakupu

800

pre--

w sprawie:

samolotów

konstrukcji

„Harwat“.

kilometrów

na godzinę.

loty rozwijają

|

z „Nord Ame-

typu:

Te samo-

szybkošė do 4087
Samo-

loty w razie potrzeby mogą być:
użyte jako wywiadowcze
luk.
bojowe. Korespondent zaznacza,
że 400 samolotów
już jest wy-konany ch, ponieważ władze

an-

dotychczas działające ustawy.
|
Według korespondenta nowo-

jorskiego „News Chronicle“ komisia francuska także koniynuuje

rokowania

ze

Staname

władze. Żadnych pochodów ani Zjednoczonymi w sprawie zakustarć ulicznych nie było. „Kurj. pu bombowców.
:
Wil.* przy tej okazji w art. wst. -

na froncie mogą zakomunikować
o zamiarze ślubu dowódcy ba-

czasu*,

na we wrześniu

gielskie
zamówiły je. jeszcze
< przed rozpoczęciem wojny, tylko
ich wywiezienie ze Stanów Zjed- |
noczonych b; łó zabronione przez |

tałam,

miesiące

sji Sowieckiej
i Niemiec

wiecką. O stworzeniu niepod-|
łegłej Austrii według opinii berLONDYN, (Elta). Brytyjska:
jk
lińskich sfer politycznych nie kontrola
kontrabandy ma podmoże być nawet mowy. Możlistawie
statystyki
ministerstwa:
we są zato ustępstwa ze strony
wojny donosi, że w przyszłym:
„Niemiec w sprawie Czech i Motygodniu zatrzymano 6,500 ton,.

może się odbyć w urzędzie bez
udziału męża. Mężczyzni będący

że dwa

sopisma wspólna deklaracja Ro--

leżały nie tyl o od Niemiec, ale.

proszę pani, tylko do 1 grudnia*. „Aiłeż na własne oczy czy-

Jak

com nie przyniosła. Według cza-

„musi stworzyć żelazną obręcznie:

prasy

„Nie

czasu*.

denosi*

może
zgodzą się na pewne
ustępstwa w sprawie Polski i

BERLIN, (Elta). W Niemczech
zostało wydane rozporządzenie,
na mocy którego ułatwia się małżeństwa podczas wojny.
Z rozporządzenia wynika, iż akt ślubu

go, jest2 miesiące

Jak

„Siegodnia*
pisze...
Londyn,
15 listopada... „według zdania

niczo na Niepodległość Polski.

zrobić

Niemcy, a co na to Francuzi?
Jak się Hitler „łada dzień" pokłóci z Sowietami itp. Pada aktualniejsze pytanie: „Kiedy zmienicie złote na lity". „Nic pilne-

jeden pułkownik, że na własne
oczy... a pani generalowa na
własne uszy słyszała.. itp. itp.
tylko „własne

zdener-

wowania, jakiż skutek wywołać
mogą podobne metody? Szko-

(Elta),

politycznych między Nienicamia Rosją Sowiecką czasopismecytuje sowiecki organ sier wojskowych
„Krasnaja Zwiezda*,.

2

taką lub inną koniunkturą polityczną, rzekomo mającą lada
dzień się zdarzyć, te puste gadania: ten temu powiedział, ten
słyszał itd. Słyszący trochę doda
lub przekręci i gotowy pewnik,
murcwana wiadomość, któ ą dalej zabawiają plotkarze cierpli-

wych słuchaczy. Prócz

stanoa

BERN,

przeznaczonych
de budowy sa
molotėw i szereg innych.
®

м

rzenia wiadomości
„pewnych*
w rodzaju co powiedział Stalin
lub w jakim stopniu Hitler jest
zdenerwowany,
przychodzi
do
Bogu ducha winnych ludzi i zawraca im głowy fantastycznymi
bajkami, prosto z Francji, prosto z Londynu, ba, z Białego
Domu w Waszyngtonie, z całego świata. Nie zwracajcie Pań-

zajmują

same

raw.

W ciągu kilku dni zmieniono
nazwy wszystkich ulic i wszystkie zewnętrzne napisy.
Ceny w Gdyni zarówno bezpośrednio po wybuchu wojny jak
i po wkroczeniu Niemców utrzymywały się na normalnym poziomie i nabywcy nie wykazywali zaniepokojenia. ani chęci
gromadzenia większych zapasów.
Na terenie zajętym przez Niemcy ceny,w końcu ubiegłego miesiąca nie były wygórowane i złote polskie, jak twierdzi nasz informator, były chętniej przyjmowane niź marki, Kilogram masła
kosztował (jak pisaliśmy już przy
innej okazji) około 8 zł. _ (wł.)

—

stów

že ježeli

wspólne wystąpienie Belgii i Holandii stanowi prełudium do zawatcia sojuszu wojeanego pomiędzy Belgią a Holandią Anglia przyjmie to z wielką uwa-

zawar-

cie
pokoju,
zostawiającego
Niemcom ich wszystkie zdobycze.
W każdym razie Anglia niema
nic przeciwko temu, ażeby raz
jeszcze zakomunikować Monarchom warunki na których była
by gotowa zawrzeć pokój. 4arówno
organ liberałów „New
Chronicle jak i organ laburzy-

angielska,

ubolewanie,

Londynie, jeżeli jakieś państwo neutralne postępuje tak,

Havas, „Berner Tagblatt* pisze,.
że pomoc Rosji Sowieckiej detąd konkretnych karzyści
Niem--

do

jak gdyby aprobowało

dalszym ciągu rozważane przez
prasę, Duże zastrzeżenia wysu-

wa

ani politycznie

neutralnego

NieNi robi to
udziału w wojnie.
jednak miłego
wrażenia w

gielskiej.
Zagadnienie „wojna,
czy pokėj?!“... jakie wynikło w
rezultacie inicjatywy pokojowej

ę

wzięcia

stwa

prasy an-

Gdynia nie jest zniszczona

się

w niezbędne narzędzia i surowce. Należałoby wykorzystać techników i specjalistów, którzy częstokroć na skutek działań wojennych
przypadkowo
znaleźli

rynków zbyjak i zagra-

nicznego.

wadzanych. Należałoby tylko wykorzystać
istniejące
warsztaty

|

Przegląd prasy |

Problem zatrudnienia
sięcznych
rzesz
bezrobotnych
staje się dziś jedną z najbardziej palących kwestii w Wilnie
i kraju wileńskim.
Trwająca wojna utrudnia w
niezwykłym stopniu rozwiązanie

WILERSKi*

-

Zerwanie rokowań

szwedzko - niemieckich
' BERLIN (Elta). Oficjalnie denoszą,

że

rokowania gospodar-

cze między Niemcami a Szwecję: |

na czas krótki zostały, przerwa-

ne. Niemiecka dełegacja ekonomiczna już wróciła ze Stockhol-

mu. Rokowania
wane

tylko

zostąły

dlatego,

przer

że Szwecja

jeszcze raz chce wyjaśnić stosunek państw meutralnych
de
blokady. W tym celu chce ona
porozumieć się z innymi państwami neutralnymi. Niewiadomo
kiedy rokowania zostaną wznowione.

Żydzi mogą emigrawać do St. Zjednoczonych, Kanady
i Palestyny
KOWNO,

15.X1.

(Elta).

W

Kownie został utworzony Litewsko-Żydowski Komitet Emigracyjnypod

lejszysa.

przewodnictwem p. Wi-

Komitet

powoła

życia biuro rejestracyjne
dzie ułatwiał emigrację
z Polski,

do

St.

do
i bęŻydom

Zjednoczonych,

Kanady, Palestyny i Afryki
łudniowej,

Po-

| „KURJER

- powstania armii |
litewskiej w Wilnie

23 b. m. odbędą się w Wilnie

| uroczystości,

związane

z Tocz-

nicą powstania armii litewskiej.
gram uroczystości przewiduje
koncert (capstrzyk wieczorny),

nabożeństwo,
defiladę i t. d.
"W związku z uroczystościami,

przybędzie do Wilna

Państwowy

Teatr Dramatyczny,

który

wy-

Bo artykułu
p. Anatola Mikułki p.t. Poszukiwania („Kurj.

Wil.* z dn. 16 b. m.) chciałbym

zgłosić następujące uzupełnienie
czy sprostowanie:
Nie jest prawdą, że literaci
polscy, Henryk Dembiński i
Jerzy Pitrament, znajdują się
w Głębokiem. Obaj ci literaci
„już umarli. Natomiast dwaj panowie, którzy według informacji

p, Mikułki
bokiem

znajdują się

i noszą

w Glę-

wymienione na-

zwiska, choćby nadal pisali w
języku polskim, stracili raz na

Granice juryzdykcji

zawsze

(N)

wileńskiej

Min. Sprawiedliwości

zarządzenie,

ma

mocy

rejonowego

Konrad

„Nowošci
Е

wypożycza
Czynna

"i Podbrodzka; do sądu rejon.
w Valkininkai: gminy: Szałcini'/kiowska, Rudziska, Olkienicka.
> Orańska Il, Turgielska i Ejszyska,

Zadania teatru
litewskiego w Wilnie
„L. Aidas“

zamieszcza

arty-

kuł p. J.A. Saltenisa na temat

zadań teatru litewskiego w Wilnie. Futor daje zarys. historyi
teatrów wileńskich, poczym oświadcza: „Teatry nasze czeka w
„„MWilnie ciężka praca, gdy wypadnie
konkurować
z teatrami
polskimi, w których dziś pracu-

je sporo wybitnych polskich sił
teatralnych (Kurnakowicz, Szcze-

pańska),

gdy

a

co

waźniejsze

wypadnie

—

zdobywać

dla

siebie litewską i społszczoną pu-

bliczńość.

|

"(N.)

Oddział t-wa asekuracyjnego „Ko-

operacja" w Wilnie
Bawi

w

Wilmie

tewskiego

dyrektor li-

t-wa'

asekuracyjaego

w

Wilnie przy ul.

„Kooperacja* p. Viłkajtis.
Wkrótce

Mickiewicza

22 otwarty

zosta-

nie oddział „Kooperacji“, Т-мо
ło obejmuje wszystkie największe kooperatywy litewskie w tej
liczbie

ras*,

„Maistas“,

„Letukis“

„Pienocent-

i inne,

W sprawie wiz wyjazdowych
+

W związku z utrudniemiami
podróży zagranicę, niektóre poselstwa obce wymagają obecnie
wypełniania odpowiednich blankietów,

które

się

wysyła

nastę-

w dnie powszednie

86
$

po-

daje uzupełniająco
do wiadomości, że wszystkie fizycznei

prawne osoby,
które obecnie
mieszkają czy mają siedzibę w
m. Wilnie czy okręgu wileńskim
obowiązane są rejestrować wa-

luty zagraniczne.

Podaje się też, że termin rejestracji zagran. środków płatniczych,
zobowiązań
i długów
przedłuża się do 20 listopada r.b.
Meldunki rejestracyjne nale-

lub doręczać Ban-

kowi Litewskiemu
Mickiewicza Nr 3.

w Wilnie, ul.
(N)

szl"

Tłumaczenie

z

litewskiego

Usunąć papier z okien
Przed kilkoma dniami naczelnik m. Wilna i powiatu wydał
zarządzenie,
aby były zdjęte z
okien papiery,
które naklejono
w czasie wojny z powodu bombardowania. Zauważono, że do-

tychczas

nie

wszyscy

zastoso-

wali się do wspomnianego zarządzenia.
Przypomina się, że

papiery

z okien

powinny

być

jak najprędzej zdjęte, ponieważ
bardzo
psują
ogólny. wygląd
miasta i poszczególnych domów.
Zresztą niebezpieczeństwo wojny już minęło i życie weszło na
bezpieczne tory. Wszystkie ślady wojny trzeba usunąć,
żeby
nie wzbudzały
one
niemiłych.
"wspomnień wojennych.
(N)

w ważniejszych

W

sprawach.

(N.)

sprawie zezwoleń na wyjszd

do ZSRR
Ze względu

osób,

na

zwłaszcza

to,

że

wiele

uchodźców,

wciąż zwraca się do poselstwa
sowieckiego z prośbami o ze-

zwolenić

„a

na

poczęšci

wyjazd
też

do

Zachodniej Białorusi

niej

do ZSRR,

b. terenów

i Zachod-

krainy. wydział konsularny

poselstwa

owieckiego

w Litwie

Rozporządzenie
poz. 3306), postanawiam:

1.
Komornie za mieszkania, pokoje
i inne lokale w.m. Wilnie i okręgu
za czas do 30 listopada 1939 r.
opłaca się w złotych w takiej
wysokości,
"w jakiej płacono
1 września 1939 roku. Najemcy,
którzy zamieszkali po 31 paź- dziernika 1939,r., płacą za listopad
w litach.

%
Wymienione w części I art. I
komorne w złotych winno być
uiszczone
właścicielowi do 18
listopada r. b. lub wniesione do
Banku Litewskiego do depozytu
Wileńskiego Sądu Rejonowego

na imię właściciela
pada

osobnego
zawiadomienia,
żadnych podań
w tej sprawie się

Od

że obecnie,

aż

nie przyjmuje i zezwoleń na wyjazd się nie udziela. (N)

—

(3).

Nominacja

inspektora

pracy na m, Wilno. Dotychczasowy inspektor pracy w Kownie
p.
Niewierauskas
mianowan
został inspektorem pracy w Wil-

nie.

Zostali również

mianowatii

dwaj pomocnicy inspektora. (x).
— Termin rejestracji dłuw

Wilnie

zagranicz-

i okręgu

został

(N).

— Spisywanie przedsiębiorstw w Wilniei okręgu już się
rozpoczęło. Odbywa się ono z
inicjatywy Centr. Biura Statyst.
i dotyczy przedsiębiorstw, za-

ponad

5 robotni(N).

— Bank Ludowy powstał w
Wilnie 12 b. m. Do zarządu
weszli: Wł. Narbułas — prezes,
Ant. Krutulys — skarbnik i Ant.

(N).
Litwi-

nów odbędzie się 17 b. m. w
gmachu b. Kuratońum (ul. Wolana 10). Omawiane będą aktualne sprawy szkolne.
(N).
— Nowy plan m. Wilna ze
spisem ulic i ważniejszych budowli można już otrzymać w
księgarniach „Spaudos Frondas*

w cenie 50 ct.

(N).

— Slizgawki w Wilnie. Podjęto już roboty wstępne nad
urządzeniem w Wilnie ślizgawek
publicznych.
i).

— Kursy języka litewskiego.
Na

mocy

rozporządzenia

stawiciela

Ministerstwa

przedOświaty,

zostały powołane do życia kursy języka litewskiego.
Kursy powyższe mają przede
wszystkim na uwadze tych, którzy pracują lub mają zamiar
pracować w urzędach państwowych, samorządowych, szkolnictwie 1 instytucjach publicznych
i prywatnych.
Nąuka

na

kursach

będzie od-

bywała się w godzinach popołudniowych w różnych dzietnicach miasta.
W
wypadkach
wyjątkowych
słuchacze
będą zwolnieni
od
przewidzianej opłaty.
Nauka na kwrsach rozpocznie

się dnia 20 listopada 1b. Zapisy

na kursy przyjmuje kancelaria
kursów w gmachu gimnazjum
żeńskiego imienia Elizy Qrzeszkowej, przy uł. Mickiewicza —
Codziennie,
prócz
niedziel i
świąt, w godzinach od 11 do 12

i od 16 do 20.

Komisarza

Opierając się na art. 2 ustawy

do

komunikuje,

wił w Kownie.

UREGULOWANIE SPRAW KOMORNEGO

pnie do centrali odnośnego kra- «0 Kontroli Cen (Vyr. Žin. 471,
ju, a dopiere po otrzymaniu
stamtąd odpowiedzi udziela się
wizy, Naogół biorąc, zagranicę
można obecnie wyjechać tylko

do Wilna bur-

Matulionis — sekretarz.
— Zjazd nauczycieli

zagranicznych

ży przesyłać

Powrócił

trudniających
ków.

walut

w Wilnie

st.-=g. 6. m. 56
si-—g. 3 m. 14

przesunięty do 20 bm.

Przymus rejestracji
Bank Litewski

Wschód
Zachód

mistrz miasta p. Kaminskas, który w sprawach służbowych ba-

nych

od godz, li do I8-ej.
Warunki dostępne.

-

17 |

—

—

Dziś: Grzegorza
Jutro: Odona P.

LISTOPAD

gów i zobowiązań

beletrystykę, lekture

„szkolna. , naukowe

ny: Niemenczyńska, Podbrzeska,

| Wilejka,

Górski,

Zaułek Św. Jerzego 3.
Wiłeńska Książnica

w Wilnie należy m. Wilno, gmi--

Rzeszańska, Mejszagolska, NowoTrecka,
Rudomińska
i Miednicka; de sądu rejon. w
Svenćioneliai, gminy: SmołweńIgnalińska,
„ska,
Duksztanska,
Kołtyniańska, Nowo-Swięciańska

zarów-

no literatów polskich, jak i członków narodu polskiego.

którego

niki). Granicy juryzdykcji są nado sądu

do tytułu

ogłosiło

Wileńskiemu
Sądowi | Okręgowemu podlegają sądy rejonowe
"w Wilnie Svenčionėliai (NowoSwięciany) i Valkininkai (Olkie" stępujące:

prawo

do 20 listo-

r. b.

3.
I grudnia 1939 r. komorne

opłaca się w litach. Suma komornego w litach nie może prze-

3

KRONIKA

= Drobne uzupełnienie

stawi 22-go i 23-g0 b. m. sztukę

W. Kreve „Szarunas*.

WILEŃSKI

Regulacji

Cen

Zakazuje
runków

się

najmu,

obciążania
odbierania

Powszechna

waczęści

wynajmowanego lokalu i zmieniania innymi sposobami warunków najmu na szkodę najemcy

5.
Winni wykroczenia przeciw niniejszemu rozporządzeniu ulegną
karze w myśl art. 9 ustawy
o kontroli cen.
6.

Moje rozporządzenie z 6 listopada 1939 r, w sprawie najmu
lokali anuluje się.
Ё
Niniejsze rozporządzenie obowiązuje od 15 listopada 1939 r.

Dr W. Juodeika
Komisarz Regulacji Cen.

Spółdzielnia

Spożywców w Wilnie przyjmuje członków i zaopatruje ich w
produkta. Sklepy tej Spółdzielni
mieszczą się:
Sklep Nr 1, ul. Wielka 24;
Sklep Nr 3, ul. Witoldowa 18;
Sklep Nr 4, ul. Zarzecze 30;
Sklep Nr 5, ul. Antokolska 17;
Sklep Nr 6, ul. Pohulanka 28;
Sklep Nr 7, ul. Swięciańska 5.
— W uzupełnieniu wzmianki umieszczonej w „Kurjerze Wileńskim* z dnia 13 bm. podaje
się

do

wiadomości,

że

Pow-

szechny
Zakład
Ubezpieczeń
Wzajemnych będzie przyjmował
wpłaty
składek
oeniowych w
złotych pol. do godz.
!0 dnia
20 b. m.
— Związek towarzystw dobroczynności religijnych „Caritas* wzywa społeczeństwo m.
Wilna do
oliaraości na rzecz

Z dniem 15 listopada r. b.
zlikwidowane
zostało
Pedagogium i Liceum Pedagogiczne w
Wilnie. | Kurs Pedagogium oraz *
I ill Kurs Liceum Pedag. zostały zamknięte, zaś uczniowie
zwolnieni. Uczniom Il Kursu Pedagogium i Ili Kursu Liceum
Pedag. wolno będzie zakończyć
nauki przy Lit. Instytucie Pedagogicznym,

parafialne

su“, Pań i Panów
św. Wincentego a

W najbliższych dniach w Wilnie przy ul. Mickiewicza 22 otwiera się
oddział litewskiego
towarzystwa
Żeglugi Morskiej
„Lietuvos Lloydas*.

Nowe przystanki
kolejowe

6 —

Zamkowa

Wilno,

Centrala,

„Carita-

miłosierdzia
Paulo, oraz

z podwórza, codziennie od godz.
8—1 po poł. Tamże do nabycia

najuboż-

rozdawania

do

bony

szym na obiady u O.O. Bonifratrów. Wszystkim dotychczasowym ofiarodawcom Bóg zapłać.
Ks. Czesław Barwicki, dyr. „Caritasu*.
Wileński wieczór radiowy.
15 bm. odbył się w radio Koma-

literacki,

wieczór

wieńskim

Zarząd kol i komunikuje, że z
dniem 6 b. m. pociągi Nr Nr
297 i 298 na linii Wilno —Stasiły zatrzymują się na 18 kilometrze od Wilna między Czarnym

W

uroczystości

staraniem

zorganizowanej

Litewskich

Literatów

T wa

wzięli

u-

Gira,

L,

litera: i:

wybitni

dział

tej

Kirsza, Sal. Neris, J. W.

Faustas
Narbutas,

(N).

P. Waicziunas.

w pow.
szosy
Nowe
—
przybliskiej
W
święciańskim.
szłości przewiduje się budowę
szosy Jeziorosy — Turmont oraz

N. Święciany— Malaty i dalej w

(N).
„stronę Wiłkomierza.
— Góra Zamkowa w Wilnie
ochraniana obecnie przez | pułk
piechoty W. Ks. Gedymina ma
być wkrótce przekazana Muzeum
Wojskowemu Witolda Wielkiego
Na baszcie — jak donosi prasa
litewska — ma być umieszczony Dzwon Wolności z Muzeum
(N).
Wojskowego.

— Wzrost ludności w Wilnie
od 1921 r. W 1921 r, Wilno li-

czyło tylko tylko 198 mieszkańców, a w 1937 r. — 208 tys.

Przyrost 80 tys. przypisać należy, zdaniem

nie

„XX Amżius*,

przenoszeniu

do

głów-

Wilna lu-

(N).
dzi z głębi Polski.
— Pośpieszna naprawa radiostacji wileńskiej. Zbombardowaną przez Niemców radiostację wileńską naprawia się w
Odnośne
pośpiesznym tempie.
Czynniki spodziewają się, że w
dągu 2 — 3 tygodni uda się
„zmontować radiostację o mocy
2—5 Kw, a trochę później —
(N).
o mocy 50 Kw.

Oddziały

skich

kie

iirm

kowień-

w Wiluie. Niemal wszyst-

banki

prywatne

w Kownie

zajęły się stworzeniem w Wilnie.
swych oddziałów. Niektóre bansię w tej
ki porozumiewają
jvż w
jącymi
istnie
z
sprawie
Wilnie bankami. Podobnież wielkie kina kowieńskie badają możliwości rozwinięcia działalności
(N).
również w Wilnie.
— Statystyka Wilna i okręgu.
Lit. Centr. Biuro Statystyczne

wydało

specjalny biuletyn z da-

nymi statyst. i mapami okręgu
Wg tych danych
wileńskiego.
km
6.655,5
zwrócono
Litwie
kwadr. z 457.500 mieszkańcami.
— Sprzedaż trunków w Wilnie. W tych dniach Rada Ministrów

powzięła

uchwałę

w

sprawie zezwolenia na sprzedaż
wileńskim.
trunków w okręgu
będą sprzedatrunki
Wkrótce
wane, przyczym wódka sprzedawana będzie z tymi samymi etykietami co dotychczas, jedynie
w dole figurować będą litew(N.)
skie podpisy.

Borem

a

Jaszunami,

zaś

pociąg Nr 136 z dniem
11 bm.
na linii Wilno — Kowqo zatrzymuje się na stacji Łożdziany
(Lazdenai).

Dane o nierozparcelowanych majątkach i wsiach
w okręgu wileńskim

jąby na celu uczczenie odzyskania Wilna.

z Po-

Oddział „Lietuvos
Lilcydas' w Wilnie

najbiedniejszych. Ofiary w natukie oddziały

przeniesionym

niewieża do Wilna. Kursy te będą mogły kontynuować pracę
od 27 listopada r.b.
(N)

rze i-gotówce przyjmują wszyst-

—

wyższać sumy komornege, płaconego 1 września 1939 roku
w złotych.

Zamku ęcie Pedagog ua
i Looum Pedg
$ czego

Wg
ków

zebranych
M-stwa

przez

urzędni-

Rolnictwa

danych,

w okręgu wileńskim
znajdują
się 353 większe majątki (ponad
80 ha)i 1.105 wsi nierozparcelowanych,
Ogólny obszar tych
wsi

wynosi

146.665

ha.

Brak

jeszcze danych o drobniejszych
majątkach, Do wykonania reformy rolnej zamierza się przystąpić dopiero na wiosnę. (N)

TEATR I MUZYKA
Teatr Miejski na Pohulance
— Dziś, w pątek dn. 17 listopada br. o godz. 17-ej punktuaInie

amerykańska

3-ch

aktach

M,

Kaufmana

komedia

Harta

p. r.

i

w

G, S.

„CIESZMY

SIĘ

ŻYCIEM* z udziałem po: Stanisławy Perzanowskiej, Jana Kurnakowicza i Zygmunta Chmielewskiego w rolach głównych.
—

Jutro,

bm.o

w

godz.

sobotę

17-ej

SIĘ ŽYCIEM“:

dnia

18

„CIESZMY

Teatr muzyczny „Lutnia“
— Dziś po raz ostatni jedna
z najzabawniejszych operetek O.

Straussa
—

„CZAR

WALCA*.

—

Jutro, w sobotę „WIEDEŃ-

SKA

KREWS*,

Na wileńsk'm bruku
Policja
zycji

przekazała

do: dyspo-

komendantujy

wojskowej

m. Wilna,
bę

czarnogiełdziarzy

Minikiesa

oraz

Jankiela

LejJon-

kinasa.
Klara Rakijowa (Potok
16)
zamełdowała policji o zaginięciu
18-letniej córki Heleny.

na wyszła

z domu

Rakijów-

10 bm.

*

Policja
aresztowała znanego
złodzieja — recydywistę Jonasa
Jasiulanisa, który odbywał karę
długoletniego więzienia w Grodnie i ostatnio został zwolniony.
Policja przeprowadziła onegdaj rewizję w mieszkaniu Mikołaja Rybnikowa, mieszkańca Rękaciszek,
gminy
mickuńskiej,
Znaleziono broń.
W melinach złodziejskich policja odebrała sporo rzeczy, pochodzących z kradzieży.
Poszkodowani

mogą

się

zgłaszać

po

te rzeczy do policji kryminalnej
przy ul, Sto Jańskiej 4.
(C).

„KGRJER WILERSKI-

4

Poszukiwanie zaginionych
Jastrzębski Stanisław, lek weterynarii, 4 p. uł, aresztowany
przez władze sowieckie w. Wilmie 13.X.39 r.
Ulmerówna Alina, stud, stemat.

w Warszawie, ul. Taka 4 pok.228,
Pracowała w P. C. K.
Arndt

Jasiewiczówna

Czesław, 5 p.lotn.

Suszyński Edward, kapr. pchr.
Baonu Sap.
Aldona i Piotr dr. Laudyńscy

z Warszawy, Chełmska 42.

Dr. Włodzimierz
Godłowski,
poi. lek, Baon K.O.P. Lužki.
Jaśkiewicz dan, Il bat, pomiarów

Во5за.

Róbrichowa

Stefania.

Dramowicze

Pieczko

Antoni

Wacław,

i Jan.

por. rezerw,

85 p. p.
rzym,

Maria

Kutno,

z synem

ul. Bema

Erlich Jan,

Wilno,

Wilno,

Giedymi-

ul.

Irena,

Wilno,

Wielka 25 —ва.
!
Ne no Stefania, Wilno, Antokolska 70 m. 2.
Rymkiewiczówna Władysława,
ul.

Antokolska

70.

Piewako J., Wilno, ul, Kolejowa 1 m, 12.
Suszyński Ferdynaad, poczta
Rudziszki,

Jocherowa,

Wilno, ul. Św. Fi-

lipa 6—7,
Dr. Zofia Godłowska,
ul. Dąbrowskiego 7.

Je-

i

11

m.

Wilno,

Wilna

Irena, zam. Poznań,
21—2,
wyjechała z

przez

byśnianka.

irszawę

Regina,

ТК
Wrześniewska

Jadwiga

Sszczy,
Žwirblis Cyprian,
3

maka
Krašniewicz
Jadwiga,
Wilno, ul. Zakretowa 21 m.
2.

rodzice,

2

I p. p. Leg.

kouip.

Wilno,

о,

ul. Legionów

j. w.

z Byd-

ć

ynie
owie Waciaw i Leon
ostatnio pisali ze Stanisławowa.

Jaljusz
19, PAL.
Amelian

żona Weronika, Wilno, ul. Kwaszelna 21 m. 68.

komp.

Зеглу,

gosp.

Kossak
1 komp.
Burak

Berdard,
Jerzy,

Szmeding

onu

podchor.
!
5 р. р. Leg.

K.O.P.

5 p. p. Leg.

85

p. p. sanitar.

Konrad,

por.

9

Ba-

Kleck.

Nr.

rodzice,
11 m.

žona

kapr. 6 p. p. Leg.
Piotr Ruduński, plut. 5 p. lotn.
Porubanek.
Rode
Sylwester,
ppor.
rez.
I Dyw. Łączn. Kwatera Główna.
Kurnatowski Zygmunt,
kapr.
6 p. p. Leg. z łączności.

waryjska

Paweł

Berthóldt,

kapr.

szoler

dowódcy 4 dywizji piech. gen.
Bołtucia, Toruń,
Maria Trochimowska, Kraków.
Agiński Paweł, 5 p. piech. plut.
zwiąd. kolaży.
Zofia Paczoska

Buczyński

z Nowogródka.

Kazimierz,

zamiesz-

kały na Litwie,
Fraficiszki Alberti.

Wanda,

Wilno,

Paweł,

Wilno,

Wilno,

ul.

ul. KalWilno,

Jadwiga,

ul.

Karna 10 m. 2.
Rode Jadwiga, Wilno, ul, Chocimska 42—l1.
Kurnatowski Piotr, Wilno, ul.
Portowa 4—8.
matka Anna Bertholdt, Wilno,
ul. Kalwaryjska Nr 98 m. 3.

Lucja

Szyksznisowa,

„Wobec

znacznego

napływu

zgłoszeń w sprawie poszukiwań
osób, a braku miejsca na tamąch
taszego pisma,
zmuszeni jeste-

które przywłaszczy-

śmy wyznaczyć minimalną opła-

umieszczenie

5, Sklep — ul. W. Pohulanka 18

50 centów

każdego

8. Sklep — ul. Miękiewieza 49

10. Sklep — wł,
Mickiewicza 10.
11. Sklep
— ul, Wileńska 22 |
12. Giedyminosska 24

W tych sklepach można kupić świeże mięsoi wytwory miąsne |
Oprócz tego od poniedziałku 20 listopada b. r. uruchomimy:

publicznego charakteru

6. Skłap — ui. Mickiewicza 22
8 Sklep — ul. Wileńska 27

-

_

instytu-

15 listopada 1939 r.

ul. Kalwaryjska

Nr5$

i

RES

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

wia”

domości o niezwróconym

i

14. Sklep — ul. Antokolska Nr 33.
i
Kantor wileūskiego oddzialu handlowego S. A. „Maistas“

3

posiada

bez kartek za lity
SĘ:
skład hurtowy przy ul. Mickiewicza 22.
13. Sklep —

cjom alba organizacjo:n Państwa
Litewskiego
nie później jak do
mająt-

ły wskazane w $ 2, względnieo
tych osobach,u których ten majatek się znajduje, a także o
miejscach,
gdzie ten majątek
jest schowany,
— musi o tym
donieść najbliższemu
kowi policji.

posterun-

| Lekarze
PYYTPTYTYWYWYWTWYCTYYEPYTYYTYYYTYCE

Dr. Blumowicz
choroby weneryczne, skórne

brzylmuje od godz. 9—i pp. i 3—7 w.

więzieniem

5.

do

obydwoma

Miniejszy

przedmieściach od dnia

ogłosze-

m.

Wilnie

A

i na

Puk. Kamas
Komendant Wojenny

m. Wilna.

dnia

tO listopada

1939 r.

ni Wiszniewski,

Wilno,

durskiego

Red,

4—7.

kremy odmładzające,

zonowych
zajmą się odnośne
konsulaty i urzędy. (N.)
|

usuwanie tłuszczu z bioder i brzucha,

za

nazwiska

poszukiwanego.

litewsku.

Informacje

po

polsku.
Wilno i Kowno.
18.00. Muzyka z płyt.
18.25, informacje po litewsku.
Tylko Wilno.

18.00.

Informacje po

19.00. —
{

litewsku.

19.15. Informacje
żydowsku.

Tylko

Wiino.

Informacje

15.15. —

po

id.

litewsku.

la lekcyj

(dyviom

po

Z Kowaua: Chwilka strzelęcka. :
18.30. Informacje po litewsku.
Tylko Wilno.

Informacje po polsku.

Muzyka z płyt.
Wilno i Kowno.
19.30,—20.00..
Z Kowna:

Kursy

pisania

Kwar2

komisowa

Zapisy

trwają.

akis bass

dami

do wvna ę ia

3—4
mieściu
składać:

pokojs
Sadowa

ojowe z wygoŽar:ecz8 20

+ wygodarii w śród-

potrzebne

od

zata

5—.1,

Gol:

za

maszynach

|

dandeł i Przemysł

Unlwarsytetka2 — to noxy
actas znanego zeagarmiztrze
- M. Wyszomirsklago bylego niajstia
firmy A. Rydlewski w Wilnie. Wieczne
szkła do zegarków na poczekaniu -

Prata

Jierty

SA

|

Natychmiast kupłę auto, misio
używane, limuzynę, io wyżej 28
— 39

Sprzedam
centrum

lak. absołweni Pańsiw. Szko:y Przem.

w Bydgoszczy, specjalisia do budowy,
instalacji młynów, maszyn młynarskich
i przeróbki
prodyk'ów
miynskch
z
największą wydajno scią ilościową i je-

kościową.

z praktykami

w

młynach

| zakladach przemysłowych—obejmie
stanowiska
kreślatza,
konstruktorz,
kierownika-majstra młynarskiego, walcowegó i wszystkie inne fizyczne i u-

Przeprowadzi

instalację,

montaże.
rozwiązania
kwestii
miałowaj. Oieriy do „Kurjera
pod „Technik H. w."

— — — — —
Technalog-Elektryk

dó redakcji płs+
$

sklep , spożyw:

miasta. Barnardynóh

Kupię dom

w Wiinie,

77

r

zaplatę do

30 tys. litów

Oferty ze szczegółowym

opisem praże

kierować pod ndresem:

Wilno, Vielka 12— 25.

|

&

Giuro Pośrednictwa

Spi

załatwia wszelkie tranzakcje haadłowe Szybko uczciwie, po prawdziwej
lg
frsenalska 4 m. 6 wejściez
ntu.

2

i

Kupię płac 400—2000 m* w c:ntrum, dom murowany 3-mieszkaniowy
na Zwierzyńcu lub Antokolu oraz willą
komfortową w pobliżu Wino. Pośred=
nicy wykluczeni.
Oferty pod „Zaraz

dolary* do K. W.
Sprzedam

<entium

z

|

dom

cługiers

czynszowy

w

hipotecznym

w

* złotych, 42 ha ziemi w pobliżu Wiłna
oraz plac 1500 mž na Žwieržyncu,
Qierty

pod

„Tanio zaraz"

do K. W.

„Cement i kamieni
kilkadziesiąt
worków sprzedam — Wilno. tiiewska.
9 m, 4 (<wierzyniecj

a

>

o

К

iat 21, Po-

KE,

Šprzedaž i Kupno e

Solidni materialnie odpowiedzialni handlowcy znający dobrze teren
calej Litwy poszukują różnych przed”
stiawicielstw, Zgłoszenia do „Kurjera*

—

RESYESTWYTYFTYTII FUYOSTTWPIGS TOK
Mieszkanie >

uniw.)

>) BAŃKA AA AARA NAA ARAAAMALALERANE A

myslowe.

Lokaia

na

Technik młynarski

Silno. ul. Sw. Jańska 8

kaka

Admin.

1 zańskiego

i
d ai i

Przyjmujamy wszeleis przedmioty do sprzedaży
Gomisowej.
Aumisv pardavimes
Smzedaż

w

AAM Aki AŠ AAA,

p. s. Oferty znłaszeć
ma pód n' 642,

— Wilno, ulica Wileńska 32—6.

sub „Sotidni”.

19.00.

-

informacja

poszukuje
pokaiu
w šrodmie:ciu
tękcie, ul. Tesiraina 4—7

i Kowno.

tet męski,

РОН
LSKL

akimi
iii
ki
Nauczyciela f.a acuskiego udzie-

18.00.

18.40.

26 m. 6.

FEYTYTYTEITEGWTTOTYWYTPPTYDYWEOY

15.80. Informacje
polsku.

Wilno

podaniś
„KW,

po

SOBOTA:
15.00.

bazpiatus, Zamkowa

PPPTEPNTOWOWYCWYTRYTYTTOPOGAOYPYJ
Litewskiego lekcje, tłymaczenia,

po

15.30.

wańny elektcycz-

Ceny przystęvne. 20

Nauka i Wychowanie

„0
BIĄTEK:
Tyłko Wilno,
15.16. —

5!а ла w Łotwie až do przyszłe-

pizyitmujs
od g. 91 na do q, 7 wiacz.
— ВЫ Jukuba Jesinskiego I 2—3 róg
ui. 3go i«6ja Obok Sądu,

Ban-

wzęlędu na nieu*

rządzone przez ZSRR. Jak się
przypuszcza, robotnicy ci pozo-

Akusz. Mer:a Laknerowa

Kurjera

ze

regiijowaną prawnie kwestję ich
powrotu do Łitwy łub na tereny

go sezonu robół polnych. Sprawą obywatelstwa robotników se-

RADIO
Informacje

AAADEA

Akuszerka Śmiałowska.

rady

Wileńskiego (tel. 99 i 79).

15.06.

w Łotwie

oni pózostać

oraz Gabiuet Kosmetyczny,
odmladzenie
cery
usuwanie
zmarszczek,
wągiów, piegów, brodawek,
lupieżu,

ne, elekiryzscja.

Kpt.
Szarejki
Antoniego
z Warszawy poszukuje Ап{о-

nie powracali z Łotwy do domów, w r. b. wcale NE ASY si
czyły im, że megą

jego

nia.

ь

ss

AAALKMAG Asia a bis

z Wileńszczyżny, którzy corocz-

ciło. Urzędy fotewskie oświa

Syfil

"skórne | Bi ceb

Wilno, Zamkowa 15 m, 2
Przyjmuje od 8 Go 1 i oa 3 do 8

ka-

obowią-

w

Specjalista: weneryc:

3 mie-

rozkaz

zuje

Dr. Zsgmunt Kudrewicz

grzywną do 5.000 li-

albo

| moczae

piciows — ul, Wielka 21, tal, 9-21,

4. Osoby, które nie zastosują
się do niniejszego rozkazu, bę-

ъ

łę w wysokości

12

stytucyj i organizacyj, mają zwróGić go odpowiednim
państwowym, samorządowym lub innym

Wilhė,

ul. Giedyminowska 21 m. 1.
Ogiński Bronisław, Wilco, ul.
Szkaplerna 29—4.
Krystyna , Bohuszewiczówna,
Wilao, plac Napoleona 8 m. 6
z polecenia męża Stanislawa Paczoskiego:. Kalwarija S. I lnternuotųjų Stovykla,
brat Roman i siostra Sabina,
Wilno, Piłsudskiego 25 m. 3.
Alberti
Antoni
kpt. Lietuva
Birstonas, Internuotu Stovykla.

kpt. Jurowski Tadeusz,
BiršJurowska Jadwiga z synami
tonas Intern. Stovykla,
Maciejem i Andrzejem, kpt. dr.
Jurowski
Konrad
z 81 p. p.,
pchr. Jurowski Zenek z 76 p. p.
Kto by wiedział o losie zaginionych, proszony jest o poinforsiowanie po szukujących według podanych adresów.
Da
y ciąg listy zaginionych w następnym nuinerze.
*

.2. Osoby,

2. Sklep — ul. Wielka 2
z. Sklep — ul. Dominikańska

ły majątek, należący do państwomych, samorządowych i innych publicznego charakteru in-

ul. Kwia-

1 m. 28.

Rudufńska

W tych sklepach „Majstas" sprzedaje towar na kartki za złote i:

ki lub takie rzeczy, które je przypominają.

Krzywe-Kołó

Kwiatowa 7--28b.
Szmeding Jadwiga,
Konarskiego 30—1.
ojciec

Edward,

Wilno,
4,

Wilno,

towa 7--28b.
;
siostra Wanda, Wilno, ul, Kwiatowa 7——28b.
Wilno,
ut.
Kossak
Wanda,

petr.

Marcinkiewicz

ut. Św.

Wincentego 5 m 1.
Kazimierz Gryniewicz,
Antokol 25 m. 27.

Jąsiewicz.

4. Sklep — ul. Zamkowa 16 _
7. Sklep — uł. Mickiewicza 45

ry, uniformowe mundury, ozna-

Wilno,

matka Helena, Wilno,
por

wym (V. Ź. 624, ell. 4701).
"1. Zabraniam nosić, wystawiać
czy w Inny sposób używać albo
rozpowszechniać obcych państw
narodowe i państwowe sztanda-

sięcy, względnie
rami iącznie.

30.VIII.

urz. F. P.

MAISTAS"
w Wilnie miąsnych
sktey mięs i wjfdorów

nastę-

pującej treści:

tów,

w.

Władysława IV,
Ulawska
Pocztowa

rozsaz

ustawy o stanie wyjątke-

dą karane

4.

JSW.

im.

został

ku tym instytucjom, które zosta-

5.

„kpt. P. A. L.

Rozplakatowany

Wilna

3. Każdy, który

Stanisława Gilewska, Wilno,
ul, Piwna 9 m. 10.
Mąż Emanuel, kot, Obóz lat.
Birštonas
luterruo'u
Stovykia
Mu 5.
matka Pełagia, Wilno, ul. Ponarska 9—2.
żona Helena, Wilno, ul. Witoldowa

Erlichowa

ul.

Według

Lucia,

l2a.
Szuksznianówna

Wilno,

Zwolański Bogdan, ppor. 86 p.p.

Wiino,

S-ka

Wojennego

mizsta

ui, Połocka 3—3.
ва

Orlik Marian, pchr. zaw. 1 p.p.
Leg.
Nejno Bolesław 19 P. A. L.
Katpiejczyk

Helena Racinówna,
Mickiewicza 7, PCK.

Ojciec,

Waldemar,

Komendanta

BOSZEKERĘ#2 2

iseis:

Zgubloną

strykę ślubu wydaj

sizes SACRA wajskową w Wieje =
imię
Kszimierzą i Franciszki Ha;dulów

— unieważiia się. W razie znalecłenta

proszę oddać:

ui

Mostowa

8 — 28,

Zgubłony dowód Fir 7347/00/27
seria B/62608%, wydany przez Kom.
Rządu m. Wilna na im'ę Leona-Erechiela Filippa — unieważnia się
ny dewód osob, r 2.6/DO

wydany dn. 14.VH1.25
Święcańskie

na

imię

przez Starostwa
Kuszelewskiej

|!

Mto

BPRSZEERKÓWWCHIAŹ Z

ROZKAZ Kr 3

przeWil."

w. 5. B. M.

w Poznaniu,
praktyka w elektrowni
wodnej w Gródku i fabryce Szpotań-

skiego w Warszawie. Absolwentka
Instytutu N. H. G. (wydział rolny) w
Wilaie—obszerna i różnorodna praktyka — poszukują pracy. Zwierzyniec,
Tomasza Zaisa 13 m. 3

Adel: — unieważnia się
przez

Zgubiony dowód osobisty wyd.
Siarosiwo Grodzsie w Wilnie

na imię Jana Guszczeuki — unieważ-

nia się.

°

z

lono dn. 14 b,
szarą z materiału ubraną
sem. Proszę laskawego
zwrot za wynagrodzeniem
towska

18—12

m. mufki
szarym opoznalazcę o
— Zygmun-

MLS

: Witold Staniewicz.
Witold Kiszkis.
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