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KAUNAS. (Elta). Rada 

odała się do dymisji. 

inisttów przyjął. 

na powierzył Antoniemu 

KAUNAS. (Elta). 

elnił. Stworzył on Radę 

chodzą: 

Gen. rez. Kazimierz 
ewnętrzny ch. 

Ernest Galw?nauskas 

raju. 

„VILNIAUS KURJERIS“ 

(URJER WILE 
Min. Antoni Merkys 
na czele nowego rządu Litwy 

ministrów, której przewodni- 

ył generał rezerwy Jan Czernius 21 bm. po południu, 

Prezydent Republiki Antoni Smetona dymisję Rady 

Utworzenie nowego gabinetu Prezydent Antoni Sme- 

Merkysowi, burmistrzowi m. 

unas, ostatnio pełnomocnikowi rządu w Wilnie. 

Prezes ministrów Antoni Merkys, 

tóremu Prezydent Republiki Antoni Smetona powierzył 

| bm. utworzenie nowej Rady Ministrów, zadanie swe 

Ministrów, w skład której 

Antoni Merxys — prezes ministrów. ; 
Kazimierz Bizauskas — zastępca prezesa ministów. 

Jótef Urbszys — minister spraw zagranicznych. 

Skuczas — minister spraw 

— minister finansów. 

Gen. bryg. Kazimierz Musteisis — minister obrony 

Dr Kazimierz Jokantas — minister oświaty. 

Dr Antoni Tamoszaitis — minister sprawiedliwości. 

Józ:f Audenas — minister rolnictwa. 

Jan Masiliunas — minister komunikacji. 

Pociski spadają na Szwajcarię 
BERN XElta) Szwajcarska 

gentura telegraficzna ogłosiła 
omunikat dowództwa wojennego 
e ma jednej z ulic w Bazylei 
padły dwa pociski armatnie. 
eden pocisk wybuchł i ciężko 
lanił dwie osoby. 

iemcy naruszyły 
BERN. (Elta). Szwajcarski sztab 

eneralny komunikuje, že 17 i 
8 listopada samoloty niemiec- 
ie w kilku miejscowościach 
aruszyły granice szwajcarskie. 
Rozpoznane było, że są to 

amoloty niemieckie. z których 
rzucono odezwy. Ze względu 

Dalej komunikuje się, żć w 
okolicach  Bezylei miasteczku 
Riehen także spadły dwa czy 
trzy pociski armatnie. Ofiar w 
ludziach nie było. O pochodze: 
niu tych pocisków nie ma do- 
kładnych wiadomości. 

gran.ce Szwajcarii 
na nieprzychylną pogodę nie 
był dany odpowiedni rozkaz sa- 
molotom szwajcarskim. W pew- 
nych miejscowościach zaczęły 
działać baterie przeciwlotnicze. 

Tego samego dnia nad Bazy- 
leją okazał się samolot fran- 
cuski. 

Korsarstwo morskie 
LONDYN, (Elta). „Press As- 
iation* pisze, że we wtorek 

pływa 21 lat, jak poddała się 
lota niemiecka. W związku z tem 
odkreśła się, że obecna flota 
iemiecka znajduje sig w bez- ° 
adziejnej sytuacji. To widoczne 
st z tego, że Niemcy bez róż- 
icy zatapiają nie tylko statki 
ngielskie i sprzymierzeńców, 
cz i ekręty państw neutralnych. 

Gdy łodzie podwodne nie 
siągnęły skutku, Niemcy zaczę- 
zakładać miny. Mogły to uczy- 

ić teraz, kiedy noce są długie. 
akie postępowanie niemieckie 
skazuje, że Niemcy nie zwra- 
ją uwagi na umowy między- 
rodowe. Wielka Brytania zaw- 

e powiadamia, gdzie zakłada 
iny.. Podobnie  postępowały 
Niemcy, gdy zakładały miny 
Morzu Bałtyckim i w innych 

iejscowościach. Jednak nie po- 
adomły o minach, które za- 
żyły na Morzu Północnym. 
Dałej czasopismo  zazaacza, 
są miny trzech rodzajów — 
agnetyczne, pływające i przy- 
ązane. Aagielskie polawiacze 

  

min pracują przez całe doby. 
Jednak ich zadania są trudne, 
gdyż zakres ich działania jest 
niezmiernie obszerny. 

Niemcy usiłują udowodnić, że 
w przeszłym tygodniu znaczna 
ilość okrętów utonęło od min 
angielskich. Jednak autorytatyw- 
ne sfery angielskie oświadczają, 
że w tych miejscowościach nie 
była za ożona mina angielska. 
Podkreślają również, że miny 
brytyjskie są nieszkodliwe, gdy 
odrywają się od miejsc przymo- 
cowania. 

ENIAC AEA TNA NIN V NKP DES 

Holendrzy zestrzelili 

samolot niemiecki 

HAGA, (Elta). Według wiado- 
mości Havasa, w poniedziałek 
koło B>ermondu w H>laniii za- 
uważono niemiecki samolot wo- 
jenny. Samoloty holenderskie 
ostrzeliwały samolot niemiecki. 
Samolot nierniecki spadł, lotnik 
zginął. 

UABIIEIIL K IPO RSS 

Wilno, šroda 22 listopada 1939 r. Cena 15 centėw 
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tiency mały wkroczyć do НОМО 1 В. 0. 
LONDYN (Elta). „Daily Tele- 

graph* pisze, że Niemcy byłyby 
rozpoczęły ofenzywę przeciw Ho- 
landji już w daiu 11 listopada, 
gdyby w ostatnim momencie nie 
dowiedziały się, że Belgja zarea- 
guje natychmiast. 

Taki był sens akcji dyploma- 
tycznej w przeszłym tygodniu 
między Berlinem, Hagą a Bruk- 

selą. Niemcy zamierzały rzucić 
się na Holandję, bo sama Belgja 
nie zgodziła się przyjąć pomocy 
francuskiej i angielskiej, pozo- 
stawiając osamotnioną Holandję. 
Jednak stosunki pomiędzy Ho- 
landją a Belgją zmieniły się po 
ostatnim spotkaniu króla Leopol- 
da z królową Wilhelminą. Po tym 
spotkaniu Belgja oświadczyła, że 
jeżeli Niemcy będą usiłowali 

przejść granicę Holandji, Belgja 
ogłosi mobilizację. 

Ambasador niemiecki powiado- 
mił o tym swój rząd. Według 
czasopisma, wiadomość ta w Ber- 
linie wywarła ogromne wrażenia. 
Bowiem sądzono tam, że Belgja 
będzie zachowywała się neutral- 
nie dopóki nie będą naruszone 
jej granice. 

Pod godłem śmierci 
Słupy graniczne na ziemiach polskich 
AMSTERDAM. (Elta). Havas 

komunikuje, że w poniedziałek 
z Berlina do Krakowa wyjecha- 
ła grupa szturmowców z god- 
łem śmierci. Grupa ta ma us- 
pokoić terrorystów i doglądač 
żydów. Rząd niemiecki ma za- 

P. Prezydentowa 
Raczkiewiczowa 
przybyła z Wilna 

do Paryża 

Jak się dowiadujemy przyby- 
ła już do Paryża małżonka Pre- 
zydenta Rzeczypospoiitej Polskiej 
Pani Raczkiewiczowa. P. Raczkie- 
wiczowa przebywała w Wilnie do 
niedawna, a więc i przez cały 
czas pobytu władz sowieckich. 

Inspekcja jednostek 
marynarki polskiej 

w Anglii 
PARYŻ. (Kor. wł.). Z Lon- 

dynu donoszą: Wcdz Naczelny 
/Polskich sił zbrojnych gen. Si- 
korski dokonał 17 bm. inspekcji 
jednostek polskiej marynarki wo- 
jennej, walczących po stronie 
brytyjskiej. 

Generałowi Sikorskiemu towa- 
rzyszyli: dowódca polskiej ma- 
rynarki wojennej admirał Swirski, 
ambasador RP. w Londynie 
Raczyński, szef polskiej misji 
wojskowej w Anglii gen. Nor- 
wid Neugebauer, szef sztabu 
armii polskiej we Francji płk. 
Kędzior, attache wojskowy płk. 
Brzeziński oraz wyżsi oficero- 
wie brytyjscy. 

Generał Sikorski udekorował 
4 oficerów orderem „Virtuti Mi- 

lijari“, zaś 4 oficerów i 16 żoł- 
nierzy „Krzyżem Walecznych*. 

Następnie na okręcie brytyj- 
skim odbyło się zebranie, które 
przeistoczyło się w serdeczną 
manifestację przyjaźni polsko- 
brytyjskiej, poczem gen. Sikor- 
ski był podejmowany śniadaniem 
przez ks. Kentu. 

Kiepurai Rubinstejn 
koncertują na 
uchodźców 

(Kor. wł.). "Słynny śpiewak 
polski Jan Kiepura i znakomity 
pianista Artur Rubinstejn odby- 
wają obecnie tournće koncerto- 
we po Stanach Zjednoczonych, 
z którego dochód przeznaczyli 
na pomoc dla uchodźców pol- 
skich. Dochód z pierwszego kon- 
certu w Nowym York iósł 
40 tysięcy dolaró, eLJO" 
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miar oddzielić te części Polski, 
które były przydzielone do Nie- 
mięc od tych, którymi rządzi 
generalny qubernator. Już po- 
stawiono 100) słupów dla oz- 
naczenia granicy. 

W szybkim tempie przepro- 
wadzana įest germanizacja w 
częściach Polski, włączonych do 
Niemiec. Z tych prowincji już 
wywieziono do Lublina około 55 
tysięcy żydów. Ma ątek ich skon: 
fiskowano. To samo uczyniono 
z własnością Polaków. 

W miastach dużo policji nie- 
mieckiej Nie ma żadnej szkoły 
polskiej, ani jednego czasopis- 
ma polskiego. Nie toleruje się 
publicznie język polski. 

Generalny gubernator Frank 
w terytorium. przez niego rzą- 
dzonym wprowadził pracę przy- 
musową dla wszystkich miesz- 
kańców bez różnicy wieku i płci. 

Rozstrzelanie uczniów 

PARYŻ (kor. wł). W Pozna- 
niu, Toromu i Bydgoszczy mia- 
ły miejsce wypadki rozstrzeliwa- 
nia uczniów od lat 12 do 16, 
wziętych jako zakładników. M,in. 
rozstrzelano syna dra Maryńskie- 
go w Bydgoszczy w wieku 15 lat. 

Sąd niemiecki w Pozna- 
niu skazał Polaka na Ka- 

rę Śmierci. 

POZNAŃ (kor. wł.). Jak po- 
daje niemieckie biuro informa- 
cyjne, sąd okręgowy w Poznaniu 
rozpoznał sprawę 14 Polaków, 
oskaiżonych przez władze nie- 
mieckie o zabicie dwóch Niem- 
ców poznańskich, Gerada Krie- 
gera oraz Paula Johna. 

Proces trwał do późnego wie- 
czoja i zakończył się werdyk- 
tem, skazującym oskarżonego Pa- 
włowskiego na' karę Śmierci, 7 
oskarżonych skazano na karę 
więzienia do 4 lat, Pozostałych 
uniewinniono. (c) 

Greiser grozi Polakom 

PARYŻ (kor. wł.). Szef „pro- 
wincji Wartheland* Greiser oś- 
wiadczył ostałnio w Łodzi co 
następuje: Zapewniam, że nik- 

  

czemny  Zamach monachijski 
spadnie również na tych, którzy 
ponoszą zań odpowiedzialność 
w nowych prowincjach Rzeszy*. 

Areszty wśród księży 
w Warszaw e 

PARYŻ (kor. wł.) W Warsza- 
wie aresztowały władze niemiec- 
kie wszystkich księży, biorących 
udział w życiu społecznym, m. 
in. księży Nowakowskiego i Hiłe- 
hena, znaaych jako wybitnych 
mówców. 
 PRADWRS ZYTA OOO WK SIL IRO TT TIT KIETASIS 

Konflikt fińsko - so- 
wiecki trwa. 

HELSINKI (Elta). Przedstawi- 
ciel fińskiego ministerstwa spraw 
zagr. oświadczył, że sytuacja ro- 
kowań sowiecko - fińskich pozo- 
staje taka sama. Propozycje so- 
wieckie były rozważane na po- 
siedzeniach grup parlamentarnych 

wewnętrzna wojenna 
pożyczka Finlandii 

HELSINKI. Rząd fiński ogłosił 
wewnętrzną wojenną pożyczkę 
na sumę 500 milionów koron f.ń- 
skich. 

Otto Strasser o zamachu 
monachijskim 

PARYŻ. (Elta.) Havas komu- 
nikuje, że były bliski współpra- 
cownik Hitlera, a potem jego 
wróg — Otto Strasser po zama- 
chu monachijskim jest uważany 
w Niemczech za inspiretora tej 
zbrodni. Ostatnio zamieszkiwał 
on w Zurychu, skąd po zama- 
chu monachijskim był zmuszo- 
ny wyjechać. 
Otto Strasser udzielił wywiadu 

„Paris Soir*, Przedstawicielowi 
tego pisma oświadczył, że na 
początku sądził, że zamach zor- 
ganizowali jego przyjaciele, jed- 
nak, po wyjaśnieniu okoliczno- 
ści zrozumiał, że tak nie jest] 
Strasser zamach monachijski 
porównuje do dawnego pożaru 
Reichstagu. 

  

Sowiety likwidują przedstawicielstwa 
zagraniczne na zajętym terenie 

MOSKWA (Elta). Havas ko- 
munikuje, że komisarjat spraw 
zagranicznych powiadomił Fran 
cję i przedstawicieli dyploma- 
tycznych innych krajów, że peł- 
nomocnictwa . udzielone przez 
rząd Polski w tej częśc: Polski, 

która została zajęta przez So- 
wiety, tracą swą moc. 

We Lwowie rezydowali kon 
sulowie Francji, Wielkiej Bryta- ' 
nii i Włoch. Tam placówki kon- 
sularne prawdopodobnie wkrótce 
zostaną zwinięte. 
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Zagadnienie pracy 
Ostatnie trzy miesiące zmieni- 

ły oblicze naszego miasta. 
Na twarzach spotykanych 

przechodni widać głębokę tro- 
skę o byt i pracę. Wkoło tych 
problemów obracają się rozmo- 
wy znajomych w domach prywat- 
nych i nieznajomych w kolej- 

kach. Dużo jest bezradności 
przed niepewnym jutrem, bo- 
jaźni i... bezczynności w całym 
szeregu inteligenckim. 

Podaż pracy w zawodach 
szczególnie bardzo duża a po- 
pyt nikły. W tych warunkach 
staje się koniecznością zmiana 
zawodu, szukanie pracy tam, 
gdzie ją można otrzymać, W 
Wilnie o pracę nawet fizyczną 
jest trudno. Wytwórczość, któ- 
raby mogła wchłonąć rzesze 
szukające w tej chwili pracy, 
nie zostanie szybko uregulowa- 
na w Wilnie, trzeba zatym szu- 
kać jej poza Wilnem. 

Jednocześnie ze zjawiskiem 
braku pracy w Wilnie istnieje 
duże zapotrzebowanie na robot- 
ników w Litwie. Litwa odczuwa 
brak rąk rolnych. Intensyfikuj: ce 
się rołnictwo Litwy, rozwój ho- 
dowli, uprawy okopowych, a na- 
wet przemysłu i rzemiosła stwa- 
rzeją duże możliwości do zatru- 
dnienia tysięcy ludzi, dania im 
z korzyścią dla siebie pożywie- 
nia dachu i wynagrodzenia. 

Przeżycia ostatnich miesięcy 
wielu rzeczy nas nauczyły. Pra- 
cą fizyczn” dla tych wszystkich, 
którzy dla zdobycia kawałka 
chleba musieli znosić poniewier- 
kę kilometrowych męczących ko- 
lejek, już nie będzie zawodem 
godnym pogardzenia. 

Fortuna kołem się toczy, a byt 
zarówno pojedyńczego człowie- 
wieka jak i narodu, zależy od 
jego zaradności i żywotności. 
Znakomite przykłady dają ram 
amerykanie zaczynający po kilka 
a nawet kilkanaście razy w cią- 
gu życia swoją karjerę. Rzucani 
z góry na dół nie padają plac- 
kiem lecz zaczynają od nowa 
od najbardziej prymitywnej pracy 

Przyzwyczailiśmy się zaczynać 
karjerę raż w ży iu, karjerę naj- 
częściej skromną, zabezpieczają- 
cą zaledwie skromne bytowanie 
lecz stałe, z perspektywą mizer- 
nej emeryturki. Zawierucha wo- 
jenna przerwała spokojny byt. 
Straszne zniszczenie, które na- 
wiedziło nam wsie i miasta, po- 
zbawiło nas i warsztatów pracy 
i zasobów. Żyć jednakże trzeba, 
trzeba też pracować nie zależnie 
od tego czy do pracy, którą mo- 
żemy znaleźć jesteśmy przyzwy- 
czajeni czy też nie. 

Nikt z inteligentów zmuszony 
w pewnych okresach życia imać 
się pracy fizycznej nie złorze- 

  

czył jej, wręcz odwrotnie wspo- 
minał ten okres, jako wzmacnia- 
jący ciało i duszę. 

Pierwsze kroki mogą być 
przykre. Brak przyzwyczajenia 
do pracy fizycznej, błoto, kurz 
jakiś towarzysz pracy fizyc:nej“ 
na początku dotkliwie daią się 
we znaki. Szkodliwość dla zdro- 
wia pracy fizycznej w porówna- 
niu z pracą umysłową jest mniej- 
sza, 

Szczególnie jeżeli porównamy 
pracownika fizycznego dobrze 
odżywianego z bezroł otnym nie- 
dojadącym ptacownikiem umy- 
słowym. ` 

Pracy  tizycznej trzeba się 
jak každej innej nauczyč. Nie- 
których prac trzeba się uczyć 
stosunkowo długo, tym niem- 
niej ani wykształcenie ani inteli- 
gencja nie utrudniają wyuczenia 
się pracy fizycznej, lecz odwrot- 
nie ułatwiają. 

Zapowiedziany od | grudnia 
wolny ruch między Wilnem i Lit- 

wą daje duże możliwości znale- 
zie ie pracy, przedewszystkiem 
w średnich gospodarstwach rol- 
nych. Największe zapotrzebowa- 
nie na pracowników będzie wios- 
ną (było ono bardzo duże jesie- 
nią) lecz i obecnie jest znaczne, 
Powinno się stworzyć biura poś- 
rednictwa pracy w rolnictwie i in- 
nych zawodach — w przemyśle, 
handlu, rzemiośle, w pomocy do- 
mowej i t.d. które poza dostar- 
czeniem im pracy otoczyły by 
zainteresowanych opieką Odży- 
wianie na wsi litewskiej jest do- 
bre, a na ułożenie sie wzajem- 
nych stosunków rniędzy praco 
dawcą i pracownikiem. korzyst- 
nie wpłynie zapotrzebowanie na 
„robotnika, który jest tam ceniony. 

Praca w warunkach nietknię- 
tych wojną korzystnie wpłynie 
zarówno na ciało jak i duszę. 

Tym więcej że w Wilnie o 
każdą pracę i przeżycie będzie 
trudno. Janusz Jagmin. 
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Projekt zmiany 
ustawy o szkolnic- 
twie powszechnym 
Litewska Rada Ministrów przed- 

łożyła Sejmowi do rozw ażenia pro 
jekt zmiany ustawy o szkolnictwie 
powszechnym. Projekt przewi- 
duje zmiany następujące: 1) w 
szkile powszechnej z wykłado- 
wym językiem litewskim, dla 
dzieci narodowości nielitewskiej, 
jeżeli ich liczba wynosi conaj- 

« mniej 32 (dotychczas conajmniej 
20) może być wykładany jako 
osobny przedmiot, język naro- 
dowości tych dzieci. 2) jezy- 
kiem wykł:dowym w szkołach 
powszechnych jest język litew- 
ski. Jeżeli w okol cy szkoły po- 
wszechnej znajduje się conaj- 
mniej 50 dzieci (dotychczas 30) 
narodowości nielitewskiej może 
być założona szkoła powszechna 
z nielitewskim językiem wykła- 
dowym. W takich szkołach język 
litęwski wykłada sie jako osob- 
ny obowiązkowy przedmiot; poza 
tym w języku litewskim wykłada 
się nauka o kraju ojczystym, hi- 
storia i geografia. 

Projekt ustawy przewiduje też, 
że minister Oświaty może po- 
zwolić na czasowe wykładanie 
nauki o kraju także w języku 
rodzianym. (N) 

** — 

Wyjazd do Rosji 
Sowieckiej 

„Diena*, W okręgu wileńskim 
znaleźli się ludzie, którzy zech- 
cieli przenieść się do Rosji So- 
wieckiej, Podczas pobytu wojsk 
sowieckich w Wilnie, sporo osób 
o odpowiednim nastawieniu zdą- 
żyło przenieść się na terytorium 
Białorusi Zachodniej. Obecnie 
przeszło 1000 osób z Wilna i ók- 
ręgu robi starania o wyjazd do 
ZSRR. W Kownie bawi specjalna 
delegacja, która prosi poselstwo 
sowieckie o ułatwienie wyjazdu. 

' 

Znižamy cene pisma 
Rosnąca poczytność pisma pozwala nam na obniże- 

nie ceny kolportażowej „Kurjera Wileńskiego" do 15 €*m= 
tÓwW za egzemplarz i ceny prenumeraty do 3 litów 
50 centów miesięcznie. 

W związku z tym będziemy uważali, że prenumera- 
torzy którzy wpłacili już prenumeratę w wysokości 5 litów, 
niają 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 
starań w kierunku podniesienia poziomu pisma i zwięk- 
szenia ilości materiału, 

Wszystko już było 
Przeciętny czytelnik i słuchacz 

radia, czytając gazety i słuchając 
komunikatów radiowych, nie 
może ziozumieć „gdzie się wła- 
ściwie podziała ta wojna", 
Zwłaszcza pokolenie wojny świa- 
towej, które pamiętało, że w 
przeciągu pierwszych miesięcy 
1914 roku, toczyły się najkrwaw- 
sze walki i zginęło kilka milio- 
nów ludzi gotowe jest uważać 
to co się dzieje na t. zw. za- 
chodnim  „froncie'* za dość 
kiepski żart. 

Okazuje się, że nie tylko czy- 
telnik polski nie może zrozu- 
mieć tajemnicy obecnej „„stra- 
tegii kunktatorstwa", Równie 
zdziwiona jest kawiarnia i ulica 
paryska. | we Francji spodzie- 
wano się potopu krwi. A tym- 
czasem? 

Jeden z dzienników ryskich 
drukuje następujące charakte- 
rystyczne obrazki z Paryża. 

Minęły dwa miesiące wojny. 
Przy wzajemnym spotkaniu pn- 
ryżanie zapytują jeden drugiego. 

—Czy pan orientuje się coś nie 
coś w obecnej sytuacji wojennej? 

Nie, obaj się nie orientują 
i obaj są zadowoleni, że się nie 
Sprawdziły  złowrogie  przepo- 
wiednie strategików i polityków 
kawiarnianych. A panowie ci 
przepowiadali rzeczy straszne. 
Jedni wróżyli, że Goering wy- 
szle od razu na Paryż 1000 
aeroplanów, inni że znacznie 
więcej. Jeszcze inni byli zdania, 
że powtórzy się krwawy sierpień 
1914 roku. Charleroi, Marna! 

Z alzackich miast nie powi- 
nien był pozosteć kamień na 
kamieniu. Strasburg, Metrz, Col- 
mac! Do Colmaru można strze- 
lać z karabinów maszynowych, 
nogą nie wykraczając poza ob- 
reb Niemiec. Metz możno tak 
samo ostrzeliwać z dział, Do 
Strasburga można kropić nie- 
omal że z pistoletów! 

A tymczasem? 

Dziwna wojna,. bardzo dziwna 
wojna powtarzają paryżanie. 

Wydawnictwo. 

* 
* * 

Są jednak w tej wojnie i rze- 
czy dawniej nie spotykane. Przy- 
kład Madrytu i Warszawy spo- 
wodował „totalną“ ewakuację 
miast. 

Strasburg jest zupełnie pustyl 
Jest tak pusty, że może ujść 
za miasto-widmo. Żyją w nim 
tylko koty. Te, o których za- 
pomniały dzieci, te które nieo- 
patrznie oddaliły się z domu. 
Pewnego dnia setki pociągów 
porwały dzieci, starców i kobie- 
ty Alzacji i uwiozły je aż hen 
ku śnieżnym, szczytom Pirene- 
jów. 

W małych miasteczkach Francji 
zachodniej zarekwirowano wszy- 
stkie lokale publiczne szkoły, 
sale klubowe, nawet kinemato- 
grafy. Dlarwspółczesnej wędrów- 
ki ludów i tego jeszcze okazało 
się za mało! Część uchodźców 
trzeba było umieścić wprost w 
chatach francuskich fermerów! 

* 
* * 

Są tedy wszystkie dekoracje 
wojenne. Byla mobilizacja zaję- 
cie terytorium Saary, blokada, 
ewakuacja... tylko gdzieś zapo- 
działa się sama wojna! 

  

„.KORJER WILEŃSKI 

ROSA 

"r. 

z Kossowów 

Terebeniewowa 
opatrzona Św. Sakramentami, zmarła w dniu 20 listopadą 

19 9 r., przeżywszy lat 93. 

Maria 

   

  

E:sportacja z domu żałoby (ul. Litewsta 6) nastąpi dnia 22-00 
listopada br. o godz. 10 rauo, do kościoła Św. Trójcy, przy ul. Do- 
minikanskiej. Po n bożeństwie pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu 
Wojskowym na «ntokolu, w grobie rudzinnym. 

Rodzina. 
2 

Jak jest w szkolnictwie wileńskiem 
Nawiązując do wczorajszej 

wzmianki o odbytym w niedzielę 
19 b. m. zebraniu ogólnym na- 
uczycielstwa wileńskich publicz- 
nych szkół powszechnych, Śred- 
nich i zawodowych dowiadujemy 
się co następuje: 

Władze. litewskie w odpowie- 
dzi na bezpośrednią interwencję 
i memoriał wyłonionej ad hoc 
reprezentacji b. zrzeszeń nauczy- 
cielskich zdecydowały o dalszym 
normalnym toku pracy w szkol- 
RASA TSV 

Księża w Pińsku są 
na wolności. 

Podana przez nas w dn. 17 b. 
m. wiadomość pochodząca z Pa- 
ryża o losie duchowieństwa ka- 
tolickiego w Pińsku nie jest na 
szczęście zgodna z rzeczywis- 
tością. Od bezpośrednich świad- 
ków dowiadujemy się, że do 
dnia 5-go listopada zarówno 0- 
bydwaj biskupi katoliccy, jak i 
księża pozostawali na wolności. 
Nabożeństwa odprawiały się re- 
gularnie zarówno w katedrze, 
jak w kościele św. Karola. Żad- 
nego księdza katolickiego nie 
rozstrzelano w Pińsku. 

Tajny konsystorz 
WATYKAN, (Elta). Dnia 2 grud- 

nia zbierze się posiedzenie taj- 
nego konsystorza. To posiedze- 
nie, będzie obradowało po raz 
pierwszy za Piusa XIII. Będą 
mianowani biskupi na niezajęte 
miejsca. Przy tej okazji papież 
wyznaczy nowego sekretarza 
stanu Keścioła. 

nictwie, co oznacza w praktyci 
pozostawienie około 950/, szkó 
powsztchnych i średnich Or 
wszystkich dotychczasowy: 
Szkół zawodowych w okręgi 
wileńskim. Ponadto przybęd, 
dwa progimnazja białoruskie 
Wilnie i polskie w N. Wilejca 

W szkołach ogólnokształcą 
cych powszechnych i śŚrednic| 
mają prawo ubiegania się o py 
sady nie tylko ci, którzy na Sky 
tek ustawy litewskiej z 1920 
przysługują litewskie prawa ob 
„watelskie, lecz i ci wszyscy, ktf 
rzy mają za sobą 10 lat prac 
w tego typu szkołach pozosta 
łych w okręgu wileńskim. 

W szkolnictwie zawodowyr 
ubiegać się mogą o pozostawią 
nie na posadach wszyscy dotych 
czasowi nauczyciele, 

Zatrudnionen u dotychczas ni 
uczycielstwu wypłacone zostan 
pensje od chwili wkroczen 
wojsk litewskich t.j. od 27 pa 
dziernika r. b. w litach w wysq 
kości poborów poprzednich prz) 
relacji złotego do lita al pa 
t. j. jeden za jeden. 

W. szkołach polskich wprow. 
dzony będzie język litewski, ji 
ko obowiązkowy, Kierownictw 
spocznie przeważnie w ręku pq 
dagogów Litwinów. (wt 

Wezwanie amb. 
Raczyńskiego. 

LONDYN (Eita). Ambasada 
Polski Raczyński ата 19 ра 
dziernika przez redio wygłos 
przemówienie, prosząc o ofia 
na fundusz pomocy Polakom. 

Podpisanie umowy o przesiedleniac 
między Sowietami i Niemcami 

MOSKWA. (Elta.) „Tass* ko- 
munikuje, że 16 listopada mię- 
dzy Sowietami a Niemcami zo- 
stała podpisana umowa w spra- 
wie repatriacji Niemców z (krai- 
ny i z Zachodniei Białorusi oraz 
w sprawłe wysiedlenia Ukrain- 

Na to jednak, ażeby odkryć 
prototyp wojny współczesnej 
trzeba się cofnąć w głąb historii. 
Tam odnejdziemy takie suche 
wojny, rozsadzanie wroga od 
wewnątrz, tajemnicze zamachy 
monachijskie, zastępujące krwa- 
we ofenzywy. ‘ 

Zwłaszcza historia Włoch, ob- 
fitująca bardziej w podstępy, niż 
w przelew krwi, zna wiele przy- 
kładów dziwnych wojen. Mereż- 
kowski w swojej książce pt. 
Leonardo da Vinci opisuje jed- 
ną z wypraw wojennych Cezara 
Borgii. Cezar Borgia odwrócił 
niejako same prawa natury 
wojny, urządził bowiem krucjatę 
ze swoich nieprzyjaciół przeciw- 
ko swoim przyjaciołom. Kiedy , 
przyjacielski zamek poddał się, 
wrogowie Borgii nie mogli się 
rzecz prosta obejść bez uczty 
triumfalnej. Na to tylko czekał 
chytry Włoch. 

Zwyciężonym przyjaciołom nic 
złego się nie stało. Zwyciężcy 
nieprzyjaciele zostali  wytruci 
podczas uczty. 

Wojny króla francuskiego Lud- 
wika XIV były kosztowne, ale 

<ów, Białorusinów i Rosjan z t 
rytorium b. Polski, które zosta 
sferą wpływów niemieckich. 
wysiedlenie dotyczy tylko tyd 
meszkańców, którzy wyra 
zgodę na wyjazd. 

` 

niezbyt krwawe. Oblężenia mia 
flandrvjskich nie przeszkadza 
królowi do uczt i miłostek. Pr 
wie wszystkie bitwy Frydery 
Wielkiego podczas wojny sie 
mioletniej przypominały niemiej 
ką kampanię wrześniową w Pd 
sce. Przewaga wojsk koalicji a 
typruskiej podczas wojny sie! 
mioletniej byłą tak wielka, 
tylko seiia „blitzkriegów” m 
gła umożliwić Fryderykowi Wi 
kiemu jego siedmioletni opór. 

Historia Rplitej znała równi 
„suche* wojny. Poskromie. 
Gdańska przez Stefana Bato 
go, akcja poprzedzająca Ho 
Pruski, wreszcie udział Polski 
Wojnie Północnej, raczej bier 
niż czynny, Zbieranie się ruszį 
pospolitych miało nieraz na d 
lu w większym stopniu zas 
szenie, niż pokonanie wroga. 

* X * 

Nie mają więc racji „krv 
wi“ ludzie z kawiarni, urągają 
bezkrwawej wojnie. Ilość trupd 
nigdy nie stanowiła istotne 
warunku zwycięstwa. Dobry grą 
szachowy potrafi dać mata z 
pełnie tak samo przy pomo



     

Nominacje 
urzędników samorzą 

dowych 

Naczelnik pow. Wileńskiego 
płk. rez. Szlepetys zatwierdził 
następ. urzędników pow. wileń 
skiego: burmistrza N. Trok Łu- 
kaszewicza Bolesława, burm. N. 
Wilejki Mackiewicza. Mieczysła- 
wa, wójta gm. Rudomino Kida- 
winysa Michała, gm. Miedniki 

0 — Abulewicza Juliusza, 
1етепсгупа — Czerkaskiego 

Bronisława, Mejszagoły — Arti- 
kasa Bolesława, Podbrzezia — 

' Rymszewicza Kazimierza, Rze- 
szy — Szwarcewicza Piotra, 
Turgiei — Lilejkę Edmunda i 
N. Trok — Lipnickiego Jerzego. 

Naczelnik pow. Święciańskie- 
go zatwierdził: Jakutisa Justy- 
na — wójta gm. Dukszty, Mat- 
kiewicza Leona — Ignalina, Za- 
borowskiego Onufrego — Koł- 

nian, Blażysa Wincentego — 
odbrodzia, Cicenasa Nikode- 

ma — Smołwy i Urbanowicza 
Antoniego — N. Święcian. Bur- 
mistrzem N. Święcian został 
Świrbutowicz Juliusz. (N) 

—0:0— 

Wojsko litewskie 
obchodzi 21 rocznicę 

istnienia 
Program święta w Wilnie jest 

następujący: w przededniu świę- 
"ta, dnia 22 listopada w sali 
Lutni zostanie urządzony kon- 
cert muzyki religijnej. który wy- 
pełni chór kościoła garnizono- 
wego w Kaunas. W dniu śŚwię- 
ta, dnia 23 listopada, o godz. 
10.30 uroczyste nabożeństwo w 
katedrze. Po nabożeństwie defi 
łada wojskowa na rogu ulicy 
Wileńskiej i Mickiewicza. O godz. 
15 uroczyste opuszczenie sztan- 
daru na górze Zamkowej, o 

' godz. 19 w teatrze miejskim 
opera „Trys Talismanai“. 

Oprócz tego o godz. 17.30 
w gimnazjum Witolda Wielkie- 
go odbędzie się wieczór pieśni 
i muzyki wojskowej. Cały ten 
program będzie transmitowany 
przez radio. 

=: 

Zakończerie uroczystości 
Opieki Mat'i Boskiej 

Ostro ramskiej 

W niedzielę zakończone zosta. 
ły religijne uroczystości Opieki 
Maiki Boskiej Ostrobramskiej, 
które trwały od dnia 11 b.m. 
„Podczas uroczystości codzien- 

nie, przy wyjątkowo licznym 
napływie wiernych, odbywały 
się nabożeństwa, zarówno w ko- 
šciele św. Teresy, jak i przed 
Cudownym Obrazem Matki Bo- 
skiej Ostrobramskiej, (x) 

    

będą utrzymane 
Jak już podawaliśmy, od dziś 

sprzedzż produktów żywnościo- 
wych na kartki będzie się odby- 
wała na lity chleb zaś będzie 
można jeszcze kupować za zło- 
te do 1l-go grudnia br. Cena 
jego będzie zrównana z cenami 
chleba w . Kownie, co wpłynie 
na pewne podrożenie tego arty- 
kułu. 

Kartki żywnościowe będą na- 
razie urzymane to znaczy pro- 
dukty oznaczone na nich nie 
bedą sprzedaw:ne w wolnym 
handlu, lecz tylko na kartki w 
normach podanych na tych 
kartkach, jedynie masło będzie 
można nabvwać bez kartek w 
dowolnej ilości. 

Jak nas informują, „Maistas“ 
ma obniżyć cenę mię:a woło- 
wego. Ceny te mogą jednak ulec 
normalnej sezonowej zwyżce na 
wiosnę. Natom'ast tłuszcze ma- 
ją nieznacznie podrożeć. Praw- 
dopodobnie o 20 centów na ki- 
logramie. 

Obecnie w Wilnie i okręgu 
daje się zaobserwować wzmo- 
żona spekulacja cukrem i solą. 
Plotka winduie ceny tych arty- 
kułów. Jak informują, obawy, 
te zabraknie tych produktów są 
nieuzasadnione (wł.) 

Akcj» sanitarna 
w Polsce 

pod Niemcami 
KRAKÓW (Elia) — DNB do- 

nosi, że urzędy niemieckie za 
czeły porzadkować sprawy zdro- 
wotne w Polsce. Został ustalo= 
nv program higieniczny, któ- 
rego przeprowadzenie zostało po- 
wi-rzone lekarzom Polakom pod 
nadzorem lekarzy  Miemców. 
Nowy porządek wprowadzony 
jest w szpitalach znajdi jących 
się na pograniczu. W. tych 
szpi'alach znajduje się 52.000 
osób cywilnych i 35,000 żołnie- 
rzy. 

W miastach dzielnice żydow- 
skie są oddzielone i ściśle kon- 
trolowane. Pżeby uniknąć epi- 
demii nakazano szczepić całą 
ludność cywilną, We wszystkich 
miastach zakładane są łaźnie i 
zakłady dezynfekcyjne. 

  

KOMPLETY 
RYSUNKOWE 
wznawia Spółdzielnia pracy artystów 
wileńskich „Spaw* od dnia I-go listo- 
pada b.r. do 15-VI-194) r. Program 
obejmuje: rysunek I mala'stwó, liter- 
nictwo, zdobnictwo, perspektywę i kre- 
ślenie. Tvgodniowo godz. 12. Opłata 
mies. litów 10. Zapisy: plac Orzeszko- 
wej li-b m. |, w go z od 16—18. 

pionków, jak i obu wież, oficera 
i królowej. 

Przegra w tej wojnie ten, ko- 
mu zabraknie nafty w decydu- 
jacym momencie. Może w tej 
nefcie tkwi cala tajemnica zwło- 
ki. Trzeba mieć wiele cystern w 
zapasie. w chwili, kiedy wyleci 
nie 60 aeroplanów, ale 6000 ty- 
sięcy. ; 

Zdaje się, že ,mobilizacja 
naity jest, w wojnie 1939-g0 
roku znacznie wažniejsza od. 
mobilizacji krwi i mięsa armat- 
niego. Ten, kto zastanie wroga 
na lotnisku, zwycięży, tak samo 
jak Tatarzy jakiegoś chana Gi- 
reja, zastawszy znienacka gród 
ruski, czy lacki. O pięć minut 
uprzedzić wroga na jego włas- 
nym lotnisku. Oto wyczyn na- 
poleoński czasów dzisiejszych. 
— A człowiek? 
Ten musi przetrwać, musi źyć, 

ponieważ w wojnie totalnej bie- 
rze udział nie tylko Państwo, 
ale i Naród! Gdyby w Wojnie 
1939 — 194? Niemcy i Francu- 
zi stracili tyle mężczyzn co w r. 
1914 — 1918. wojna obecna 
straciłaby dla nich wszelki sens, 
gdyż już w r. 1980 staliby się 
małymi narodami. 

Stal nie jest oszczędzana, re- 
produktorzy owszem. Oto sens 
„dziwnej wojny*, której się tak 
dz wią w Paryżu „spece* od 
wojny poprzedniej. 

Ма jednegd żołnierza angiel- 
skiego przypada podobno ton- 
na żelaza i stali. Rycerz średnio- 
wieczny okuty w stał od pięt 
do łysiny był „girlaską* w po- 
równaniu do. współczesnego 
Tommyl 

Pytanie, które mi zadał jeden 
ze znajomych, dlaczego nikt 
z naszych wspólnych znajomych 
nie zginął w tej naikrwawszej 
części, krwawego Monachium 
(które jednak może się stać 
lada chwila wojną w stylu 1914 
roku) nie jest trudne, 

Do zabicia człowieka potrzeb- 
na jest nie tylko kula ale i czas. 
Wola oszczędzania Narodów i 
ich dorobku wewnątrz krajów 
walczących, powoduje owe nie- 
zrozumiałe przerwy pomiędzy 
jedną i drugą akcją wojenną. 

Wojna współczesna jest woj- 
ną o ostatni kwadrans silnych 
nerwów, ostatnią tonnę nafty 
i ostatnie kilo chleba. 

" Kazimierz Leczycki. 

   

   

Kar'kiżywnościowe 

Dziś: Marka i Stefanii 

jutro: Klemensa 
     LISTOPAD 
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Komisarzem samorządowym 
pow. Wileńskiego został wilnia- 
nin Litwin Komendant Milicji 
Wileńskiej p. Leonard Palewicz. 

(N) 
— Naczelnym radcą praw- 

nym w Zarządzie Miejskim m. 
Wilna na miejsce mec. Bag'ń- 
skiego, który przez władze so- 
wieckie wywieziony został z Wil- 
na, mianowany został mec. Juch- 
niewicz. (x) 

— Do Wilna przybyła z 
Kowna wycieczka robotników, 
w liczbie 80 osób. wycieczkę 
zorganizowała kowieńska lzba 
Pracy. 

— Milion litów na Opiekę 
społeczną. Dowiadujemu się że 
Rada Ministrów postanowiła wy- 
asygnować milion litów na cele 
opieki społecznej w Wilsie i 
kraju wileńskim, Pieniądze te zo- 
staną przekazane Zarządowi m. 
Wilna. Częściowo kredyt ten zo- 
stanie zużytkowany na ' roboty 
publiczne, celem zatrudnienia 
największej liczby MPA. 

x 

— Szkoła leśna i muzeum 
gospodarki teśnej przeniesione 
będą do Wilna. Mieszcząca się 
dotychczas w Olicie szkoła leś- 
na została przeniesiona do Wil- 
na. Do Wilna przeniesione zo- 
stanie również muzeum gospo- 
darki leśnej. Do szkoły leśnej 
uczęszczało 60 osób. (x) 

— Pomoc dla uchodźców. 
Lit. Czerw. Krzyż otrzymał już 
z Holandii wagon bielizny i ko- 
ćów dla zaopatrzenia uchodźców 
z Polski i internowanych pols- 
kich wojskowych. W tych dniach 
oczekuje się z Ameryki ubrania 
i bielizny na ten sam cel za 15 
tys. dolarów. (N.) 

„.— Z Wileńskiej Izby Rze- 
mieślniczej. 17 b. m. odwiedził 
Wileńską Izbę Rzemieślniczą pre- 
zes Kowieńskiej lzby Przemy- 
słowo- Handlowej i Rzemieślni- 
czej p. Kurkauskas w towarzy- 
stwie p. Gruodzisa z Kowna, 
biorąc udział w posiedzeniu za 
rządu lzby, na którym była 
omawiana sprawa dalszej dzia- 
łalności Izby, postulaty rzemieśl- 
ników wileńskich dotyczące 
umożliwienia im nabywania Su- 
rowców oraz uzyskania kredy- 
tów, i wreszcie sprawa  do- 
kształcającej szkoły zawodowej 
dla rzemieślników. Prezes p. Kur- 
kauskas, przyrzekł swoje po- 
parcie dla postułatów rzemiosła 
wileńskiego u odpowiednich 
czynników rządowych. (FL) 

— Rejestracja pojazdów me- 
chanicznych. Wydział podatko- 
wy Zarządu Miejskiego prze- 
prowadza rejestrację wszystkich 
znajdujących się na terenie mia- 
sta pojazdów mechanicznych, a 
więc rowerów, motocykli i sa- 
mochodów. (x) 

— Powszechna Spółdzielnia 
„Spożywców w Wilnie przyjmu- 
je 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. 

— Sprawy przemysłu drzew- 
nego w Okręgu wileńskim. 
Kowieńska lzba Rolnicza zamie- 
rza wpłynąć na rozwój i oży- 
wienie przemysłu drzewnego. W 
związku z tym, udaje się do 
Wilna kierownik wydz. przemysłu 
drzewnego Izby Rolnej p. Pama- 
taitis, który zapozna się ma 
miejscu z możliwościami tej ga- 
ięzi przemysłu. (N). 

  

WISE A 
— Dwa nowe gimnazja pań- 

stwowe w Wilnie. 2 b.m založo- 
ne zostały w Wilnie dwa gimnazja 
państwowe z litewskim językiem 
wykładowym: gimn. męskie im. 
Witolda Wielkiego i gimn. żeń- 
skie im. Biruty. Oba gimnazja 
do końca roku będą czynne ra- 
zem, pod kierownictwem dyr. 
Szyksznysa, 

— Skssowanie cła na prze- 
syłki żywnościowe z zagranicy. 
Komisarz cen wydał ostatnio za 
rządzenie, aby przesyłki żywnoś- 
ciowe nadsyłane z zagranicy do 
okręgu Wileńskiego były zwal- 
niane od cła, Jak wiadomo prze- 
pisy celne Litwy naiładają wiel 
kie cła na wszekie przesyłki 
żywnościowe z zagranicy. Wła- 
dze jednak w związku z obecną 
sytuacją w okręgu wileńskim, 
skasowały to cło w stosunku do 
przesyłek wpł,wających do оК- 
ręgu do I grudnia b. r. (wł.). 

— Sprawy kulturalne m. 
Wilna. Dep. Kultury ustalił eta- 
ty w bibliotekach Wróblewskich 
i T. Zana w Wilnie. ,Na przed- 
mieściach Wilna zamierza się u- 
ruchomić 12 bibliotek, zaś w оК- 
ręgu — 20 bibliotek. Czytel ie 
T-wa „Rytas“ pozostaną nadal 
czynne; uruchomi się ponadto 
czytelnie „Ryta-a* zamknięte w 
swoim czasie, Zamierza się Stwo- 
rzyć w Wilnie centralne muzeum. 
Na ochronę pomn ków asygno- 
wano 10 tys. lit (N). 

— Kierownictwo Rocznych 
Kursów Handlowych M Przew- 
łockiej w Wilnie komunikuje, 
iż wykłady na powyższych kur- 
sach odbywają się w godz. od 
16-19. Zapisy na kursy trwają 
nadal. Codziennie od g. 16—18 
w lokalu Szkoły pisanią na ma- 
szynach ul. Mickiewicza 22—5 
(Il) piętro). 

— Komitet pomocy ofiarom 
wojny przy zborze ewangelic- 
ko-reformowanym w Wilnie ni- 
niejszym powiadamia, że rejest- 
ruje wszystkich uchodźców e- 
wangelików reformowanych prze- 
bywających w Wilnie w lokalu 
przy ul Zawalnej Il m. 3 w 
godzinach od 10-ej do 14 ej. 

— Mleczarstwo w okręgu 
wileńskim. W wywiadzie pra- 
sowym  prezes „Pienocentras“ 
p. J. Glemža oświadczył, że do- 
tychczas zaopatrywaniė m. Wil- 
na w mleko nie byto naležycie 
zorganizowane, ze względu na 
prymitywne arządzenia ręcznych 
mleczarf i słabą wydajność mle- 
czarni parowej w Wilnie. Mie- 
czarnię tę przeimuje obecnie 
„Pienocentras* Mleczarstwo w 0- 
kręgu wileńskim w słanie obec- 
nym zaspakaja zaledwie połowę 
potrzeb m. Wilna; resztę wypa- 
dnie narazie dowieść z innych 
dzielnie Litwy. (N.) 

— Kursy języka litewskiego. 
Na mocy rozporządzenia przed- 
stawiciela Ministerstwa Oświaty, 
zostały powołane do życia kur- 
sy języka litewskiego. 

Kursy powyższe mają przede 
wszystkim na uwadze tych, któ- 
rzy pracują lub mają zamiar 
pracować w kd PA państwo- 
wych, samorządowych, szkolnict- 
wie i instytucjach publicznych 
i prywatnych. 

Nauka na kursach będzie od- 
bywała się w godzinach popo- 
łudniowych w różnych dzielni- 
cach miasta. 

W wypadkach wyjątkowych 
słuchacze będą zwolnieni od 
przewidzianej opłaty. 

Nauka na kursach rozpocznie 
się dnia 20 listopada rb. Zapisy 
na kursy przyjmuje kancelaria 
kursów w gmachu gimnazjum 
żeńskiego imienia Elizy QOrzesz- 
kowej, przy ul. Mick ewicza — 
Codziennie, prócz niedziel i 
świąt, w godzinach od. 11 do 12 
i od 16 do 20. 
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W sprawie wyda- 
wania paszportów 
w wilnie i okręgu 

Rada Ministrów przyjęła i 
przedłożyła sejmowi do rozpa- 
trzenia projekt zniany ustawy 
© paszportach. Projekt niemal 
wyłącznie dotyczy ustalenia spo- 
sobu wydawania paszportów 
m eszkańcom m. Wiłna i okrę- 
gu. Przede wszystkim paszporty 
byłyby wydawane tym miesz- 
kańcom Wilna i okregu którzy 
udowodnią onywatelst:o litew- 
skie na podstawie następ. doku- 
mentów: 

1) akty stanu cywilnego, wy- 
dane w m. Wilnie i okręgu: me- 
tryki urodzenia, chrztu. zgonu, 
ślubu, wyroki w spr. zalegalizo- 
wania dzieci, wyroki w spr. roz- 
wodu; 

2) dokumenty odnośnie przy- 
pisania „w m. Wilnie i kręgude 
gm'ny wieiskiej, miejskiej i kla- 
sowej (c gólne księgi spisów lud- 
ności, zaświadczone zapisy, Świa- 
dectwa przypisania do gminy w 
dawnych paszportach rosyjskich 
czy aktach stanu cy silnego); . 

3) dokumenty odnośnie poby- 
tu stałego w m. Wilnie czy ok- 
regu conajmniej od i stycznia 
1904 r. i posiadania tam stałej 
pracy czy nieruchc mości; 

4) dokumenty, stwierdzające 
stałe miejsce zamieszkania w m, 
Wilnie czy okręgu 6 sierpnia 
1920 r i 27 października 1939r. 
Wszystkie wymienlone  doku- 
menty, potrzebne dla uzyskania 
paszportu, wydawane są bez- 
płatnie. (N) 

Likwidacja monopo- 
lów polskich 

Elta. Jak podaje „Warsch.Ztg“, 
wkrótce się odhędzie w Warsza- 
wie narada kom tetu, mającego 
na celu likwidację polskich 
monopolów W skład komitetu 
wejdą przedstawiciele Niemiec, 
Sowietów, Litwy i generalnej 
gubernii (okupacja niemiecku). 
Przedsiębiorstwa monopolowe w 
granicach gen: r. gubernii prze- 
kazane zostaną dyrekcji general- 
nej, na której czele staną nie- 
mieccy eksperci, (N) 

Litewskie linie 
lotnicze 

Samoloty z Kowna do Rygi 
będą kursować tylko do 28 li- 
stopada. Teraz kursują one we 
wtorki i piątki. Na wiosnę komu- 
nikacja powietrzna będzie wzno- 
wiona na większą skalę wewnątrz 
kraju i z innymi kraiam. We- 
wnętrzna komunikacja powietrz- 
na będzie odbywać się między 
Połągąa Wilnem, zaś międzyna- 
rodowe — między Rygą a Kró- 
lewcem. 

Niemiecka „Lufthansa“ zanie- 
chata planu wznowienia regular- 
nej komunikacji powietrznej mię- 
dzy Berlinem a Moskwą przez 
Kowno. Jak się przypuszcza, to 
ma związek ze skutkami wojny. 

(N) 

TEATR I MUZYKA 
Teatr Miejski na Pohulance 

— Dziś we środę 22 listopada teatr 
nieczynny. 

Jutro we czwartek 28 i w piątek 
24 listopada gośćinne występy overy 
kowieńskiej. 

Teatr muzyczny „Lutnia” 
— О2 & — Koncert religijny. 
— Jutro operetka J. Straussa „Wie» 

deńska rew*, w pierwszorzędnej ob- 
sadzie 161. 

    

Teatr „Rewia” Światowid 
Dziś i dni następne premiera no- 

w-j rewii p.t. „Jesienne Marzenia” w 
oprac. artysty A. Jaksztasa. 

  

Zaułek Św. Jerzego 3 

Wileńska Książnica 

„Nowošci“ 
wypożycza beletrystykę, lekture 

szkołn. , naukowe 
Czynna w dnie powszednie 

od godz. 1l do !8-ej. 
Warunki dostępne. 
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Poszukiwanie zaginionych 
Pęosziskkówemó 2: 

Chłusewicz Franciszek. 5 p. Lotn. 

Orzelski Ryszard, z Łap. Na woj- 
uie: artsłe ia przeciwlotn.w Grodnie. 

icwicz Alfons, 6 p. p. leg. 

    

Komandor Walbek. 
Baryborówna Ksienia pracown, 

4 żeńskiej komp. J. H. P. Biniewicze, 
poczta Błonie k. Wa'szawy. 

Jabłonowski Antoni, |. 45 agronom. 
Rzepiela Józef, por. r:z. DOK III 

Giodno 
  

  

apiszewska Zofia z dziećmi, z 
Bvdgoszczy. 

Krug Stanisław mjr. lub kpt. 18, 
PAL. D-ca 3-go. Dyw. Prawdopodobnie 
w niewoli niem. w Rastenbergu (Pru- 
$y Wschodnie). 

Dobrzeniecki Jerzy. podofic, wą- 
growi-ckiej komp. Obronv Nar. 

Masiewicz Antoni, 5 p. lotn. s 
szer. rezerwy obsługi samolot. my 

Szczerbicki Edward, por. rez. KOP 
Lwów, ostatni postój w Rabce. 

Szumski Władysław, z Łomży. 

  

    

Tomaszewski Wacław, inż. arch 
z Gdyn!. ° 

Katpiejczyk Mikołaj pchor. 6 p. i 

St Michał 
1 PAL. 

tkiewicz 

  

ppor. 

Ostaszewska Aniela, z siostrzeń- 
<em Januszem z maj. Wyganowo k. 
Wysokie-Mazowieckie. i 

Jarmal Anbest ppor.rez. 1 p.p leg. 
1 komp. prawdopod. ranny pod Stocz- 
kiem. 

Kołaszewski Zygmunt 3 Baon Sap. 
3 konp. 

Zofia i Tadeusz B gdanikowie. 

Piechocki Stefan, 
Warszawa. 

Kazimierz Żuchowicz plut, mecha- 
nik 1 p. lotniczego eskadra sztab. 
Warszawa-Mokotkw. 
Г Jasiukiewicz Bronisław sierż. 
Jotn. radioteleerafista pilot. 

Chrapowiccy Ignacy i 
z maj. Subocze, pow. Wołkowy 

Maścienica Adam, 75 p. p. 

aspiraut P. P. 

  

5 p. 

  

   

  

Gryncewicz Kazimierz, 5 p. p.leg 
2 CK abory. 

a z Kasprz ckich Rudzińska 
1 z Rudzińskich Dmochowska, 

eszkałe ostatnio w Łucku. 

    

   
  

  

P. Загойзсу, z Połoneczkó 
pow. baranowicki. 

maj. 
   

rez. 

fito poszukuje: 

Żona Stanisława, Wilno, ul. Ced- 
rowa 21 m. 1. 

Zubaczek Jan, Wilno ul Chmielna 
12 m. 1. 

Zona Helena, Wilno, 
8m. 14, 

Leonowiczówn 
leńska 37 m. 19. 

Redakcja „Kurjer Wilenski“. 
Matka Maria, Wilno, ul. Słucka 11 

Mista, 

ul. Końska 

Irena, Wilno, Wi- 

Brat dr. Jabłonowski, ul. Portowa8. 
Rzepiela Maria, Nowo-Wilejka, ul. 

Podgórna 18. 
Kwapiszewski Jan, 

Warsz wsk: 15 a. 
Krugowa Eugenia, Wilno, ul. Za- 

rzecze 16 m. 16. 

Wilno, zauł, 

Ojciec Stanisław, Wilno, Zarzecze 
16 m. 16. 

Żona Regina, Wilno, ul, Podgórna 
3-12 m. 4. 

Żona Maria, Wilno, ul. Sosnowa 
9-a m. 2. 

Szumska Jėze'a, Wilno, ul. Archa- 
nielska 10 m 82. 

Żona Mira Kasperowicz, ew. Jani- 
na Kasperowicz, Wilno, ul. Mostowa 
Zaś ©; 

Karpiejczyk Mikołaj, 
Tatarska 9 — 6. 

Żona, by otrzymać wiadoiność 
winna się zgłosić do p. Felmana, ul. 
Sadowa 17 m. 1 b. 

Ostaszewski Henryk z Białegosto- 
kv, obecnie: Lietuva, droves, Burbiszki 
post. Dombova, apskir Ponevieżio. 

Rodzice, N.-Wilejka, ul. Podgórna 3. 

Wilfio, ul. 

Łabejszo Ludwik,: Wilno, ul. De- 
rewnicka 4 m. 7. a : 

Gabryela Kejzikowa Sw.-Jaūska 
5 m. 8 

Redakcja „Kurjer Wileński". 

Hanka Kejzikówna Św. - Jańska 
5—8 

Jasiukiewiczowa z Rutkowskich 
Kazimiera, Niemenczyn n. Wilią. | 

Syn Włodzimierz, Wilno, ul. Śnia- 
deckich 8 7 

Dunowska Maria, Nowo - Wilejka 
ul. Kościuszki 16 m. 1. 

  

Żona Krystyna, Wilno, ul. Szep- 
tyckiego 8 — 18. 

Bronisław Rudziński, Rumunia- 
Govora Baile Ferdinand 41 u p. J. 
Kucharskiej i Helena Lenkowska, Wil- 
no ul. Miła 11 — 4. 

Syn Andrzej Jaroński. Zgłaszać 
się do Stefanii $widowej, Mickiewicza 
22 m. 10. 

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

Dalszy ciąg listy zaginionych w następnym numerze. 
* “ 

Чдовес  гласгпедо napływu 
zgłoszeń w *prawie poszulivań 
osób, a braku miejsca na łamach 
ппетесо niemo. zmvszeni jecłe- 

śmy wyznaczyć minimalną opła- 
ię w wysokości 50 centów za 
umieszc”enie każdego nazwiska 
nne-nubirmonego. 

Cgłoszenie 
Zarząd Miejski w Wiinie wzywa 

do złożen'a ofert w dn, 23 i 24 lisio 
pada 1939 r na dostawę do Szpitali 
Miejsk ch w Wiinie następującej ilości 
jarzyn: 

Ziemniaków — kg 73.000 
Buraków kg 4.10! 
Cebuli — № „150 

Zarząd Miejski w Wilnie 

AAA AMAA AAA AA LAA NAMAI AA is 

Nauka i Wychowanie 
„VVVTVYYVVVVVYVYTYVYVVYVYVYPSVYYVYYY 

Kursy pisania na maszynach 
— Wilno, ulica Wileńska 32—6. 
Zapiev trwaja. 
  

Praktyczna korepetytorka u- 
dziela lekcji w zakresie gimna- 
zjum i liceum (z matematyką, 
НгуКа, niemieckim i łaciną) b. 
tanio. Adres: Wilno Kalwaryjska 
23-6a (wejście z frontu). 

  

Kursa języka! litewskiego dla 
farmaceutów. Farmaceuci pra- 
gnący uczęszczać na kursa pro- 
Szeni są o zapisanie się w loka- 
lu przy ul. Wileńskiej 29—3. 
W dn. 22 i 23 listopada r. b. 
w godz. od 8—10 i od 17—19. 

  

English Groups and S'nales 
Nina Kowarska, gr. of. London Uni- 
versity, Teatralna 4 m. 1, tel. 574 

Sprzedaż i Kupno 
TOYTPYYPYYYYYTYYTYYTYPOPTYEYWTYPTO" 

Kupię biurko, stolik do pisania 
na m'szvynie, szafę do książ*k, oto 
mane, lampę elektryczną na stół i in. 
me!'fe Oferty: Gimnazjalna 6 m. 8 
daP G. 
  

Chcę kupić: Li damske palto 
karakułowe D meskie szerokie futro, 
3) niewielka 'dzałkę na przedmieściu 
Wilna za 500—1500' № 4) niewielki 
domek na przednieś'iu. 5) meble do 
pokoju Chcę wynająć: 1) 1 pokój 
w centrum, 2) lokal na stołówkę. 

3) loka! na sklep centralny. Oferty; 
Ka: nas, Szvanor 4 prospeltas  ie- 
nos gatv q kampas. kioskas. perduoti 
Sun'la ć ui. Po otrzymaniu listu przy- 
będę na miejsce. 

AAŁAŁAŁA AAAA AAAAADAAAAARARAŁABAAAKA 

Akusz. Maria Laknerowa 
przyjmuje od g. 9 reno do q. 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego I a—3 róg 

u 3a0 dia obok Sądu, 

    

Rkuszerka Śmiałowska 
oraz Gabisiet Kosmetyczny, odmłą: 
dzanie cery usuwanie zmarszczek, 
wągrów, piegów, brodawek, łupieżu, 
usuwanie tłuszczu z bioder i brzucha, 
kremy odmładzające, wanny elektrycz- 
ne, elektryzacja. Ceny przystępne. Po „ 
rady bezpłatne. Zamkówa 26 m. 6. 

„KUARJER WILEŃSKI | s 

RADIO 
ŚRODA, dnia 22,XI: 

Wilno 

15.00 — Informacje po litewsku. 
15.1>—15.80 — luformacje po poisku. 

> Wilno i Kowno 
18.00—20.00 — Transmisja muzyki reli- 

gijnej z 'ea ru „Lutnia*, 
18.50 — luformacje z życia armii. 

Wilno r 

20.00 — Informacje po polsku. 
20.10—20.2U— Li fo:maeje po bialorušku. 

CZWARTEK, dnia 28.XI: 
Wilno i Kowno 

10.30 — Transmisja nabożeństwa z Ka- 
tedry Wilefi-kiej 

Po uabożeństwie—Transimisja defilady 
wojs<owe|. 

18.00 — Chwilka wojskowa. 
19.00—21.30 — Transmisja z uroczyste- 

go przed tawienia opery „Trzy 
tai”many* w Teatrze Miejskim. 

W czasie przerwy— Informacje. 

PIĄTE <, dnia 24,X[: 

Wilno 

15 00 — Informacje po litewsku. 
15.15—15 80 — Informacje po polsku. 

Wilno i Kowno 
18.00 — Chwilna literacka literatów-Lit- 

winów wileńskich. Uczestniczą 
Ana Maciūtė, Rafał, Mackievi- 
čius i Władysław Kadviulis, 

18.30 — Informacje po litewskv. 
Wilno 

18.40 — informacje po polsku. 
19.00—19.15 — Informa je po żydowsku. 

SOBOTA, dnia 25 XI: 
Е Wilno 

15.00 — Informa je po litewsku. 
15.15—15.30 — Informacje po polsku. 

Wilno i Kowno 

18.00— Z Kowna: Chwilka strzelecka 
18.30 — Iuformacje po litewsku. 

Wilno 
18.40—19.00 — Informacje po polsku. 

  

HIGIENA TO ZDROWIE! 

Pierwszorzędne 

ŁAŹNIE i WANNY 
Wilno, Trocka 20 
czynne codzien 'ie. 
  

  

„Spauda - Kaunas 
Oddział Wileński 
wilno, Jagiellońska 6, tel. 15-54 

DOSTARCZA 
NA PROWINCJĘ WILEŃSKĄ 

WSZYSTKIE CZASOPISMA 

KRAJOWE | ZAGRANICZNE       

Lekarze 

Dr. Med. B. Tołczyński 
Asys'enl Kliniki Uniw. 5. B. 

Choroby us/u, nosa i gardła. 
Zawalna i0, tel, 16-38. 

Godziny przyjęć 4—7 wiecz. 

  

Handel i Przemysł 
Uniwersytecka 2 — to nowy 

adres znanego zegarmistrza 
M. Wyszomirskiego byłego majstra 
firmy A. Rydlewski w Wilnie. Wieczna 
szkła do zegarków na poczekaniu. 

Różne _ 
Zaginął mały, czarny rat'erek, wa- 

bi sie Dert  Uprasza się o zwrot za 
wvnagrodzoniem pod adresem: Zau- 
tek Dobroczynny 2 m. 8 Przywlasz- 
czenie bedze dochodz: ne sądownie. 

    

w dniu 20 listopada w godzi- 
nach wieczornych na ul. Mickiewicza, 
obok skleou „Mzistas* zqubiłem do- 
kumenta: dowód tożsamości kolejowy 
wydany przez DOK? w Wilnie — b let 
okręgowy, metrykę urodzenia, oraz 15 
litów. Łaskawego znalazcę proszę o 
zwrot, tyłko dokumentów pcd adre- 
sem: Landwarów, d.kol. Leon Michal 
czonok. 

Zgubiony d wós osobisty na imię 
Stefanii Sa asówny, wydany dnia 25/IV 
1929 r. w Brasiawiu, unieważnia się. 

  

i S-ka 
Akc. 

  

„MAISTAS“ 
uruchomila 

sklepy Z mięsem i wyrobami z mięsa: 
1, Skiep — 
2. Skiep — 
3. Sklep — 
4 Sklep — 
5. Sklep — 

7. Sklep — 
8 Sklep — 

- 9. Sklep — 
10. Sklep — 

! 12. Giedyminov ska 24 

ul. Mickiewicza 30 
ul. Wielka 2 
ul. Dominikańska 12 
ul. Zamkowa 16 telef, '5 a 
ul. W Pohulanka 18 1-39 

6. Sklep — ul. Mickiewicza 22 
ul. Mickiewicza 45 
ul Wileńska 27 
ul. Mickiewicza 49 
ul, Mickiewicza 10 

11. $klep — ul. Wileńska 22 

telef. /71 
telef. 14-73 

telef. 27-97 

15.14 

15-27 ` 
18! 
10 99 

11-76 
11-07 

13 Sklep — ul. Kalwaryjska Nr59 
14. Sklep — ul. Antokolska Nr 33. 

1 skład hurtowy przy ul. Mickiewicza 22, telef. 30-C5. 
We wszystkich sklepach i składzie hurtowym mięso i wyroby 

z mięsa sprzedaje się tylko za lity, 
Kantor S.F.„Maistas* mieści się przy ul. Mickiewicza 12—14. 

Telef. 345.: 
o 

  

Cena catego losu — 10 litów. 

LOSY XVI LOTERII PAŃSTWOWEJ 
nabyć można w biurze 

| „SPAUDA*— KAUNAS 
ODDZIAŁ W LEŃSKI 

Wilno, Jagiellońska 8, telefon 15-54 
/ lub u kolektorów. 

Losowanie I-ej klasy odbędzie się 6 i 7 grudnia b. r. 
Cena 1/, losu — 2 lity 50 c. 

  

  

w Wilnie,   
Przyjmuje 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. „Pažanga“ i 
ul. Jagieiloūiska 9—13, 

„Lietuvos Aidas“ 
telef n 178. 

    
Biuro Pośrednictwa Sprzedaży — Rrsenalska 4 m. 6. 

' WSZYSTKO KUPUJE I SPRZENAJE. 
TRS NTT SIS TESINIO 

Zofia Kuśmierską modyst<a z 
ulicy Dominikańskej przeprowadziła 
się na ulicę Ta arssą 20 m. 24 Za- 
praszam klient<i Przeraviam kapelu- 
sze i rosie muf<i Ceny niskie. 

  

Przychodnia Lek. „Poliklinika” 
Wilno, Wielka 51, tei 16 94 (dawniej 
Przychodnia dia urzędnisów państw.) 
Przychodnia czynna codziennie dla 
wszystkich od „godz. 9 do 17 (5 po) 
za wyjctkiem ne ziel i śwąt Ordy- 
nują lekarce w zakresie wszystkich 
specjalności o az odwiedzają na me- 
ście obłożnie chorych na wezwanie 
zgłoszone w kancei ri Przychodni. 
Gabinety: dentystyczny, elektroleczni- 
czy, zastrzyki, zabie i oraz masaże. 
Urzędnikom, były » urzędnik m, eme 
rytom oraz ch rodzinom za wszelkie- 
go rodza u zabiegi — ш!1 м opłstach 
— — — — 

Skradzione w dau 2.XI. w wil- 
nle w Magis racie dwa dowody oso- 
biste wydane p'zez Komisarza Rządu 
na. m. Wilno na imię Zofii i Ignace- 
go Brodzkich, upraszam o zwrot za 
wynaqrodz nien na ul. Iinaceqo 5—5 

  

W dniu 20 listopada zgubiono 
dowód Osob sty, książ :czkę woiskową, 
dowó I zamel iowania na im ę Ludwi- 
ka 3e denmana — un ewaźniaą się. 
Znalazcę uprasza sią o odesłanie za 
nagrodą Ludwisarska 4—3. 

| AA AAA AA AAA AAA AAM AM AAA A 

Lokaie 
„TTVYVVYVYVVYVYVYVVYVYVYVYVYVYVYS Gus 

Potrzebne mieszkanie 3-5 poko- 

kiej, Zam<owej, W leńskiej, Mickiewi- 
cza. Ząłassać: Wielka 12, tel. 16-39 
(Litewska Soółdz. Kredst.) p. Szyrvis. 

  

3 pokoje z wygodam!, dobrze u- 
mebiowane, wynarmę — Kasztanowa 5 
m. 4. B s<o 5ą46v. T Iko di: panów. 

v0 wynajęcia od zaraz 2 miesz- 
kania 3-po<ojowe i 3 mie -z<ania 2-o- 
kojowe z wygodami — ul. Jasna 4. 

jowe na l-ym piętrze przy ul. Wiel- . 

2 pokoje z wygodami do wynaję- 
cia — u. Mickiewicza 31—4. 
mi a ii iii i iii 

1—2 pokoje z uchńią poszukuje 
się nie iaie<o c-ntrun Od 1-g0 grud- 
nia. Oferty: Ku'jer Wileński pod „1—2 
poko e*. 
оннн ее оннн 

Poxoju z wygodami w ce itrum 
miasta poszukuję.  „Zawiadomie ia 
przyssłać do Administracji „Kurj. Wil." 
dla B. W. у 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA 

Praca 

Ochmistrzyni z gotowaniem 
w średnim wieku potrzebna na 
wieś pod Wilnem, umiejętna, 
praktyczna, łagodnego charak- 
teru, na skromnych warunkach. 
Tamże potrzebna dziewczynka 
do pokoi i pomocy w domu. 
Antokolska 8 m. 3 od 9—10 
rano i 4—5 po południu. 

  

Uwaga! Za utrzymanie I oso- 
bowe na wsi mogę wykonywać 
naprawy sprzętów i maszyn rol- 
niczych, parowych, zapędowych, 
pomoc w obsłudze lub dozorowa- * 
niu młynów, mleczarń, tarta- 
ków itd. Oferty: „Kurjer Wileń- 
ski* pod „Fachowiec 1939*. 

Uchodźca z Pomórza z dyplom. 
Fkademii Handlowej bez środków do 
życia udzieli lekcyj i korepetycji z za- 
kresu gimn. handlowego, humanisty- 
cznego i kasycznego. Poszukuje ja- 
kiejkolwiek pracy urysłowej lub fi- 
zycznej. Posiadam 7 letnią praktykę w 
„wielkim przedsiębiorstwie transpo:to- 
wym. Ofzrty do K. W. pod „Uchodžca“ 

[=]С»)Г=)Г»]Г.»)Г.а]/-)Г а]/ а) е]Г а].а 

CENY OGŁOSZEŃ: Ogłoszenia tekstowe za 1 mm 75 cnt, za tekstem 60 cent. Drobne 20 cnt za słowo. 
Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50*/, drożej. Układ ogłoszeń 5- 
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