Od dziś cena JÓ centów
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„VILNIAUS

Wymiana
ma

Rząd litewski zdecydował się
szybkie zastąpienie złotego

polskiego litem, jako jedynym legalnym środkiem obiegu pie-

na

lity

ze

strony

okazaną

złotych

będzie

istotnie

rządu

pomocą

litewskiego,

ludności i całemu życiu

gospodarczemu

kraju.

Trudno

miężnego.
Do tego celu prowadzi m. in. zgłaszanie i depoaowanie przez ludnosć posiadanych

wszak wyobrazić sobie normalne życie gospodarcze na obszarze, którego znaczna część ludności byłaby pozbawiona posiadanych oszczędności i resursów

wym any zostanie określony po
uzyskaniu danych co do ilości
azmajdujący sę w kraju złotych.
Istnieje przy tem przypuszczemie, że kurs ten będzie zróżnicz*kowany zależnie od trzech współczynników:
(|) stopnia związku
osoby deponującej z krajem, 2)
wysokość deponowaiej kwoty i
3) tytułu jej posiadania.

w

złotych, które mają być następmie wymienione na
fity. Kurs

Nie wiadomo,

czywiście,

czy

iw jakim stopniu te przypuszczenia odpowiadają istotnym zamiarom rządu litewskiego. Nie

jest też celem niniejszych uwag
gozważanie
słuszności

słuszności lub nietakiego
załatwienia

problemu.
Stwierdzić
jednak
trzeba fakt niedający się zaprze-

<zyć, że sprawa losów złotego
w Wileńszczyźnie
i sposobu
jego wycofania z obiegu, niezmiernie silnie absorbuje wszy-

stkie

sfery

miejscowego

spo-

łeczeństwa.
Wy daje się, że byłoby błędem
uznanie tej operaci za problem
wyłącznie gospodarczy.
W wacunkach
przeżytej
przez
kraj

wojny

i specyficznych

jej

tu

perypetyj problem ten posiada
jeszcze inne aspekty: socjalny i

psychologiczny.

Żadnej władzy

posiadającej poczucie odpowie<dzialności i patrzącej trzeźwo na

rzeczy

— a taką

są władze

li-

tewskie — nie może zależeć na
tym, aby w objętym przez nią
%raju pogłębiały się różnice pomiędzy poszczególnymi warstwami lub grupami
społecznymi.
Nie jest również dla niej pożąsdanym rozszerzanie się wśród
dudności rozgoryczenia i niepewmości jutra na tle gospodarczym,
mastroje bowiem ujemne, powstałe z tych przyczyn, z łatwoś<ią nabierają wyrazu niegospoddarczego.

Przeciwnie, każdej

no-

wej władzy chodzio to, aby na
«obszarze przez nią objętym Zapanowały corychlej stosunki zapewniające
pokój społeczny i
mormalną pracę.
Niewątpliwie tym pragnieniem
%ierują się i władze litewskie w
swej działalności. Te same dą-

żenia ożywiają również miejscowe

społeczeństwo

ma

tu

polskie.

rozbieżności,

istnieje
wyraźna
tendencji.

IZ liczby

Nie-

przeciwnie,

solidarność

problemów,

których

trafne rozstrzygnięcie
prowadzi
do tego celu, dwa wysuwają się
na plan pierwszy: |) problem zatrudnienia i 2) problem złotego.
Niniejsze

uwagi

dotyczyć

będą

tylko tego drugiego, jako bliższego
zasadniczych
decyzyj,
jakkolwiek oba znajdują się ze
sobą w pewnym związku.
Ostrożność władz iitewskich

przy podejmowaniu operacji wy-

miany złotych na lity jest zupełnie
zrozumiała
i potrzeba
ustalenia ilości złotych, znajdujących się u ludności, nie może
pit
z punktu widzenia poli.
yki finansowej państwa więkzych

wątpliwości.

Jeżeli jednak
użycie
słowa
zapomoga*
uznamy za lekką
rzesadę, to wypadnie zgodzić

ię z tem,

że: wymiana

złotych

złotych,

a

jednocześnie,

nie

mogła przez czas pewien osiągnąć zupełnie lub w odpowiedniej wysokości zarobków w litach.
Przychodząc
z pomocą
ludności
zaponocą
wymiany.
posiadanych
przez
nią
złotych na lity, rząd litewski działa
tym
samym
na pożytek
ogólnego życia gospodarczego
kraju,
oraz zapobiega rozgoryczeniu i nędzy,w którą w przeciw-

nym razie popadłoby część jego
mieszkańców.
Jedynie
wysokość
deponowanej
kwoty powinnaby wpłynąć na kurs wymiany, t. zn. że najwyższy kurs
miałby być stosowany dla kwot
poniżej
określonej
wysokości,
poczem
następowałaby
pewna
degresja.
Zastosowanie innych
współczynników kursu wymiany
wprowadzić może zbytnie komplikacje i nie spotka się niechybnie
ze
zrozumieniem
ze
strony szerokich warstw ludności. Wpuszczona w obieg 0461na

kwota

litów,

którą

rząd

za-

pewne oznaczy, niezależnie od
ilości zdeponowanych
zło ych,
jako maximum, wejdzie tak czy
inaczej w obrót gospodarczy,
zwłaszcza, że warunki wojenne,
ciążące nad całą Europą, nie za-

chęcają do tezauryzacji pieniądza.
W prasie kowieńskiej dały się
słyszeć. głosy,
wypowiadające
się za wyłączeniem uchodźców,
zuajdujących się na terenie Wileńszczyzny z pod działania zarządzeń rządowych,
zmierzających do normalizacji stosunków,
Chęć pozbycia się licznej rzeszy
uchodźców jest zrozumiała. Ale
możemy
naszych
kolegów ko
wieńskich
zapewnić, że pragnienie uchodźców powrotu do
domu
jest
nie
mniej
silne.
Nie chcą oni napewno ani jednego dnia dłużei obciążać goŚcinności naszej, niż to jest konieczne.

Trzeba

pamiętać,

że

powrót w obie strony
— sowiecką i niemiecką — jest dla nich
oficjalnie
narazie
zamknięty.
Trudno zaś doradzać lub zmuszać ich do przedzierania się
nielegalnie przez „zielone granice*. Pobyt uchodźców tutaj
jest więc przymusowy i wdzię€zni oni niezawodnie będą władzom litewskim za wyjednanie
im prawa powrotu do
miejsc
stałego zamieszkania w warunkach,

które

nie

będą

ich

w

całości

na

lity,

skoro dążą do powrotu na teren,
gdzie kursują złote. Odkąd jednak lit stał się jedynym Środkiem płatniczym, należałoby im
dać możność uzyskania drogą
wymiany takiej ilości tego pieniądza, która pozwoli przetrwać
do chwili otwarcia drogi powrotu
do domu,
Wydaję sie,
że udzielenie uchodźcom takiego
prawa w niczym nie koliduje z

Zniżamy cenę pisma
Rosnąca

polityką finansowo-walutową rządu i mniej mu przysporzy trudności,

niż

nastu

tysięcy

pozostawienie

osób

bez wyjścia.

kilkv-

Uwadze posiadaczy
złotych.
Deponowanie
złotych znowu
dało powód do całego szeregu
fałszywych
pogłosek
rozpow-

szechnianych prawdopodobnie celowo

przez

pominamy

spekulantów.

Przy-

raz jeszcze, że wpraw-

dzie złoty przestał być z dniem
20 b. m. monetą obiegową, nie

przestał

być

jednak

monetą

zagraniczną. Jego sytuacja prawna staje się podobną do sytuacji

poczytność

pisma

pozwala

nam

tów za egzemplarz i ceny
50 centów miesięcznie.
W

związku

z tym

prenumeraty

będziemy

uważali,

do

ze

sobą

np.

wille

w

starań

w

szenia

ilości

kierunku

podniesienia

poziomu

materiału.

pisma

za bezcen,

Czeski

Komitet

w Paryżu

PARYŻ, (Elta), Żostał utworzony czeski komitet narodowy,
w którego skład wchodzą
Benesz, gen. lngro, Osuski, Utrata,
Ripka,
Slawik
monsinjcr Szra-

meki gen. Wiesta.
O utworzeniu komitetu był powiadomiony
rząd

francuski,

Komitet

i zwięk-

Wydawnictwo.

Władze litewskie mianowały.
kuratora
Jak

się dowiadujemy,

władze

litewskie
mianowały
kuratora
Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie. Na stanowisko to powołany został profesor wydziału
matematyczno

-

przyrodniczego

Uniwersytetu
kowieńskiego
p.
Konczius.
Prof. Konczius przybył już do
Wilna i wczoraj w godzinach

USB

południowych przejął od rektora
prof. Ehrenkreutza urzędowanie.
Jednocześnie personel U.S.B.
został powiadomiony, że Uniwersytet będzie czynny do dnia 15
grudnia
rb. Po tym terminie
sprawa
Uniwersytetu
Wiłleńskiego ma być uregulowana w
w
drodze
uchwały
powziętej
przez Sejm litewski. (x)

armia we Francji ==
sprzymierzoną

Polska
PARYŻ.
stawie

będzie

miał za zadanie wykonać uchwały z dnia 2 października o utworzeniu armii czeskiej.

(Koresp. wł.) Na

układu

pod-

pomiędzy rządem

brytyjskim, francuskim a polskim,
armia po ska we Francji

PARYŻ,

(kor.

wł.)

W.

naj-

bliższym
czasie powstanie we
Francji 100 polskich eskadr о'niczych. Liczba lotników polskich we Francji sięga blisko ty-

armią

Francji

siąca, z czego 700 wyszkołonyct:
pilotów wojskowych zdołało się
różnymi drogami przedostać do
Francji.

Polsko -angielski
L
morski
PARYŻ, (kor. wł.), Szef rządu polskiego gen. Sikorski odbył dziś rozmowy z premierem
Chamberlainem oraz ministrami:
koordynacji
obrony
i wojny
ekonomicznej. W wyniku rozmów
gen.
Sikorskiego
w Londynie

ATARI

będzie walczyła na froncie zachodnim
w charakterze armii
sprzymierzonej, a nie w charakterze legionów cudzoziemskich.

Polskie lotnictwo we

Otwocku

za 4 do 5 tysięcy złotych.
W żadnym więc wypadku nie
należy wierzyć panicznym pogłoskom i nie trzeba wyzbywać
się złotego

prenumera-

torzy którzy wpłacili już prenumeratę w wysokości 5 litów,
mają uregulowaną prenumeratę do Nowego Roku.
Wyrażając wdzięczność dotychczasowym Czytelnikom
za przychylne przyjęcie pisma, co umożliwia
nam przez
obniżenie ceny
rozszerzenie
jego zasięgu,
uważamy za.
konieczne podkreślić,
że
nie
zaprzestajemy
dalszych

z.ote,

Na terenie okupacji niemieckiej
daje
się odczuwać
stosunek
wprost
odwrotny.
W
Wilaie
jest nadmiar
złotych w
Warszawie
ich brax. Kursują przytem pogłoski, jakoby żydzi w
Kongresówce
wyzbywają
się
masowo
swoich nieruchomości
sprzedając

litów

POLEK

Osoby powracające na teren
zajęty przez wo ska niemieckie
będą mogły i niewątpliwie będą
zabierać

3

że

innych walut zagranicznych,

chciały

na obniże-

nie ceny kolportażowej „Kurjera Wileńskiego" do 15 €em-

w sytuacji

Pełnomocnik
rządu, p. min.
Merkys w swoich dotychczasowych enuncjacjach trafnie ocenił wiele aktualnych zagadnień
na terenie podlegającym jego
kompetencji.
Należy przypuszczać, że i w sprawie dokonywanej tutaj reformy walutowej
nie zapadną decyzje, oparte na
jednostronnych tylko przesłankach.

układ

został podpisany polsko angielski układ morski, na mocy którego część polskiej
marynarki
wojennej zostaje na czas wojny
przydzielona do marynarki brytyjskiej.

Mpólmość przeznaczeń demokratjj I Polski
Przemówienie
PARYŻ.

zagrażać

ich bezpieczeństwu osobistemu.
Ogromna większość tych ludzi
wyczerpuje już swoje— nikłe przeważnie— zasoby pieniężne w złotych. Jeżeli nieliczne jednostki posiadają jeszcze większe sumy,
to napewno nie zamierzają wymieniać

KURJERIS“

donoszą:

(Kor. wł.).
Szef

rządu

Z Londynu
polskiego

gen. Sikorski wygłosił podczas
obiadu w klubie prasy zagranicznej

przemówienie

w

którym

m.

in. oświadczył:

gen. Sikorskiego

poległa fizycznie na polu chwały,
Ale ten tragiczny przykład nie
powinien
steroryzować innych
narodów, lecz odwrotnie, winien
wzbudzić sympatie całego świata
dla naszej sprawy.

dzie-

Pozytywne ustosunkowanie się

jowym świat cały i każdy naród
musi uczynić wybór pomiędzy
sprawiedliwością, wolnością i de.
mokracją, a totalistyczną
Naród i rząd Polski dokonały
już swego wyboru.
Powstanie
znów wolna Polska w wolnej i
sprawiedliwej Europie, w której
musi zatriumfować idea zjednoczenia solidarności międzynarodowej.
Polska o te ideały walczyła i

do Polski wszystkich mniejszości
narodowych z wyjątkiem niemieckiej w okresie walki
Świadczy
o tym,
że
polski
organizm
państwowy był zdrowy
wbrew
kłamliwym twierdzeniom wrogiej

.„W

obecnym

momencie

propagandy.

Nasi sprzymierzeńcy należycie
doceniają rolę, spełnioną przez
Polskę w wojnie, w której istnieje
tylko front cywilizacji, zaś we
froncie tym Polska zawsze sta-

nowiła i stanowić będzie ważny
odcinek.
Rządy brytyjski, francuski i
polski stwierdziły całkowitą identyczność punktów widzenia co
do celów i metod prowadzenia
wojny.
Armia polska
nie przerwała
swej walki. Marynarka walczy
po stronie brytyjskiej zaś pierwsze polskie oddziały lądowei
powietrzne

na froncie

ukażą

się

niebawem

zachodnim.

Zawsze wierzyłem we wspólność przeznaczeń demokracji i
Polski.
Wierzę
w zwycięstwo
W. Brytanii, Francji i Polski, będące zarazem zwycięstwem wielkich idei i wielkiej sprawy.

LA

2

Rozkaz gen. Sikerskiero do żołnierzy
Naczelny

(kor. wł.).

PARYŻ,

na-

wydał

Sikorski

gen,

wódz

stępujący rozkaz dzienny do żołmierzy w kt. m. in. czytamy:
niebywałej

„Wśród

zo-

klęski

stało nam poczucie polskiego bohaterstwa i wypełnienia żołnierskiego obowiązku,
Złożyliśmy dowód wałeczności
i musimy złożyć ponownie. Drogą legionu polskiego we Francji
okrytego sławą bojową będziedo Polski wolmy maszerować
nej, wielkiej i sprawiedliwej. Sprawa nasza jest sprawą cywilizacji
chrześcijańskiej i wolności ludów. Stoją za nią wszystkie pozytywne potęgi duchowe i materjalne świata, Z wiarą w przyszłość i ze świadomością odpowiedzialności dziejowej dążymy
zwycięstwo

poprzez

nowej

do

lepszej Polski, do nowego lepszego Świata. Trzeba się starać

PARYŻ. (Elta).
Nowy Polski
organ urzędowy „Voix Varsovie*,
redagowany przez prof. Halecw sprawie Wilna pisze
kiego,
następująco:
2
się.

„ „Przyznajmy

że

powrót

był ulgą dla
do Litwy
Wilna
Polaków. Żaden Polak nie może
uważać
Litwinów
za wrogów,
ponieważ oni lojalaie zache wali
meutralność
i nie brali Wilna
orężem. W warunkach obecnych

Polacy

dobrze

rozumieją,

że

Życie w Warszawie
KRAKÓW. (Elta.)

DNB

komu-

nikuje, że Warszawa coraz bardziej odzyskuje
swój normalny

wygląd. Ruiny domów rozwalonych podczas wojny w szybkim
tempie są usuwane. Komunikacałym

mieście odbywa

bez przeszkód.

Handel

cie

normalnie.

rozwija

zaczynają

się

działać

się

w mieś-

kina

Już

i teatry.

doręczona

po jego

—:0—

Współpraca państw

bałtyckich w ujęciu
„Baltic Times“
TAŁLIN. (Elta). „Baltic Times“
w ostatnim numerze poświęca
artykuł o współpracy krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii.
Mimo zmian politycznych, idea
współpracy
państw
bałtyckich
będzie utrzymana. Jeżeli chodzi
o Litwe, zawiła kwestia wileńska,

twierdzi
dziennik, została rozstrzygnięta. Litwa staje się bezpośrednią
sąsiadką
Sowietów.
W
związku
z
tym,
stosunki

w it.
polityce
zagranicznej
uprościły się i z punktu widzenia
praktycznego — рггуроminać będą stosunki łotewskie
i estońskie.
To podobieństwo
polityki trzech krajów ma duże
znaczenie.
Drugim

ważnym

czynnikiem

jest, wg. „Baltic Times*, wyemigrowanie mniejszości niemnieWyckiej z pańs:'w bałtyckich.
siedlenie

Niemców

położy

kres

wszystkim niemieckim
próbom
zapatrywania się na kraje bałtyckie, jako na „najstarszą
kolonię niemiecką”.
Współpraca
jest dziś państwom bałtyckim
podkreśla
„Baltic Times* potrzebniejsza niż kiedykolwiek.

i

w

JA

Ra

|

(N.)

uwierzy

i wynurzy

i urnę z
ostatniej

Bardzo

często

umyślnie

ucieka

Czasami

wybuch

wy wabić

nawet

i panikę

na

pokładzie. Wystarcza jednak wy-

Wilno

im

będzie
rytoria

znacznie trudniej, niż teokupowane przez wrogów

z

płynięcie łodzi na powierzchnię,
a sytuacja zmienia się do niepoznania.
Sztuczne „dekoracyjne stosy
towarów" odpadają. Przez luki
w pancerzach spoglądzją na wroga paszcze armat.
Załoga łodzi
rozporządza
minutą
czasu na
„wywieszenie białej flagi i skok
do morza, inaczej idzie na dno
„razem z łodzią.
Współczesna
wojna
morska
jest jeszcze bardziej bezwzględna, niż wojna ma lądzie.
Nic
dziwnego.
Wszak ten. kto panuje nad morzem, rządzi całym
światem!
(1.)

powrotem

Polski, bo Litwinów z Polakami
połączyło „misterium caritatis*
i Polacy nigdy nie będą podejmowali bratobójczej wojny Dla
tego odtąd należy szukać huma*
nitarnego
rozwiązania
sprawy
stosunków pomiędzy
Polakami
a Litwinami".
numerze

z głę-

okręt
- maska

ażeby

nieprzyjaciela.

Wilnie.

W

niebacziie

czasopisma

tego

są i iane ciekawe artykuły.

i Ochrona angielskich
okretów handlomarsz. Śmigły-Rydz
w. Rumunii
wych skuteczna
B. prez.

Mościcki

LONDYN,

BERLIN (Elta). Prasa niemiecka

komvnikuje,

że

marszałek

do

innej

miejsco-

wości. Teraz Śmigły-Rydz m iesz-

ka w letniej

rezydencji

rumuńskiego

welu, W

w

patriarDragosła-

Smigły-Rydz,

za-

mieszkał były prezydent
Rzeczyposę olitej Polskiej Mościcki.

w

aj ("m

WASZYNGTON, (Elta). Prezydent Stanów
Zjednoczonych
Roosevelt
podczas
pobytu w
Hyde Park w rozmowiez przedstawicielami prasy napomknął i
w Sprawie Finlandii.
Prezydent oświadczył, że Finlandia ma prawo zaciągnąć po-

Szmolot niemiecki
pogwałc ł zn wu neutralność Holandii
HAGA,

(Elta),

Ameryce

W nied'ielę sa-

molot niemiecki. lecąc na północno-wschód,
przeleclał
nad
wyspą
SŚchiermonnikoogo
w
odległości o 100 mtr od brzegów holenderskich na wysokości 500 mtr
Patrole holenderskie obstrzeliwały samolot, gdy ukazał się
ned terytorium Holandii, Samołot odpowiedział także wystrzałami. Rząd holenderski przesłał
do Berlina protest.

życzkę

w

bankach

skich. Jednak
czył

pogłoskom,

jakie

kolei żelaznej. Rząd

tonażu
1.586
ton,
„Blackhill“ 2.492 ton
„Grazia* 5.857 ton.
Okręt

angielski

o

angielski
i włoski

„Blackhili*

i

włoski „Grazia* utonęły niedaleko angielskiego wschodniego
brzegu, tam gdzie utonął statek
holenderski „Simon Bolivar".
Czy są ofiary w ludziach na
razie niewiadomo.
AMSTERDAM.
(Elta),
DNB

komunikuje
na statku
Bolivar*

z

holenderskim
utonęło około

Krupp

że

„Simon
100 osób.

prosperuje

BERŁIN
bryk

Amsterdamu,

(Elta)

żelaza

w

Właściciel faEssen

Friedrich

Krupp zaciągnął 40000,000 pożyczki w celu rozbudowy fabryk.
Pożyczka

zaciągnięta_na

25

się nowa sytuacja, której rezul-ę
taty trudno przewidzieć. Czaso-,

pismo twierdzi, że pocczas ma-'

nifestacji

dnia

się

do

28 paździe nika!

z okazji czeskiego Święta narodowego pewna liczba osób została zabitych
i rannych. W
związku z tym aresztowano kil-

lat.

nej

wędrówki

ludów,

która

się

rozpoczęła z dniem
wybuchu
wojny, a którą
wilnianie znają
tylko z opowieści uchodźców.
Zawsze gościnna ziemia wilefiska
przytuliła tych uchodżców kilkadziesiąt tysięcy. Z różnych stron...
ze Siąska, Pomorza, z Warszawy, Krakowa, Lwowa, z wielu,

wielu wsi, miast i miasteczek.
My wyszliśmy
z Warszawy.
Po rozsłonecznionym dniu wrześniowym wzeszła na niebo piękna, księżycowa noc. Nocą ożyło
miasto. Przez wszystkie mosty
walił na Pragę tłum ludzi z wa-

Hacha

„jest
mu

przemęczony*.:
udać

żeby
scu

Hachy

sądzi, że na miej-

i rządu

PORE
RRSO
ODDZ
ATE

Przecląd prasy.
Konierencja

trwa

cbociaż

wał: 1) skorygować granicę Pol.
na

i Austrji

ski

Czech,

korzyść

2) zamienić protektorat na republikę, pozostającą w związku
3) wyrazić lojalność
z Berlinem.
tej republiki państwu niemieckiemu, 4) wypowiedzieć wojrę
Francji i Anglji oraz do armii
niemieckiej dać pewien kontygent Czechów.
Hacha z iym nie zgodził się.
postanowiły,
Niemcy wówczas
ATRI SCI

TTT

DIT

BR AAC

żydzi
w Lubelszczyźnie
„Politi:

(Elta)

KOPENHAGA

ken“ pisze, że żydzi są masowo
przewożeni do Polski wschodniej. W Lublinie panuje przepełnienie. Do okręgu Lublina już
przywieziono około 50.000 żydów, wkrótce jeszcze zostanie
przysłanych 175.000 żydów. Ponieważ

wywieźć

można

nie wię-

cej niż 300 marek kwestia wyżywienia ich jest bardzo trudna.
Według twierdzeń czasopisma
mężczyźni do lat 70 a kobiety
do lat 55 natychmiast są przydo pracy na roli lub
dzielani
dróg. W ciągu dnia
budowy
godzin z półgodzin12
ą
pracuj
ną przerwą na obiad.

806 km na godzinę
16X1.

LONDYN,

„New

Eve-

że wojenne
informuje,
ning*
rozporząie
angielsk
lotnictwo
dza obecnie nowym typem ae-

roplanów.
planów

na

Szybkość

tych aero-

806

kilometrów

wynosi

godzinę.

Szybkość

ta prze-

wyższa nawet
szyhkość najpardziej nowoczesnych aeroplanów

hzkami, tobołami

na

na furkach, dorożkach,

piecach,
w

samo-

chodach, pieszo. Ulicami niespo-

sób było iść,

trzeba było prze-

pychać się, tłoczjć, przystawać,
wołać na pogubionych w ciemnościach towarzyszy. Przeładowane
w niesamowity
sposób
tramwaje,
z
przyciemnionymi
światłami,

wlokły

się

żółwim

krokiem, zajeżdżały im drogę w.
ścisku samochody i wozy.
Naraz coś się psuło, łamało, robił
się zator i jeszcze większy ścisk,

większy gwar, rozt łyskały ognie
elektrycznych latarek i wnet protestowanowokół wołaniem: „Światła, światła

gasić!*

Na ulicy Grochowskiej koła
tramwaju
zupełnie
grzęzły
w
miałkim jakby piasku z, murów

czeskiego

Berlin postawi inne osoby.

F —

wiadomił go 0 warunkach, na
mogą być
jakich aresztowani
zwolnieni. Protektor zapropcno-

natych=

mu nikt nie przeszkadzał.

„Czasopismo

że nie uniknięto
użycia
Neurath odwiedził Hachę

broni.
i za-

się

miast do zamku Lano na odpoczynek, gdzie będzie strzeżony,

Do Pragi przyjechał sam Himmiler, który zrobił zarzut policji,

amervkańskich.

Ewakuacja — to słowo o cudzoziemskim brzmieniu nie ma
w sobie nic z tragizmu i grozy
związanej z nim rzeczywistości.
W niczym nie przypomina ist-

że

' Doradzono

|

B

kaset osób.jęfis=

Uchodźczym szlakiem

LONDYN. (Elta). Havas komunikuje, że w nocy na 19:go
listopada natknęły się na miny
trzy okręty i zatonęły, Był to
„Borgensson*

amerykań-

Ski radzi Finlandii udać
banków nowojorskich.

Zatonely 3 okrety

szwedzki

zaprzeukazały

się w prasie, że Finlandia otrzymała
obietn cę otrzymania
pożyczki wówczas, gpy: zajmie
bardziej zdecydowane stanowisko wobec
Rosji
Sowieckiej.
Prezydent wyjaśnił, że Finlandia
ubiegała się o tę pożyczkę już
przed paru miesiącami przypuszczalnie w celu przedłużenia

—

okręt

amerykań-

pre ydent

„He

(Elta).

AMSTERDAM

Voks* pisze, że w protektorzcie
czeskim i mojawskim wytwarz

Gylmoor

Finlandia otrzyma
poży czkę

Krajowie, gdzie dotych-

mieszkał

Minister flo-

sir John

oświadczył w Izbie Gmin, že nowy system ochrony statków handlowych jest b. skuteczny.
Na
3. 70 statków handlowych, które szły pod konaojem, zatonęło
tylko 7.

Polski Smigły-Rydz,
który jest
internowany w Rumunii. został
przeniesiony

16-XI.

ty handlowej

į

w prote ktoracie

w charakteryzację

sie

litej.

nastąpi dnia 21 b m. o godz

Rozruchy i aresztowania

ucharakteryzo-

bin oceanu. Okręt-maska posiada zazwyczai dwa działa artyleryjskie, kulomiony, a nawet
aparat minowy.

z Londynu.

odebrać

wygląda,

na cmeniarz

15

ul. 3 go Maa

piy

z mieszkaria

Ekspo'tecja

po-Beinaidyński

Biada jednak łodzi podwodnej

inscenizuje

czas

powodu

a niekiedy

która

gen. Sikorskiemu

powrocie

podwodne,

jedyna córeczka Stanisławy i Jerzego
ur. 3X]. 1934 r. w Warszawie, po królkch lecz baiaze ciężkich cierpieniech odeszła do Boca w dn. 19.Xi. 1939 r.

wany jest nawet na wielką łódź
rybacką.

obrony Lwowa przed Niemcami
i bolszewikami. Urna ta zosta-

le, gdyż liczba ludności, osiągajaca przed wojną 1,2 miliona,

z

terna,

PaPARYŻ, (kor. wł). Do
pol:
delegacia
przybyła
ryża
skiej młodzieży akademickie j ze
Lwowe, która z na ażeniem ży-

nie

łodzie

Komarnicka

Kruszynka

jak stare pudło żaglowe, czasami jak nowoczesny okręt cys-

lwowskich wParyżu

chy

bardzo
utrudniona
braku komunikacji,

na

Urna z ziemią
ze świeżych mogił

cia przewiozła ryngraf
ziemią
z pobojowisk

mim
"rp.

łodzi poawodn.

W walce z niemieckimi łodziami podwodnymi
Anglikom
przyszedł
do głowy
pomysł
maskowania statków wojennych.
Okręt
- maska wygląda zdaleka
jak zwykły okręt handlowy. Przytem formy są bardzo rozmaite.
Czasami taka pływająca pułapka

liśmy nigdy się już nie powtórzyły.
Wiemy, że rozumiecie swe zadanie, że nie okryjecie hańbą
swych sztandarów — sztandarów
nigdy nie splamionych i tak bohatersko bronionych podczas kampanii wrześniowych**

Znaczne trudności stwarza zaopatrzenie
mieszkańców w loka-

teraz znacznie
powiększyła się,
ponieważ
znajduje się tu kilka
set tysięcy uciekinierów.
| pod
tym względem
prace porządkowe
odbywają
się
normalnie.
Obecnie prowadzi się spisy ludności i mieszkań.
Także znacznie poprawiła
się aprowizacja
ludności
miejskiej,
która
była

Okręt-maska
postrach

popełni-

które

błędy,

o to, aby

Paryżu—o

W

cja w

2

КОВ

12

państw

w Berlinie? Wojna dyplomatów
działa

na

ironcie

jeszcze właściwie milczą. W ko-

ła h dziennikarzy zagranicznych
Berlina kursowały wczoraj pogłoski, że w najbliższym czasie
może nawet jeszcze w końcu li-

stopada,

zostani:

zwołana

Berlina

konierencja

państw

rozesłano

do

przedsta-

wicieli 12 państw. Rządom tych.
już zapytania

i teraz w Berlinie oczekują na
ich odpowiedź. Rumunia,
Bi łgarja i Grecja wyraziły już jakoby:

zgodę na udział w

konferencji.

Tyle Berlin. Co to znaczy? czy

wyłoni się z konferencji jakaś
niemiecka Liga Narodów? Liga
narodów Nr 2, konkurentka Genewy? Co do tego nie ma jesz-

cze żadnych danych. Nie wiado-

mo też czy padną na tej korferencji jakieś ważkie słowa polityczne, czy też poprostu będzie:
ona poświęcona
sprawom ekonomicznym? W każdym razie jest
to nowe
skrzyżowanie szpad

dyplomacji niemieckiej z afgielską,

‚

—

w

Armia

żydowsko-arabska

Palestynie.

Berlin

Podczas

czyni

ostatnie

kiedy

przygo-

towania do ofenzywy na zachodnim froncie, Anglia mobilizuje

kolejno swoje kolonie. Obecnie
przyszła kolej na Palestynę. Po-

między

rządem

angielskim,

a

egzekutywą
sjonistyczną toczą
się pertraktacje
w sprawie
stworzenia armii żydowskiej

w Palestynie.
obstają

Przy tem

przy

armii

Żydzi

czysto

ży-

dowskiej, podczas kiedy Anglicy

chcą utworzyć wojsko mieszane arabsko-żydowskie.
Narazie przyjmowani są ochot-

nicy Żydzi i Arabowie do miej..
scowych

Podczas
cze

wojsk

zachowują

spokojni

«staną

angielskich.

kiedy narody wojowni-

od

się

tysięcy

się wkrótce

spokojnie,

lat Żydzi,

narodem

mi-

litarnvm.

zburzonych

domów.

Zabiegaly

nam drogę zapory przeciwczołgowe, jakieś umocowania, któ-

tych

nie mogliśmy rozeznać w.

ciemnościach.
Wreszcie skończyło się miasto, pozostały gdzieś w mroku
domy, ulice, tramwaje z trudem
ledwie sunące, ponure sylwetki
kamienic. Ale tłum ludzi biegnących w pośpiechu przed siebie
nie skończył się. I nadal — set-

ki kilometrów szliśmy w zgiełku, ścisku, w kurzu gęstym jak
dusząca mgła.
— Dokąd to, panowie? —
odzywa się głos z ciemności —
na Lublin?
— Tak.
— I ja też na Lublin.

— Ale
szliśmy.

do Lublina
Już

się

nie

po-

nie dało zdą-

żyć.
Na
naszym uchodźczym
Szlaku legły kolejno Garwolin,

„KURJER

| KRONIKA
LISTOPAD
°

Dzis:

Alterta

B

Jutro:

Marka i Stefani

—

W.

wśród

—

Przyjmowanie

interesan-

p. Kaminskasa odbywać się będzie we wtorki, środy, czwartki

przepustek do Kowna. Na skutek zarządzenia naczelniks miasta i powiatu wstrzymane zostało wydawanie przepustek na wyjazd z Wilna do Kowna. W ydawanie przepustek
wstrzymane
zostało aż do odwołania.
(x)
od

dnia

tego

Kartki

na naftę będą wydawane

(N).

Bilety

kolejowe

od

dziś

będzie z komunikacją

autobusową. Z dniem

b. m.

zarządzenia.

miejskich

3! grud-

nia upływa iermin cmowy dzieržawnej na eksploatację komunikacji autobusowej w Wilnie. Jak
wiadt mo, miasto projektowało
przyjęcie tej komunikacji
z dniem
1 stycznia.
Jak będzie z komunikacją autobusową obecnie, nie jest jeszcze

nafta będzie wydawane na kart.
ki. Obecnie podajemy szczegóły

—

— Co

otrzyjuż, że

21

pracowników

litewskiego

za lity. Zarząd kolei komunikuje, ze poczynając od dnia dzisiejszego, 21 listopada, bilety
kolejowe z Wilna i okr. wileńskiego są sprzedawane wyłącznie za lity.

i piątki od godz. 12 do 14. (N.)
, — Wstrzymanie wydawania

poczynając

jęz.

1.000 osób.

bu,mistrza m. Wilna:

— Kto będzie mógł
mać naitę. Donieśliśmy

Podatki miejskie

w Wilnie. Wydział samorządowy m
Wilna sporządził wykazy
pracowników miejskich, kiórzy
chcą się uczyć języka litewsk ego Ogółem zapisało się około

Wschód ste=—g.7 © 03
Fachód sie=a 3 m. 07

tów przez

Nauka

wyłą-

wyjaśnione.

cznie dla celów oświetleniowych,
osobom, które nie mają w mieszkaniach światła elektrycznego.
Dla otrzymania kartki właściciel
domu
względne
prowadzący
meldunki winien wydać głowie
rodziny lokatora zaświadczenie,
że lokator rie posiada w lokalu

W

sprawie

tej prawdopodob-

nie już wkrótce zapadną decyzje.
—

światła elektrycznego, oraz winien zaznaczyć, ile wydano kart

WILEŃSKI

Chieb

w litach
18 bm. wydział
podatkowy
Zarządu Miasta otrzymał polecenie, zakazujące dalszego przyjmowania
należności podatko-

Zarządzenie to spowodowało,
że tworzące się w Magistracie

olbrzymie ogonki chcących opłacić zaległe podatki: drogowy,
od psów, szyldów, reklam i zużycie biuków—znikły.
Obecnie
kolejki wystają przy kasach miej-

Skich, przyjmujących należność
za elektryczność. Jak już donosilišmy, należności
przyjmowane
będą
tylko

do

nie

23

bm,

rachvnki

za
w

Po

za

światło
złotych

tym

termi-

elektryczność

będą ściągane w 1 tach.
Z dniem 1 stycznia r. prz. Magistrat przejmie również pobór
niektórych podatków, które dotychczas u nas Ściągały władze
skarbowe,

I tak

pod

zarząd Ma-

Sprawy sportu w Wilnie.
Po przejęciu wszystkich organizacyj sportowych w Wilnie, praca nad rozwojem kultury fizycznej będzie. skoordynowana. Kie-

gistratu przejdą nastepujące podatki: od nieruchomości, łokalowy, ładunkowy, od pojazdów

rownictwo
Wil. Okręgu Sportowego
zamierza
opierać się w

Jaki będzie wymiar podatków

mechanicznych,

od

drobnego

handlu.

żywnościowych na rodzinę.
Sublokstor otrzyma kartkę na
naftę w tym wypadku, o ile włašciciel domi zaświadczy, że ma
wydzierżawione osobno pomiesz-

swej działalności na zasadach
sportu
masowego.
Wszystkie
dawne organizacje spogztowe będą
musiały uzyskać zezwolene na
działalność Wil. Okręgu
Sportowego
(N.).

dotychczas

ny głównego

— Kursy języka litewskiego.
Na mocy rozporządzenia przedstawiciela Ministerstwa Oświaty,
zostały powołane do życia kursy języka litewskiego.
й
Kursy powyższe mają przede
wszystkim na uwadze tych, któ-

Przyjętym na służbę litewską
b. kolejarzom polsk m wypłacono 400/, poborów za listopad,

czenie, nie jest członkiem rodzi-

dzi

lokatora

samodzielną

i prowa-

gospodarkę.

Kartki na naftę będa wydawane
tylko mieszkańcom Wilna. Kartki na naftę będą wydawane w
Zarządzie Miejskim pokój Nr 80,
poczynając od 2! listopada r. b.
Punkty rozdzielcze nafty bedą
podane do wiadomości dodatkowo (x).
р
—

rzy

Za wodę w złotych można

tym

wodę

te.minie

będą

rachunki

ściąg ne

za

w litach.

— Powiatowym

lekarzem w

Wilnie został mianowany dr. Jan
Jusionis, który zaczął już pełnić
swe obowiązki.
(N.).

dla

kreślić

w

gmachu
imienia

1b. Zapisy
kancelaria

gimnazjum
Elizy

Qrzesz-

— Poszukiwanie umysłowo
chorego.
Edward
Sinkiewicz,
umysłowo
chory,
syn
Rafała

pracowni-

obywatelstwo,

dnia 20 listopada
kursy
przyjmuje

kowej, przy ul. Mick ewicza —
Codziennie,
ghócz
niedziel i
świąt, w godzinach od 11 do 12
i od 16 do 20.

ków
samorządowych
ankietę,
którą będą
musieli
wypełnić
wszyscy ełatowi pracownicy samorządu
miejskiego.
Ankieta
zawiera szereg pytań.
Z odpowiedzi na te pytania da się o-

wość
ków.

szkolnict-

żeńskiego

w godz. 5—7.
— Ankieta co do narodowości i pochodzenia pracowników samorządowych. Z rozporządzenia burmistrza m. Wil-

opracowano

zamiar

wych, samcrządowych,

kursów

z Tow. pol-

sko-franc. Uniwersytecka 3, proszone są O ich zwrot w piątek

na,

meją

państwo-

się
na

„ — Osoby, które wzięły książki franc. na wakacje

lub

W urzedach

wie i instytucjach publicznych
i prywatnych.
Nauka na kursach będzie odbywała się w godzinach popołudniowych w różnych dzielnicech miesta,
'
W
wypadkach
wyjątkowych
słuchacze
będą
zwolnieni
od
przewidzianej opłaty.
Nauka na kursach rozpocznie

płacić tylko do 23 listopada.
Analogicznie
opłat za światło,
Zarząd Miejski otrzymał zarządzenie respektowanie rachunków
za wodę tylko do dnia 23 bm.

Po

pracują

pracować

Sinkiewicza,

zamieszkały

narodo-

i pochodzenie pracowni(N.)

nie jest ustalone.

—:—

Sprawy
w

przyczym

reszta

poborów

wy-

litewską złożyć muszą zobowiązanie sumiennego spełniania obowiązków, strzeżenia powierza-

Chleb

w

Wilnie

została skasowana.
Sprawowała ona nadzór nad 3 tys. km.
linij kolejowych i liczyła około
850

pracowników.

Część

na

służbę

litewską.

Prace,

związane z reorganizacją kolei
w okregu wileńskim prowadzi
się pośpiesznie.
Podjeta została budowa drugiego toru z Landwarcwa do
Palemonas;

z Kiauneliszek do N.

Święcian buduje się linię wąsko-

torową;
wreszce
do N. Trok
ma być zbudowana odnoga. (N)

—:o—

będzie sprze-

źelechów,

|

Łuków,

Brześć

n/Bu-

Wilno.

Żyliśmy nadal nocą.

Dlatego

noce najlepiej pemiętam:
W nocy z 8-go na 9-go września płonął niemieckimi bombami
zarzucony Garwolin, dymiły oko-

liczne

wsie.

Jakim

poczuciem

wiedzeni wyszliśmy z miasta na
dwie godziny przedtem.
W nocy z 9-go na 10-go minęlišhy
naitoczony
taborami
wojskowymi 1 wozami uciekinie-

rów Żelechów.

W
nocy z 12-go na 13-go
wskoczyliśmy w biegu do pociągu wojskowego,
mijającego
Łuków.

W. nocy z
przejęły
nas

13-go
grozą

na 14-go
zburzone

domy w Brześciu.
Nocą z 14-go na 15-go pierzch-

nęła z miasta przerażona bombardowaniem ludność — Вагапо-

:

wicz.
I w nocy z 18-go na
19-ty grzmiało strzałami Wilno.
Wszystko najważniejsze działo
się nocą.
Kiedy znużona nieustanną wędrówką wyciągnęłam
się jak długa
w przydrożnym
rowie, wyrastały nademną, niby

listopa: a r. b.

na względzie
wą
ną

włącznie,

przerwę

w tym. okresie,
ruchem wojska

dającym
nia

w

niesamowitym

filmie,

czarne

sylwetki koni, jeźdźców, cieżkim
krokiem

matek
mi,

wiokących

się

ludzi,

pchających wózki z dzieć-

księży

w

sutannach,

zakon-

nic w habitach, żołnierzy i cywilnych,
gnanych
niewiadomo
skąd i niewiadomo dokąd, umęczonych nade wszystko...
A

w dzień

prześladował

znany nienawistny

huk

nas

samolo-

tów, szczekanie
maszynowych
karabinów, huk bomb rzucanych
w uciekający tłum
— po szumie
motoru z daleka nauczyliśmy się
odróżniać samoloty polskie od
niemieckich, bombowce od my-

stwa, pobladłe twarze
i dzikie,
zwierzęce przerażenie w ludzkich

oczach— oto obrazy, jakie wżerały się

w mą

pamięć

I już niepodobna
Chciało

nadal
czego
rzona

się

za dnia.

się

do

b.r. wiącznie.

złotych

„Dlaczego

wschcdzi słońce!? Dlanadal gwiazdami rozisknoc jest tak bezlitośnie

piękna!? *..,
Zdało

mi

się

w

końcu,

że

nie

jest ważne nawet to, kto, z kim,
dla czego, przeciw komu ipo co
walczy. Ważna jest tylko wołająca o pomstę straszliwa krzywda
tych gnanych przerażeniem ludzi
i ich męka.
:
H. Kar—ka.

't. j. do dnia

się do nas z pytanależy
ieponowač

dajnego źródła informują nas,
że kwoty te nie należy depono=
wać. Kasy wymiany będą przyj-

deponowa-

na dowody

mowały

złote

gu całego
ustalonego

dokonywana będzie w
ciagu,
w
poprzednio

W

szkolnictwie

w

gotówce

w

cią-*

pozostałego okresu,
dla wym any.

nie będzie

zbyt radykalnych

zmian

W niedzielę 19 b.. m. w sali
gimn. im. Króla Zygmunta Fu-

włedz dotyczących sytuacji szkol-

gusta odbyło s'ę zebranie informacyjne
ogółu
nauczycielstwa

wileńskiego.

nictwa

mierze

zostały

się

Oświa-

nazwy

rza,

Nr.

20

— M

nie

B.

potrzeby

zmian

życiowe
zbyt ra-

spodziewać

należy.

powsz.
w Wilnie

skiej,

*r. 23

—

A.

Mickiewicza,

Nr. 41 — Dra J. Basanavić usa
i Nr. 47 — P. Ve $isa. Pozatym założono
jeszcze dwie po»
mocnicze szkoły dla zaccfanych,
jedną
dla aspołecznych, jedną

nie-

których szkół. Szkoła Nr. 9 nosić ma nazwe szkoły im. Emilii
Plater, Nr. 17 — św. KazimieCZYTAC

nie omiepoważnej

uwzgl:dniają

dykalnych

o szkołach

też

ckręgu

szkoln'ctwa i postulaty
nauczycielstwa,
tak, iż

ty dr. Juka wydał zarządzenie,
na mocy którego w m. Wilnie
będą
63 szkoły
powszechne,
Ustalone

| nauczycielstwa

Decyzje te, o czym
szkamy
napisać,
w

wileńskich szkół powszechnych,
średnich i zawodowych w obecności przedstawicieli
władz administracyjnych.
Na zebraniu tym
poinformowano nauczycielstwo o decyzjah

dla głuchoniemych
ocienialych,

i jedną dla
(N).

O:trobraml

SCAACZCIRE

Poszukiwanie zaginionych
Poszukiwea
mó z

Kto

Ludwik Piech, zastęp. 17 baon.
JHP 37 komp.
‚
Stefania Loho-Sobolewska.

poszukuje:

Zbigniew
Wilno,

Mgr.

Ostrejko
- Orzeszko,

ul. Mlynowa

Jan

5/7-

pchr.
Woiciechowicz Marian,
rez. 23 p. uł. Pos'awy.
Kazimierski Czesław.
por. 55
p. P.
Bierwidzis

Stefan,

Garkuszenko

8

Jerzy,

P.
pchr.

13

Loho-Sobolewski,

Kulantuva
Internuotu
Pirmoje g-vė 2.2.
Skrzatówna

Wilno,

Zofia,

Piłsudskiego

29—2.

Kazimierski

Stovykla

Bronisław,

ul.

Wilno,

ul

Sniegowa 28 - 4,
Bierwidzis Helena,

ne

Polany, gm. Mi. kuny.
Maria Garkus:enko, Wilno, ul,

P.
art,

wieś

Czar-

lek. w Zamościu.
Wojciechowiczówna Alina, Za-

Piłsudskiego

kopane.

Piłsudskiego 29—2.
Wojciechowiczówna
Maria,
Wilno,
ul. Piłsudskiego 29—2,
Kosowiczówna Kry tyna, Wilno, ul. Mickiewicza 22— 16 (u p.
Chełmickiej).

Wojciechowicz Bronisław,
5 p. lotn.

Kieńć

Maria

por.

Wacław,

5 p. p. Leg.

Kieńć

m.

Rozalia,

Drzewce,
Głębocka Wanda,
pow. Nałęcz.
Gierwielaniec Stanisław, ppor.
rez. 80 p.p.
Tyszkiewicz Eugeniusz, pdch.
rez. 1 p. p. Leg.
Węcławowicz Zygmunt, wachm.
rez. 23 p. uł, szwadron zapas.
Kluk Wincenty, kapr. 86 p p.

Maria,

ojciec

Stanislaw,

chalski

Wilno,

Wilno,

matka
1,

torego 4.
Zatorska

sztyna.

1

29—2.

Garkuszenko,

toldowa 43 —3.
Sawicka Krystyna,
Konduktorska 14—3.

Sawicki Władysław, Kolumna
Samoch. Przeciwpancerna z Wilna,
Milewski Wojciej, inż. roln.

było myśleć.

wołać:

sprze-

kwoty w złotych, przeznaczone
na wymiane
na lity.
Z miaro-

dniem

prolonguje

dnia 22 listopada
Wymiana

Zwracano
niam', czy

spowodowaoraz przypa-

«kres

złotych

osobiste
dalszym

Maqąc

dwudnio-

w międzyczasie

świątecznym,

syn stracił posadę

śliwskich. Huk samolotów, wybuchających bomb. strzały armatnie i suchy
trzask karabinów
maszyrowych, płacz kobiet, histeryczny szloch mężczyzn, których nerwy odmówiły posłuszeń-

one

ustalonym terminie,
1 grudnia r. b.
*

Bank Litewski komunikuje:
Termin składania do depozytu
złotych był ustalo1y do dnia 20

Nielubszycówna Ewelina:z Rabgiem, Baranowicze,

będą

Prolongata terminu deponowania złotych

się

Wczoraj rano popełniła samobójstwo przez powieszenie się
Dina Rauchowa zam. przy ul.
Wielkiej 10. Powodem
samobójstwa była utrata posady przez
syna.
(c).

o inne produkty

to

dcwane tylko za lity nie zależnie od tego, czy ktoś już wy-*
korzystał pierwszy kupon kartki
żywnościowej, czy też nie.

Kuźmicz Witold, podch. 1 PAL.

Powiesiła
gdy

na lity.

natomiast

spożywcze,

praco-

wników, pochodzących z Wileńszczyzny i mogecych zostać obywatelami Litwy ma być przyjęta

chleba,

wyłacznie

żłote
Jeżeli chodzi

za złote jeszcze do końca b.m.

nego mienia i lojalności względem państwa litewskiego.
Kolejowa

wyjątkiem

Przedstawiciel M-stwh

płacona będzie w końcu listopada r. b.
Kolejarze przyjęci na służbę!

Dyrekcja

za

są do nabycia

Zarządzenie

kolejarzy

okr. wileńskim

we wsi

Kiwiszki, gminy mickuńskiej, 28
października r. b. wyszedł z mieSzkania i nie powrócił. Kto posiadałby jakieś informacje © zaginionym proszcny jest o udzielenie wiadomości ojcu, p. Rafałowi Sinkiewiczowi, według podanego wyżej adresu.

kaitkowe,

wych w złotych. Odtąd wszelkie
należności opłacane mogą być
tylko w litach.
Wysokość podatków utrzymana została narazie w aormach dotychczasowych.
Należnosć przyjmuje się według relacji I lit=1 zł.

za

Z Urzędu Komisarza Cen informu ą, że począwszy od dnia
dzisiejszego wszystkie produkty

ul.

Wilno,

ul Popowska

Ewa,

ul.

Wiul.

15

ul. Trakt Ba-

zauł. Ś-to Mi-

10—6.

żona Longina, ul. Połocka 14-9,
ojciec, ul. Beliny 5 m.
Żona Anna,
ska 5—1.

Wilno,

15.

ul, Suwal-

Klukówna Waleria, Wilno, Slowiańska 2.a—1.
Rozerberżanka Maria,
Wilno,
ul. Ludwisarska 4—26
Rodzice, Wilno, ul. św. Jacka

Witkojć Bolesław, sierż. podch.
p. p. Leg.

Bonasewicz Stanisław, podch.
plut. Baonu Ćwicz. Szkoły Artyl.
w Toruniu.

10—1.

Kto by wiedział o losie zaginionych, proszony jest o poinformowanie poszukujących według podanych adresów.
Dalszy ciąg listy zaginionych w następnym numerze.

Wobec znacznego napływu
zgłoszeń w sprawie poszukiu an
osób, a braku miejsca na łamach
naszego

pisma,

zmuszeni

jeste-

e

s

śmy wyznaczyć minimalną opłatę w wysokości 50 centów za
umnieszcienie każdego nazwiska
poszukiwanego.
|

KURJER

4

WILERSKI

„MAISTAS“

m
TEATR

Teatr

į

MUZYKA

miejski

na

Przyjmuje

Pohuiance

— Dziś
we wtorek dnia 21 listo„pada
1939 r. o „odz. 17 ej po raz
ostatni wesoł , pe n- zabawnych sytuacji komedia
mery ańska Haita i Kaufinama „Cieszmy się zyciem”, która w
pełni

powodzenia

schodzi

z

się ogłoszenia

i prenumeratę

do następujących

gazet:

„Lietuvos Aidas*, „Vairas*, „Jaunoji Karta*, „Jaunoji Lietuva“
i „Gimtoji Kalba“, oraz wykonywuje się różne zamówienia
w drukarni „VILTIS*

S.A. „Pażanga” i „Lietuvos Aidas“

afsza,

w

us'ępując miejsca doskonalej komedii
Mi.hais sałuckiego „Krewniaki*, którei pemiera odbędzie się uż w nadchodzą:y czwartek.

Wilnie,

ul.

Jagiellońska

9—13,

telefon

(178.

S-ka

Akc.

uruchomila

sklepy z mięsem i wyrobami z mięsa:
1, Sklep — ul. Mickiewicza 30
ielef. 71
2. Skiep — ul, Wielka 2
telef. 14-73
3. Sklep — ul. Dominikańska 12 telef. 27-97

4. Sklep — ul. Zamkowa 16

telef. 2! 5
18
1-39 °
6. Sklep — ul. Mickiewicza 22 1514
7. Sklep — ul. Mickiewicza 45
8 Sklep — ul Wileńska 27
15-27

Kasa czynna od godz. 15.30 w gma-

ch

5. Sklep —

teatrt.

Teatr

muzyczny

„Lutnia“

9.
10.
11,
12.

— Dzś operetka J. Straussa „Wiedeńska
rew*, w pierwszorzędnej obsadzie ról.

Teatr „Rewia* Światowid
— Dziś ostatni raz rewia
6 god”. 4.15 i 6 15.
Jutro,

w

środę,

rewii

i kaganki

jw

Żądajcie wszędzie!

Chroni

prądu wy-

DLA
NNYYDNN

Sx

10 letni R. Ryndziun (Sofiana
16) zawadził na podwórzu o zerChłopak

dają Światło bez płomieni!

"SYRIUS

Na wileńskim bruku

PODRĘCZNIKI

„SYRIUS“

ONW

polsku.

naftowe!

KIESZONKOWE

BATERIE

RR

po

świece

zapałki,

łuczynki,

eje po litewsku,

Was

od

4

=
Ś
//,

pożarów!

=

T gS,

2

Ž

zgi-

Na dworcu
kolejowym trafił
pod manewrujący pociąg robot-

nik kolejowy Jozef Rudzis, zam.
przy ul, Rydza Smigłego. Przew

stanie

groźnym

do szpitala św. Jakuba.
*

Z pod

kola

przeježdžającego

samochodu
ciężarowego
s-ki
„Maistas“
wyprysnął
kamień,

który

trafił

w

twarz

£

pomocy

udzieliło

ie.

pogoto-

Instytucja
tami.

opiekuaca

piastykami,

się artys-

uchodźcami,

dzien-

nikarzami, lite atami, poszukuje kilku
lub kilkunasto pokojowego lokalu na
internat i stolówke. Of-rty z podaniem
wysokości komorneqo prosimy kierowac do administracji „Kurjera Wileńskiejo*

—

pod

rzysuchodź

„Lokal

wane,
trum,

dla

dziennika-

ów*.

ładnie

umeblo-

z odozielnym wejściem, w cenw domu nieskana'lsawanym
—

solianemu
1 do

lokatorowi.

Zawalna

I1-6

3 po.

Na ul. Mickiewicza zostala przejechana przez rowerzystę 38 letmia 'Genowefa Małkowska (Su-

Do wynajęcia
porój umebiowany ze wszystkimi wygodami i oddzielnym wejściem — G z'wa 6—1

bocz 112).

Szukam b. dobr e umebiowanego mis zkania, nie mnie'
4-pokojowego
Zgłoszenia kierować do Hotelu

Większość

*
rzeczy

odebranych

złodziejom
przez funkcjonariuszów wileńskiej policii śledczej,
zwrócono
już poszkodowanym.
Pozostali zainteresowani
zasta:
ną
powiadomieni
pisemnymi
wezwaniami.
(c).

St.

Georaeg,

pokój

Odstąpię

oka! handiowy w sród-

mieś.iu (z urządzeniem
O szczegółach dowiedzieć
jańska 9—5

KABARANSAAY

Sprzedaż Wi Kupno

HFETFTY POWY

Biuro Pośrednictwa Sprzedaży
załatwia wszelkie
'ranzakcje
bhanalowe Szybko uczciwie,
po prawdziwej
cenie. Arsenalska 4 m. 6 wejście z
frontu.
#

kogutxlem

głowy.

Laboratoriu

Wilno,

Niemiecva

proszki
n apteki

od

bólu

Frumkina.

23,

Biuro pośre nictwa kupna I sprzedaży nieruchomości oraz innych obiektów załatwia sprawy szy”ko i solidnie,
Fdres Wilno, ul. Mckiewcza Nr 30
m. 2 T. 70-62
Wiolonczelę
sprzedam. Wilno,

w dobrym stanie—
Pałocea 11—3

Sprzedaj : się ureąd:/en e sypialne | aparat
fotograficzny —
5/7 m. 24 od aodz. 3-6 pp

Kompletne
netu

oraz

Mickiewicza

radio

41—3

Mlynowa

umeblowanie
—

tanio

gabi-

sprzedam,

Kup € naczynie stotowe i kucnenne na 5) osób. Zgłoszenia do Redekcji pos A B.

Agronom

jaałodajni),
się: Bazyl-

b. skromne. Oferty da
p-ta Rudziszki J. Zaj-

povzebia

do

duetu

tanecz:10: akrobatycznejo,

Zgłosić

Wielka

'

od

q.

10

do

się:

„We”ian*

Poszukuje :a.ho+ca ala sa nodzielnego
p owadzenia nowopowstają ej dużej kawiarni w Kownie. Tylko
mogeca

się

wykazać

długolet-

nią praktyką (możliwie
także
jako
spólnik z kapitałem) zaróci się do
adm. Kuriera W, ala S. Z.
Nauczycielką kwalif kowana przyjmie całodzienną
pracę
za skromne
utrzymanie. Zna język niemiecki i początki francuskiego, zajmie sę gospo-

darstwem domowym. ZgłoszeniadoK.W.

Ubogi
petycji

legitymacji

siudent

z łaciny,

Nr

1135/1

udziela
ewent.

inne

zatrudnienie.

adm.

„K.

W.“

w różnych
jest

języsach.

akcentowany.

Dia szkół-powszechnych.*
1.
2.

J. Ambreška,
Mano knygelė | d. — eeme tarz (Słownik do tego
litewsko polski”w druku). Cena Lt 1,50.
J. Ambraška.
Mano knygelė II d, ksiąžka do czytania dla klasy III-ej.
Lt 4—

J. Anbraśkadr I Kaplanas. Mano
nia ala klasy IV-ej. Lt 4.—

knygelė III d. ksląžka do czyta-

4-5.

Rmbraśca ir Kaolanas.
Mano knygelė 1V—V d. ksiąžka do
tania dla kl. V i VI. Lt 3.50,
6. P. Vigonio.
Lie uvių kalba.
Lt 350,
1
10. J Kaplanas ir L. Dambraus<as
Lietuvių kalbos gramatika
gramatyka jęz,ka litewskiego dla kl lit. Lė
Lieiuvių kalbos gramatika
11
J. Kaplanas ir L. Jamorauskas,
dla kl. IV.
Lt 2.
12-13.
J. Kaplanas ir L. Dambrauskas, Lietuvių kalbos gramatika
Vkl
Lt 1.70.
EV d. VI kl. Lt 2.25.

Dla
8.
9.

Prof. J. Jablonskis.

czy-

1 d.
Il d.
III d.

gimnazjum.

Virgo

mokyklai I dalis. Lt 5.—
Vargo mokyklai II dalis. Lt 4. —
Prof. J. Jablonskis.
G Zimanas ir L. Dambrauskas. Lietuvų kaioa
Lt 4.50
Wszystkie podręczniki aprobowane pr:ez Min. Ošvwialy.

A. PTAŠEKO,

Informacje udziela wydawnictwo

Kaunas,

›

knygynas.

Prezidento 6, tel. 22-365.

pod

kore-

przyjmie

Oferty
„B.

p.*

do

7.*.

„ Biuro tłumaczenia,

Nauka i Wychowanie)

Akuszerki

U waGA.

`

przyjmuje od g. 9 r-no do q. 7 wiecz.
— ul. Jakuba Jasińskiego 1 a—3 róg
Зао

Maja

Gabiuet

wągrów,

cery

obok

Sądu,

Smiatowska
Kosmelyczny,
usuwanie

piegów,

odmia-

zmarszczek,

brodawek,

łupieżu,

usuwanie tłuszczu z bioder i brzucha,
kremy odmładzające, wanny elektryczne, elektryzacja. Ceny przystęone. Po
rady bezpłatne. Zamkówa 26 m. 6.

Miejski w Wilnie ogłasza pi-

semny przetarg ofertowy
materiałów budowlanych

na dostawę
i 'nstalacyj-

nych do budowli miejskich i pańsiwowych oraz na r boty Ślusarskie w budynku Zasładu Zasiawniczego w Wilnie

(ramy

żelazne

okienne).

Przetary o będzie się w dniu 1/XIL
r, b. o godz. 12-ej w lokalu Wydziału

Technicznego
N 54.

Zarządu Miejskiego pok

Pisemne oferty na dostawę względnie roboty wraz z wadiom w wysokości 5% od zaoferowanej sumy w litach

—

to

Warsztaty

Siolaiskie prev

Piyw.

Szkole ms. Ńs. Salezjanów w Wilnie,
ul. Dobrej Rady 22, przyjmują zamówienia.

fologini
„Maorska*
odgadnie
Iwą
przyszłość, okreši
chorobę,
da Ci
możn ść
zdobycia
miłości
pożądanei osoby, przepow'ada w sprawach sądowych, .mająt-owych i rozwodowych. „Maorska* otrzymuie tyza

Wilno,

Kupiecki,

pokój

ul. Sadowa

4, Hotel

3.

Uwagai „Jadłoda nia
półkowa*
zaułek D: broczynny 2-a (od Wileńskiej lub Tatarskiej) wydaje smaczne

Technicznego
10 rano.

w tymże dniu

do godz.

przystępne.

podkłady

Do Kowna jadę dn 25 b. m. tj.
w czwartek
przyjmuję wszelkie poważne zlecenia, 100% qwarancja Wiadomość w kase cukierni Rudnickiego

ilości

wet

d:staw

względnie

zupełnego

robót,

a na-

ich zaniecnania.

Zarząd

Miasta

Wilna.

od g. 12 do 16

Ceny

bardzo

—

uniewa*nia

Kuśmierską

12/5, w

modyst<a

z

ulicy Dominikańskiej
przeprowadziła
się na ulicę Ta'arssą 20 m. 2+. Zapraszam klientki.
Przerabiam kapelusze i robię mufki. Ceny niskie.

się

Zgubłone an. 1 .XI. tymczasowe
zaświadczenie to?sa ności, wydane na
im'ę
Trestowskiego
Mieczysława —
unieważnia

sę

Zgubiony

dowód

osobisty

wyd.

przez Zarząd gm. Mickuńskej na im.
Aleksego Szunina — un'evaż 'ia się

Indeks akadem. U. S$. B. Nr.9031
i legiiymacja

akademicka

Umańcewówny

zam.

ul. Końskej

-2— 2,

paź *zernisą

r.

Zjublony

na

imię

Nr 481

Wilnie

zrabowane

Bolesława

osobisty

się
wyd.

Wilna za Nr 17340
Sienkiewicza

się

—

2

lejce w Magis racie
biste wydane pzez

na. m. Wilno

Liji

przy

31-g0

unieważniają

dowód

przez Mag stra m
unieważnia

w

b. —

Skradzione

torzy placu Katedralnym)
Zofia

Piaskowa

Wileński=qo

spełnione

przepowi+dnie, i uznana
jest przez
najwybitniejsze autoryiety
naukowe
Przyjmuje od godz. 9 rano do 7 wiecz.

Rdres:

godz. 3—5.

dowskiej
at

jasnowldząca-gra-

podziękowań

Wilno,

Zgublony dn I8.1X 33 r. dowód
osobi ty wydany na nazwisko A. Wa-

Różne

siące

Adres

w Wil-

Zgubiony dowód rejes racji (lbezpieczalni Spo ecznej wyd. w Warszawie na im e Marii Wnozarskiej —unieważnia się. Uczciw-go znalazcę uprasza się o zwrot do administr. Ku'jera

obiady

i kosztorysy oraz przejreeć rysunki i
warunki techniczne dostaw i robót.
Zarząd Miejski zas'rzega s'bie prawo wyboru oferenta uzależniając to od
fachowych
i finansowych
zdolności
oferenta
Oraz vbrawo
zredukowania

zaprzysię-

przy lzbie Przem. Hand

firmy A. Rydlewski w Wilnie. Wieczne
szkła do 7eaarków na poc”akanin.

Wydziału

otrzymać

- Ch. Krywicki.

ks'ęgowości,

ne.

do kancelarii

można

Kupcy. p zemysłow-

Rzeczoziawca

żony

nowy

należy złożyć
Tamże

6—20

adres znanej0
zegarmistrza
M. Wyszomirskiego byłego majstra

Rajsłynniejsza

Przetarg.
Zarząd

2

litew-

cy I instytucje. W związku z obecnie
powstałą
koniecznością
przejścia
w
księgowości na inną walutę, ewentualnie wprowadzenia dwu walutowego
księgowania do czasu wydania przez
władze odnosnego rozporządzenia
—
udzielam w tej kwestji porad.

Handel i Przemysł
Uniwersytecka

w języku

skim. Nie inecka 37 m.7, godz.

Kursy pisania na maszynach
— Wilno, ulica Wileńska 32—6.
Ząpisy trwają.

Akusz. Maria Laknerowa

pisania buchał-

terii i koresponiencji

AAAAAAAAAAAAAAAKA
L AAAAAAAAAAAAAAAAA

res'ante,

Tancerka

„Okazicielce

Specjalista chorób uszu, nosa i gardla
M'ckiewicza 22-a m. 2
Przyjmuje od 10—12 i od 15—17

dzanie

Solldni mater alnie odpowiedzialni handlowcy
znający dobrze teren
całej Litwy poszukuą różnych preedstawicielstw, Zgłoszania do „Kurjera*
sub „Sołidni*

osoba

z wykładem
podręczników

Dr. Med. Leon Butaiewicz

Akuszerka

lat 32 (зато!пу) елегд,

zycię
*arunki
28 XI kierować

*6—6

Cymbiera

— choroby weneryczna,
Skórne | płciowe.
Przyjmuje Dr Henrykowski z Łodzi
w godz. 10—i i 4—7.
Mickiewicza 12 (wejście z Tatarskiej)

oraz

nictwo większe 1o lub mniejszego qospodarstwa rolnego ewent. pod dyspo-

poste

Gabinet doktora

ul.

z kilkuie nią praktyką obejmie kierow-

kowski

kobiece, skórne, weneryczna,
narządów moczowych,
przyjmuje od godz. 12—2 i 4—7,
Wileńska 28 m. 3, tel. 2-77
|,

NIELITEWSKICH

w

dniu 2.XI. w Widwa dowody osoKomisarza Rządu

na imię Zofii i Ignace-

go Brodzkich, upraszam o zwrot za
wynagrodz niem na ul. [qnacego 5—5
Młody, energiczny, ze śr. wykształc.
poszukue pracy jako ekspedient lub
przyjmie

inne

zatrudnienie

wyn:« grodzeniem.

Zgłoszenia

„K. W.* pod „Energiczny*.

za

niskim

do Red.

3

Kupę
dom
docaedowy w centrum miesta
lub z ogrodem na Zwierzyńcu. Zgłoszenia do Red. pod A. B.

w szkołach
Tekst wszystkich

7.

Choroby

2

Praca
RA
ADANAA
ANKA
OADAAANŻADDA

Dr. Zeldowiczowa

LITEWSKIEGO

czynny

1 lub 2 pokoje

od

*

Lekarze

SZKÓŁ

VVVYVYVYVVYVYVYVYVYVYVYVYTYTYVYVYVAS

Wacława

Pietkiewicza (Ponarska 6-2). Ran-

nemu

Lokale

JĘZYKA

Polecamy podręczniki dostosowane dla nauczana jzzyka litewskiego

3.

*

go

:

Hiprzyniosą Wam niebezpieczną asystą:

18.00 — Muzyka z ply'.
18.25
— Informacie po litewsku.

wieziono

telef. 30-05.

Telef. 345..

15.15—15.30
— Info macje po polsku.
Wilno i Kowno

sokiego napięcia.
nął na miejscy.

przy ul. Mickiewicza 22,

wszystkich sklepach i składzie hurtowym mięso i wyroby
z mięsa sprzedaje się tylko za lity.
iš
Kantor S.A. „Maistas“ miešci się przy ul. Mickiewicza 12—14.

WTOREK, dnia 21-XI:
Wilno

drut elektiyczny

Nr 33.

We

RADIO

wany

Nr59

ul. Antokolska

1 skład hurtowy

w

Ceny od 60 cnt. do 2 lit.

Wilno
18.40—19.00
— Informacje

Sklep — ul. Mickiewicza 49
1 8!
Sklep — ul, Mickiewicza 10
10 99
Sklep — ul. Wileńska 27
11-76
Giedyminow»ska 24
11-07

14. Sklep —

2 cz. 14 obr. „Jes en e marzenia*.
Kasa czynma codziennie od 10-12
i od 2 pp.

15.00—1Irfo:m

Pohulanka

13. Sklep — ul. Kalwaryjska

„Wliamy*

premiera

ul. W
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