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Wrzenie na Bałkanach 
wzmaga się 

W czasie, kiedy w konilik- 
«cie fińsko-sowieckim rola roz- 
strzygająca przypadła orężo- 
wi, punkt ciężkości polityki 
«europejskiej wyraźnie przesui- 
«wa sie na południowy wschód 
"kontynentu. 

Bałkany stają się ponow- 
mie newralgicznym punktem 
SEuropy. „Gdyby spojrzeć na 
sszachownicę bałkańską z lotu 
„ptaka, pisze Sprawozdawca 
„Daily Express“ možna by do- 

-«strzeć wzmożone ruchy woj- 
sskowe. Państwa bałkańskie za- 
iniepokojone swym biiskim 10- 
ssem, umacniają granice*. ; 

Prasa doniosła już o kon- 
«centracji wojsk rumuńskich. 
„Prasa rumuńska nie Czyni 
zresztą z tego faktu tajemni- 
«cy. Nawiązując do znanego 
wystąpienia min. spr. zagra- 
aicznych Węgier hr. Csaky, 
«dość niedwuznacznie podkreś- 
Aającego rewizjonistyczne ten- 

dencje Węgier, prasa stwier- 
dza, że Rumunia nie życzy 
wojny, gdyby jednak usiłowa- 
no wykroić dla Rumunii nowe 
gram wówczas będzie się 
roniła. 

Jednocześnie wystąpiła Buł- 
garia. W tygodniowym prze- 
glądzie politycznym bułgarska 
agencja telegr. zaznacza, że 
Sofia nigdy nie pogodzi się 
z utratą ziem, które stanowiły 
je) własność w r. 19'3. Z po- 

odu utraty tych ziem Buł- 
garia wstrzymana została w 
swoim rozwoju, 

Dzienniki londyńskie pod- 
kreślają jako okoliczność zna- 
mienną, że oświadczenie to 
Ogłoszone zostało przez ofi 
cjalną agencję, właśnie w 
chwili, kiedy w Sofii zaznaczył 
się wzmożony flirt niemiecko- 
bułgarski. Jednym z przeja- 
wów jego było uroczyste wrę- 
czenie królowi Bułgarii Bory- 

sowi dypiomu d-ra h. ©. uni- 
wersyteru berlińskiego. 

Mniej więcej w tym samym 
czasie w jednym z najwięk- 
szych ośrodków rumuńskiego 
przemysłu naftowego Płoeszti 
nastąpił wybuch. Szereg szy- 
bów naftowych stanął w ogniu. 
Pisma niemieckie twierdzą, że 
był to akt sabótaży angiel- 
skiego, celem uniemożliwienia 
Rzeszy otrzymywania zasobów 
naftowych. 

Wielką niewiadomą w obec- 
nej sytuacji na Bałkanach jest 
sytuacja Włoch. O pozycji Du- 
ce krążą w sferach politycz- 
nych sprzeczne pogłoski. 

Dziś Włochy zajmą stano- 
wisko. Jak donosi „Elta“, na 
dziś zwołane zostało nadzwy- 
czajne posiedzenie Wielkiej 
Rady Faszystowskiej. Zdaniem 
agencji „Havas* na posiedze- 
niu tym omówiony zostanie 
całokształt sytuacji politycz- 
nej. 

Na froncie fińsko-sowieckim 
Rocznica niepodległości. — Depesza Prez. Roosevelta. — 

Angielskie firmy wysyłają samoloty do do Finlandii. 
Wczoraj Finlandia obchodziła 

"22 rocznicę niepodległości. Dzień 
“ten minąt pod znakiem ożywio- 
anych działań wojennych. Jak 
wynika z ostatniego komunikatu 
Leningradzkiego Okr. Woj. woj- 
«ska sowieckie osiągnęły sukces 
ma wschodnim odcinku frontu 
karelskiego, gdzie po intensyw- 
ym przygotowaniu  artyleryj- 
<skim, przerwano t. zw. „linię 
«obrony generała Kircha*. 

Na zachodnim odcinku tegoż 
iirontu wojska sowieckie również 
sposunęły się naprzód, przeci- 
nając linię kolejową, prowadzącą 
<do Nurmi, oraz zajmując stację 
Kineli, położoną na linii kolejo- 

„__ wej, biegnącej w kierunku Vipuri. 
"Sowiecki komunikat mówi rów- 
mież o zajęciu fortu fińskiego Ino 
i sforsowaniu linii koleiowej, 
«położonej w odległości 9 km. 
ma zachód od wspomnianego 
fortu. 

Na Murmańskim odcinku, we- 
-dług komunikatu „Tassa*, wojska 
sowieckie walczą w odległości 
35 klm. na poludnie od Petsam. 

Na odcinku Rewalskim, Piotro- 
zawodskim i innych wojska so- 
wieckie, wg, komunikatu „Tassa“, 
sposunęły się o 60—65 "klm, od 
granicy. 

Zdamiem prasy angielskiej, 
«atak sowiecki pójdzie obecnie 
w kierunku całkowitego odcięcia 
północnej Finlandii od reszty 
kraju. Chodzi bowiem o odcię- 
«ie Finlandii od państw skandy- 
mawskich, skąd przychodzą tran- 
sporty broni. 

Prasa londyńska donosi, iż 
dabryki angielskie z okazji rocz- 
micy niepodległości Finlandii po- 
stanowiły wysłać do Finlandii 
125 nowoczesnych bombowców. 
Były poseł brytyjski w Helsin- 
skach, który przez 5 lat piasto- 
«wał to stanowisko, wygłosił przez 
"radio przemówienie, w którym 
„opowiedział o wielkich osiągnię- 
«iach kulturalnych, społecznych 
i materialnych narodu fińskiego. 

Wśród depesz, które nadesz- 
ły do Prezydenta Finlandii z 
okazji rocznicy, znajduje się 
16wniež depesza Prezydenta U. 
5. A. Roosevelta. 

Agencja fińska zdementowała 
«wczoraj wiadomość o zatopieniu 

w pobliżu wysp Alandzkich fiń- 
skiej łodzi podwodnej. Dementi 
ogłosiła również agencja.„Tass*, 
zaprzeczając wiadomości „Hava- 
sa* o nalocie samolotów fiń- 
skich na Murmańsk i zniszcze- 
niu blisko 60 samolotów sowie- 
ckłch. Takiego nalotu, twierdzi 
„Tass* w ogóle nie było. 

Jak wynika z ostatnich ko- 
munikatów, wczoraj działalność 
lotnictwa obu stron była bardzo 
ograniczona. Sowiecki komuni- 
kat mówi jedynie o poszczegól- 
nych lotach wywiadowczych. 

Według ostatnich doniesień 
marynarka fińska wysadziła wczo- 
raj większe oddziały wojska na 
wyspy Alandzkie. Morze dookoła 
tych wysp zostało zaminowane. 
Jak donósi norweskie biuro te- 
legraficzne, na północnym fron- 
cie rozgorzały nowe zacięte wal- 
ki między fińskimi i sowieckimi 
wojskami. 

Ilość uciekinierów z Finlandii 
do Norwegii przekroczyła tysiąc 
osób. 

500,000 
BERN. (Elta), „Neue Zuer- 

cher Zeitung”, iż przy przesmy- 
ku Karelii Sowiety skoncentro- 
wały około 100,000 żołnierzy, 
którzy powoli posuwają się 
przez miejscowości górzyste i 
lasy, rozwijając działalność czoł- 
gów i artylerii, 

Na ftoncie półnęgnym. przy 
Petsam Sowiety wysadziły dużo 
nowych oddziałów wojskowych. 

„ STOCKHOLM. (Elta). „Afton- 
bladet* donosi z Helsinek, że 
Sowiety zgromadziły przeciwko 
Finlandii 500.000 wojska, 1000 
czołgów i 500 samolotów. 

Armia sowiecka jakoby zdecy- 
dowała się skorzystać z krótkie- 
go okresu przed nadejściem sil- 
nych mrozów. Dlatego prowa- 
dzone jest bardzo silne natarcie. 

Według wiadomości tego pis- 
ma armia sowiecka utraciła już 
20.000 żołnierzy, zabitych, ran- 
nych względnie zabranych do 
niewoli. 

Śnieg w Finlandii 
HELSINKI (Elta). Havas ko- 

munikuje, iż od kilku dni na 
wschodzie i północy Finlandji 
pada śnieg. Na północy prawie 
przez cały czas panują ciem- 
ności. Sowietom trudno jest 
skoncentrować wojsko na od- 
cinku od jeziora Ładogi do ocea- 
nu Lodowatego. Przy zatoce fiń- 
skiej działania marynarki iest 
nikłe. Obrona nadbrzeżna Fin- 
landii jest dobrze przygotowana. 

Dzisiaj nie ukazało się w 
Helsinkach żadne pismo, ponie- 
waż wczoraj, w dniu święta nie- 
podległości, pracownicy drukarń 
otrzymali dzienny urlop. 

88 czołców unieszkodliwili Finnowie 
HELSINKI. (Elta.) DNB komunikuje, iż w komunikacie 

wojska fińskiego o działaniach wojennych podkreśla się, 

iż dnia 5 grudnia wojsku Finiandil udało się odeprzeć 

ataki nieprzyjacieia. W okolicy Vaiksjaervi Finowie znisz- 

czyli 8 czołgów sowieckich. Dowództwo wojskowe fińskie 

donosi dalej, iż do dn. 5 grudnia w przesmyku Karelskim 
zostało zniszczonych lub uszkodzonych około 80 czołgów 
sowieckich. 

Dn. 5 grudnia wywiadowcze samoloty sowieckie do- 
konały lotów ponad obszarami działań wojennych i rzu- 

ciły bomby przy Petsam i Pitkaerant, bomby jednak nie 

wyrządziły większych szkód. Fińska artyleria przeciwiot- 
nicza dn. 5 grudnią strąciła 2 samoloty nieprzyjacielskie. 

Według Reutera, straty fińskie wynoszą około 1000 
zabitych i rannych żołnierzy. 

Piątsk 8 grudnia 1939 r. 
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Niemcy dostarczają Finlandii broń 
LONDYN. -(Elta). Jak Havas 

donosi, Niemcy wysłały do Fin- 
landii duże ilości karabinów, 
przeważnie wyrobu czeskiego. 

Jakoby, jak z dobrze informo- 

wanych kół podają, Niemcy za- 
proponowały Finlandii jeszcze 
większe ilości karabinów po zni- 
żonej cenie. 

„Turcja weszła w orbitę wojny” 
twierdz! „Komunisticzeskij Internationał" 

MOSKWA (Elta). Pismo „Kommunisticzeskij Interna- 
tionał" ogłosiło artykuł w którym lest krytykowana 
polityka Turcji. W artykule między innymi powiedzia- 
no, że chocaż kierownicze sfery tureckie dokładają 
starań, by usprawiedliwić pakt turecko-francuski i tu- 
recko-anoielski, 
przyłączyła się do wojujących, 

nie zmienią one sytuacji, że Turcja 
imseriaiistycznych 

państw i weszła w orbitę wojny. Dalej w artykule 
podkreślono, że „Koła imperlalistyczne Anglii i Francji 
chcą zobowiązać Turcię* wyjmować kasztany z ognia 
i rozszerzyć działania wojenne na półwysep bałkań- 
ski. W ten sposób stworzyć nowy front wojenny prze- 
ciwko Niemcom. Turcja ma być bazą dla dokonania 
tanich wojennych operacyj. 

Koncentracja wojsk sowieckich 
na granicy sowiecko-rumuńskiej 

KOWNO 7 grudnia, XX Amżius donosi ze Stockholmu. Jak 
podaje „Stockhoims Tidningen* 
się na granicy rumuńskiej. Inne 

wojska sowieckie koncentrują 
szwedzkie gazety donoszą, że 

na Rusi Węgierskiej prowadzona jest ostra agitacja panukraińska. 
Są incyndenty. 

„Komunisticzeskij Internacjonał* zamieścił artykuł dowo- 
dzący „że Rumunia powinna zawrzeć z Rosją Sowiecką umowy 
analogiczne do umów z państwami baltyckiemi.* 

& Warszawy 

Dowiadujemy się, że zamiesz- 
czona onegdaj nasza notatka, iż 
w Warszawie władze niemieckie 
zmieniają wszelkie napisy, szy!- 
dy, nazwy ulic i t.p. z polskich 
na niemieckie — nie odpowiada 
prawdzie. Jak opowiadają naocz- 
ni świadkowie do ostatnich cza- 
sów żadnych zmian w tym zakre- 
sie nie było. Kartki, przesyłane 
przez jeńców z Niemiec, mają 
tekst drukowany po polsku. 

—0:0— 

Zagadkowy zgon zwolen- 
nika Benesza 

PRAGA, (Elta). Wedlug Ha- 

vasa, zmarł b. minister Emil 

Franke. Oficjalny komunikat po- 

daje, iż zmarł on po ciężkiej 

chorobie. Pisma jednak piszą, 

że śmierć była natychmiastowa. 

Franke był jednym z wybitniej- 

szych zwolenników Benesza. 

Zabójstwo konsula nie- 
mieckiego w. N. Yorku 

WASZYŃGTON. Pisma amerykań- 
skie poświęcają wiele miejsca spra- 
wie zagadkowego zabójstwa konsula 
niemieckiego Edelberga w Ń. Yorku. 
Konsul został zamordowany w nocy 
w mieszkaniu, przy czym żadnych 
kosztowności nie zrabowano. 

Jak twierdzą sąsiedzi zamordowa- 
nego, konsul nie był lubiany w oko- 
liey. Ponadto zgłaszali się wciąż do 
niego jacyś osobniey z rozmaitych 
stanów. 

Policja amerykańska przypuszeza, 
że morderstwa dokonano na tle zem- 

sty. (e) 

—0:0— 

13-letni chtopak wynalaz- 
cą nowej bomby lotniczej 

LONDYN. 13-letni chłopak angiel- 
ski John Klafs, uważany w Londynie 
Za „cudowne dziecko“ w zakresie 
mechaniki wynalazł zupelnie nowy 
typ bomby lotniczej. Wynalazek jest 
dodatnio oceniony przez ekspertów 
angielskich Min. Wojny. 

Sowiecka misja 
na Wawelu 

BERLIN. Niemieckie Biuro In- 
fortmacyjne podaje, iż przybyła 
do Krakowa sowiecka misja woj- 
skowa, którą generał gubernator 
Frank podejmował na Wawelu. 

Polski minister 
w Londynie 

P. Jan Stańczyk, minister opieki 
społecznej rządu R. P., pono- 
wnie przybył zoraj do Londynu, 
jak donosi „Daily Telegrapf and Mor- 
ning Post*. Zadaniem jego jest na- 
wiązanie już teraz stałego kontaktu 
z władzami brytyjskimi, ponieważ 
angielskie placówki dyplomatyczne 
sprawują opiekę nad Polakami w pań- 
stwach, sąsiadujących z Niemeami na 
wsehodzie i południu, gdzie polskie 
placówki dyplomatyczne są nieczynne. 

W pierwszym rzędzie ma być о- 
mawiana sprawa pomocy i opieki nad 
uehodźcami polskimi, których liczba 
sięga podobno ogółem ćwierć miliona. 

„Daily Telegraph* kreśli następu- 
jącą sylwetkę ministra polskiego, za- 

szczając jego fotografię: 

tańczyk jest wysokim barczy- 
yzną. Jest © niecałą gło- 

ższy od swego kolegi po gabi- 
necie p. Załeskiego, ministra spraw 
zagranieznych. 

Jako socjalista i przywódca górni- 
ków, ma p. Stańczyk wielu przyjaciół 
wśród uaszych działaczy robotniczych. 
Był u nas w lipcu b. r., gdy uczestni- 
czył w zjeździe Brytyjskiej Federacji 

ej w Swansea. Jego brytyjscy 
podarowali mu złoty zegarek 

w uznaniu jego prae dla Międzynaro- 
dówki Gó! zej. 

P. Stańczyk, obecnie po uszy za- 
walony pracą, jest silnie przygnębio- 
ny. nietylko ze względu na tragedie 
swej Ojczyzny, ałe i ze wzgłędów 
czysto osobistych. Jego małżonka, 
która towar: yła miu podczas jego 
lipcowej podróży do Anglii, nie daję 
żadnego znaku życia i niesposób jej 
odnałeść. P. Stańczyk rozminął się 
z żoną podezas ewakuacji w wyniku 
inwazji niemieckiej i dotychczas nie 
wie, gdzie pani ministrowa się znaj- 
duje i czy w ogóle żyje*. 

Z innego źródła dowiadujemy się, 
że jednym z powodów ebecnej podró- 
ży ministra Stańczyka do Londynu 
jest spowodowanie wydatniejszej po- 
mocy rządu brytyjskiego dla uehodź- 
ców polskich w Litwie, ponieważ do- 
tychezas Wielka Brytania wspierała 
wydatnie jedynie uchodźców polskich 
w Rumunii i na Węgrzech. AŻ 

    

   
    

            

   
  



Wyprowadzenie zwlok z do 

na Rossie nastąpi dnia 8.XII. 

Doliziewicz Stanisław 
Student il roku prawa, Członek Koporacji 

Cresovla 

zmarł w szpitalu w Kownie dnia 5 grudnia b.r. 

(przedłużenie ul. Subocz za kc$c'ołem Misjonarzy) do kaplicy 

W sobotę Msza św. o godz, 9 w kaplicy na Rossie, 

     
     

mu żałoby przy ul. Świstopol 9 

  

     o godz. 16 (4 pp.) 

  

     

Niepokalane Poczęcie N. M. Panny 
bo od 

samego początku cieszyła ona Serca 

Ze wszystkich uroczystości, jakie 

mamy na cześć N. M. Panny, żadna 

nie roztacza tyle woni mistycznej, ile 

jej mamy w święcie Niepokalanego 

Poczęcia Dziewicy Maryi. Jest w tej 

uroczystości jakiś powab nieziemski, 

który od czasu ogłoszenia dogmatu 

Niepokalanego Poczęcia zdaje się po- 

ciągać serca ku Tej błogosławionej 

między niewiastami. 

Było to dnia 8 grudnia r. 1854. 
Ówczesny papież Pius IX powagą 

<hrystusa. S$. S. Apostołów Piotra i 

Pawła oraz własną, oświadczył i oka 

reślił, że nauka, która wyznaje, że 
Najśw. Marya Pavna w pierwszej 

„chwili swego poczęcia była szczególną 

łaską i przywilejem Boga wszechino- 

gącego, dla zasług Jezusa Chrystusa, 

od wszelkiej zmazy pierworodnej — 

wolną zachowano i dla tego wszyscy 

wierni mają w nią wierzyć mocne i 

stale. 

Nie nowa to była wiara w koście- 

le, bo kościół wszystkie nowe wierze- 

nia od siebie odtrąca jako herezję. To 

Niedrogie [z 
do nabycia tylko w s    

  

1. Litewska gotowana Lt 3,10 
2. Krakowska I gat. „3.10 
2. ж Il gat. —„ 1.60 
4. Poltawska „ 260 
5. Rolada | gat, » 4.10 | 

Hurtem sprzedaje się: 

wiara starodawna jak*kościół, 

katolickie, z tą jedynie różnicą, że 

przed tym kościół nauczający nie po» 

dawał jej z całą surowością, uie żądał 

dla niej bezwzględnego posłuszeństwa. 

Odtąd zaś, pod grozą utraty zbawienia 

każdy katolik obowiązany wierzyć w 

prawdę Niepokalanego Poczęcia Matki 

Bożej. 

Ta przedziwna tajemnica Niepoka- 

lanego Poczęcia Maryi, z której naro- 

dził się Jezus, którego zowią Chrystu- 

sem, przypomina rozważania Litanii 

Loretańskiej: „Naczynie duchowne, Na- 

czynie poważne, Naczynie dziwnego 

nabożeństwa, Różo duchowna* i ro” 

dzi ufność najzupełniejszą. 

„Chcesz li portu szczęśliwie do- 
płynąć, 

Ominąć skały, wśród zguby nie 
zginąć 

Wznieś do tej Gwiazdy co świeci 
wysoko 

Wznieś do Maryi i serce i oko*. 

X. Michał Rutkowski. 

TT 
klepach spožywczych 

Sp. Akc. „MAISTAS“ 
ktėrych obecnie przy rėžnych ulicach Wilna jest 15, 

Szczególnie poleca się Sz. nabywcom: 

| 6. Rolada Il gat. Lt225 

| 7. Salceson „ 0.60 

| 8. Kiełbasa surowa  „ 1.60 

| 9, Serdelki в10 

Hurtownikom udziela się znacznych rabatów. 

I skład hurtowy, Mickiewicza 22, tel. 3005 
Iskład hurtowy, Mic kiewicza 45 

CENTRALNY KANTOR HANDLOWY „MAISTAS* 

Wilno, Mickiewicza 12/14, telef. 345 i 2198. 
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Zjednoczone Towarzystwo, Auto- 
busów Komunikacji Zamiejskiej 
w Wiinle, Orzeszkowej 3 m. 15, 

telefon 17-98. 

ROZKŁAD JAZDY 

autobusów w kraju wileńskim 
Wilno — Mejszagoła (Odjazd) 

z Wilna 16.00 z Mejszagoły 7.00 

Wilno — Podbrzezie (Odjazdy 

z Wilna 16.00 z Podbrzezia 7.00 

Wilno — Troki (Odjazd) 

z Wilna 9.00, 18.00 z Trok 7.00, 15.00 

Wilno — Miedniki (Odjazd) 
z Wilna 18.00 z Miednik 7.00 

Wilno — Ławaryszki (Odjazd) 

z Wilna 19.00 z Ławaryszek 6.40 

Wilno — M. Soleczniki (Odjazd) 

z Wilna 17.00 z M. Solecznik 7.30 

Wilno — Ejszyszki (Odjazd) 

z Wilna 7.00 z Ejszyszek 11.00 

Wilno — Turgele (Odjazd) 

z Wilna 17.00 z Turgiel 7.30 

Wilno — N.-Wilejka 
Odjazd z Wilna 

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 
Odjazd z N.-Wilejki 

7.10, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 18.00 

Wilno — Niemenczyn (Odjazd) 

z Wilna 9.00, 17.00 
z Niemenczyna 7.00, 15.00 

Z powodu naprawy mostu w Ja- 

szunach autobus dochodzi tylko do 

Jaszun, a nie Mai. Solecznik. 

  

Zakłady Graficzne 

"ZNICZ: 
Wlino, ul. Bisk. Bandurskiego 4. 

Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych,samórzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze | wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

wykonywa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

  

  

„Śpauda - Kaunas 
Oddział Wileński 

Wilno, Jagiellońska 8, tel. 15-54 

DOSTARCZA 

NA PROWINCJĘ WILEŃSKĄ 

WSZYSTKIE CZASOPISMA 

KRAJOWE | ZAGRANICZNE       

KURIE R MI 

  

Serdecznie dziekujemy p. 
Kierowniczce i personelowi 
Szk. Kolejowej, oraz wszys'- 
kim tym, którzy wzięli u- 
dział w pogrzebie ś. p 

Zbysia Klebana 
naszego, kochanego tra 
gicznie zmarłego syna. 

Rodzina. 
REBUROW TEZ PETOPOZTZZSZROOSOZRE 

Konferencja skan- 
dynawska 

(Koresp, wł.) 

Minister spraw zagranicznych 
Kot oświadczył vw wywiadzie 
prasowym, że konferencja państw 
północnych (Norwegii. Szwecji 
i Danii) zwołana na 7 grudnia 
do Oslo stoi w ścisłym związku 
z wypadkami w Finlandii. Ce- 
lem tej konferencji jest przy- 
wrócić pokój i rozstrzygnąć za- 
gadnienia sporne polubownie. 
Leży to nietylko w interesie 
państw północnych, ale i samej 
Finlandii. 

Obecni na wywiadzie dzienni- 
karze wyrazili wątpliwość, czy 
uda się już powstrzymać kroki 
wojenne, zważywszy, że ZSSR 
uznał za legalny rząd fiński 
konkurencyjny — rząd Kuusine- 
na. Rządy państw północnych 
zdają się podzielać tę wątpli- 
wość i mobilizują armie. Wdniu 
dzisiejszym armia szwedzka ma 
osiągnąć liczbę 150 tysięcy lu- 
dzi, którzy zostaną skierowani 
przede wszystkiem na północ. 
Ponadto zarejestrowano już 
przeszło 3 tysiące ochotników 
Szwedów, pragnących wstąpić 
do armii fińskiej. Zmobilizowa- 
ne w Szwecji grupy obrony wy- 
brzeża przystąpiły do zamino- 
wania brzegu zatoki Botnickiej 
w: pobliżu wysp Alandzkich. 

Państwa skandynawskie i bał. 
tyckie. żywo interesują się wy- 
padkami w Finlandii. Prasa przy- 
nosi niekiedy bardzo interesujące 
szczegóły o walkach w Finlandii. 
Ryskie „Siegodnia* pisze nap., że 
według prasy fińskiej piechota 
fińska wykazała swoją wyższość 
nad sowieckimi oddziałami me- 
chanicznymi i zmotoryzowany- 
mi. Fińska piechota rusza się 
na nartach wśród głębokich 
śniegów, w których ciężkie auta 
sowieckie grzężną. Dowództwo 
fińskie operuje małymi grupami 
narciarzy, zaopatrzonych w ka- 
rabiny maszynowe i lekkie ar- 
matki przeciwpancernie na nar- 
tech. Żołnierze są okryci biały- 
mi płaszczami, co znakomicie 
maskuje ich przed nieprzyjacie- 
lem. 
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Sprawa komornego 
Postulaty iokatorów — Stanowisko Stow. Właści- 

cieli Nieruchomości : 

Jedną z najbardziej palących 
spraw obchodzących szeroki ogół 
jest sprawa komornego. Przed 
paru dniami jak już donosiliśmy 
dr. Juodejko przyjął delegację 
lokatorów, która wręczyła mu 
projekt rozwiązania sprawy ko- 
mornego. Projekt ten przewiduje, 
że za grudzień komorne powinno 
wynosić tylko 20'/, sumy jaką 
p tem płacono w złotych. 
W następnych miesiącach tj. od 
stycznia 1940 r. do grudnia ko- 
morne ma wzrastać o 10%/, co 
kwartał i w styczniu 1941 osią- 
gnie normę jeśli tak wolno wy- 
razić przedwojenną, oczywiście 
w litach. Aby wyjaśnić jakie jest 
stanowisko właścicieli nierucho- 
mości wobec tych postulatów 
zwróciliśmy się do kierownika 
Biura Stow. Właścicieli Nierucho- 
mości p. Tadeusza Sikorskiego, 
który udzielił nam wyczerpują- 
cych wyjaśnień. A więc wiłaści- 
ciele nieruchomości — mówił p. 
Sikorski—w zupełności doceniają 
ciężką sytuację niektórych loka- 
torów, którzy znaleźli się w krys 
tycznym położeniu z powodu 
utraty pracy lub źródeł dochodu, 
aczkolwiek należy pamiętać, że 
i właściciele domów również 
przeżywają ciężki kryzys. Zwłasz- 
cza właściciele małych nierucho- 
mości na przedmieściach znaj- 
dują się często w sytuacji wręcz 
rozpaczliwej. 

Na ciężką sytuację właścicie- 
li nieruchomości wpłynął fakt, 
że pracownicy, którzy w znako- 
mitej większości wypadków о- 
trzymali kilkumiesięczne pobo- 
ry, albo wpłacili komorne z du- 
żym opóźnieniem w złotych, 
które już ułegły dewaluacji, al- 
bo nie uiścili opłat wcale. Z po- 
wodu ogłoszenia moratorium na 
komorne do 100 1., wielu właś- 
cicieli nie otrzymało zupełnie 
komornego, aczkolwiek w tym 
czasie właściciele domów zmu- 
szeni są opłacać rządców. do- 
zorców, wodę, światło itp. i 
muszą sami z czegoś żyć. Do- 
dać tu jeszcze można, że mora- 

torium objęło nie tylko tych, 
którzy znaleźli się bez środków 
do życia, lecz również osoby 
debrze sytuowane, właściciele 
nieruchomości natomiast niezo-- 
stali zwolnieni od świadczeń. $$: 

Stowarzyszenie Wł. Nierucho- 
moś.i jednak uważając, ze: nie 
którym lokatorom należy udzie-. 
lić pewnych ulg, wyraziło zgodę- 
na obniżenie komornego 0 40 
proc (czyli komorne powinno- 
wynosić 60 proc. komornego- 
płaconego w dniu I września) z. 
tym jednak, żez tej obniżki będą: 
korzystali tylko ci lokatorzy,. 
którzy stracili pracę lub są pozba- 
wieni źródeł dochodu, oraz nie: 

posiadają sublokatorów, ponie- 
waż ceny na pokoje sublokato- 
rskie wzrosły i często się zda- 
rza, że lokator pobiera więcej 
od sublokatorów niż sam płaci 
właściciełowi domu. 

Obniżone w ten sposób ko- 
morne wzrastałoby co kwartał: 
o 10 procent w ciągu roku 1940- 
i w styczniu r. 1942 osiągnie 
normę z września b. r. 

Co do zasad wprowadzenia: 
obniżki — dodał dalej p. Si- 
korski—Stowarzyszenie uważa 
że należałoby wprowadzić mo 
ratorium sądowe t. j. że właści-- 
cielowi domu powinno przysłu- 
giwać prawo zwrócenia się do: 
Sądu z wnioskiem, że danemu 
iokatorowi obniżka. nie przysłu-- 
guje i w razie jeśli sąd uwzglę- 
dni ten wniosek lokator dopłaci 
w określonym terminie różnicę. 
Taka procedura będzie przynosiła 
gwarancję słusznego przyznawa- 
nia obniżek i uchroni właścicieli 
nieruchomości przed nadużycia- 
mi ze strony nieuczciwych loka- 
torów. Stowarzyszenie Właściciel 
Nieruchomości złożyło władzom 
odpowiedni memoriał w którym 
przedstawiło powyższy projekt. 

Jak słychać sprawa komorne- 
go zostanie w najbliższych dniacie 
rozstrzygnięta przez władzę któ- 
re niewątpliwie wežmą pod uwa- 
gę postulaty obu stron. S. 

  

Tekst akcentowany.   

Ukazał się z druku siementarny podręcznik JĘZYKA LITEWSKIEGO 
dla użycia szkolnego i dla samouczków 

1. Ambrośka ir J. Lazauskas 

„We m O Knygelė“ 
ze słównikiem polsko-litewskim. 

Do nabycia we wszystkich większych księgarniach. 
Cena ze slėwnikiem Lt, 1.60   

  

  

Wojna ma imoreZzUE 
Jak odpowie Rzesza na blokadę 
BERLIN, (Elta). W kołach cu- 

dzoziemskich dziennikarzy, rezy- 
dujących w Berlinie, przypusz- 

czają, że odpowiedzią Rzeszy na 

totalną blokadę sprzymierzeńców 

będzie sianie min z aeroplanów 

wzdłuż wszystkich wybrzeży An- 

glii, bez uprzedzenia. 

  

  
  

Strefa wojny morskiej. Oto strefa, którą okręty ame- 

rykańskie w myśl ustaleń prezydenta Roosevelta, mają 

omijać w czasie działań wojennych, 

Konflikt przekracza 
granice Europy 

BERLIN (Elta). „Hamburger 
Fremdenblatt* pisze, iż pierwszy 
tydzień czwartego miesiąca trwa- 
nia wojny wskazuje, że konflikt 
jeszcze bardziej się rozszerzy. 

Można stawiać pytanie, czy 
aby konflikt europejski nie za- 
czyna przekraczać granic Europy, 
zwłaszcza, że wzmocniona blo- 
kada brytyjska naruszy handeł 
państw neutralnych z Niemcami 
i że wojna fińsko-sowiecka sta- 
nowi nowy front w konilikcie 
europejskim. 

Blokada 
ma sparaliżować 
handel Niemiec 

RZYM. (Elta). Prasa włoska 
oprócz wypadków w Finlandit 
i ich wpływu na politykę mię- 
dzynarodową, znów dużo pi- 
sze © blokadzie sprzymierzeń- 
ców przeciwko Niemcom. 

Pisma zamieszczają kores- 
pondencje swoich przedstawi- 
cieli w Paryżu i Londynie, w 
których wykazywane jest wiel- 
kie znaczenie blokady i pod- 
kreśla się, że Niemcy znajdą 
się obecnie naprzeciw takiej 
blokady, która ma za zadanie 
sparaliżować cały ich handel 
morski.



  

" tycznych nazw; 

Europa w ciągu kilku ostat- 
nich lat przeżywa przymusowe 

lekcje geografii. Zaczęło się od 

Abisynii. W każdym domu wi- 
siały dokładne mapy Ikaca ze 

wskazaniem miast, dróg (a ra- 

*czej ich braku), jeziora Tana, 
źródeł Nilu itd. Potem na miej- 
sce FAbisynii weszła Hiszpania, 
Znów mnóstwo nowych, egzo- 

znaliśmy nie- 

kiedy miasta z dokładnością do 

przedmieść, ba, nawet ulic! A 

wtedy przyszła kolej na Europę 

Środkową. Jeszcze tak niedaw- 
no wieszaliśmy na ścianach ma- 

py naszej pięknej Polski, zazna- 

czając linie frontu, z niepoko- 

jem krešląc je coraz głębiej 
wrzynające się w serce. Ale gdy- 

by nam kto powiedział, nawet 

przed miesiącem, że kolej przyj- 

dzie na Finlandię, niktby w to 

stanowczo nie uwierzył. Niktby 

nie uwierzył w tę stanowczą wo- 

lę obrony niepodległości przed 

potężnym kolosem ze strony 

  

"KURJER WILEŃSKI 

LANDIA 
Na stadionie olimpijskim 

małego ludnościowo kraju. Nikt- 

by nie uwierzył w złośliwą regu- 

larność losu, który przeciągnął 
pożogę wojenną w ciągu kilku 

lat, zaczynając ją na półkuli po- 

łudniowej, prowadząc aż pod 

północny biegun. 

Finlandia była u nas może 

krajem zbyt mało znanym. Wie- 

dzieliśmy najwyżej, że najlepsi 
biegacze świata, to Finnowie; że 

Olimpiada 1940 r. ma się od- 

być w Helsinkach, stolicy tego 

północnego kraju. Jest to rów- 

nież kraj najbardziej może de- 

mokratyczny w Europie, najbar- 

dziej chyba pozbawiony jakich- 

kolwiekbądź dążeń imperiali- 
stycznych a napewno 0 wyso- 
kiej kulturze i to powszechnej 

kulturze i wysokiej stopie życia. 

Dzisiaj podajemy garść infor- 

macyj o tym kraju, takirn jakim 

był on wczoraj. Jaki będzie jut- 

ro — pokażą najbliższe dni, a 

może nawet godziny. 
! Red. 

W sierpniu br. odbyłem z ra- 
mienia mojej redakcji podróż po 
krajach bałtyckich. Między inny- 
mi zwiedziłem Finlandię. Zasad- 
nicze pytania na jakie szukałem 
wówczas odpowiedzi brzmiały 
nast. Czy państwa te czują się 
zagrożone i jakie zajmą stano- 
wisko w razie ewent, wybuchu 
koniliktu zbrojnego w Europie. 

Wydaje mi się, że obecnie w 
chwili gdy sprawa Finlandii sta- 
je się specjalnie aktualna warto 
przytoczyć jedną z przeprowa- 
dzonych tam rozmów. 

; Rozmówcą moim był wpływo- 
wy dziennikarz fiński, z którym 
miałem okazję zetknąć się w 
Helsinkach. Obiecał pokazać mi 
budujący się pod Helsinkami 
stadion olimpijski. Nazajutrz po- 
jechaliśmy tam. Po drodze wszczę- 
liśmy rozmowę na tematy poli- 
tyczne. Sprobuję rozmowę tą 
możliwie wiernie odtworzyć, 

" — Z chwilą gdy dotychczaso- 
wy porządek panujący w Euro- 

  

Birarį i ludzie 
Ze względu na pochodzenie 

geologiczne oraz ukształtowanie 
powierzchni zwykło się zaliczać 
"Finlandię do t. zw. krajów skan- 
dynawskich, zwanych niekiedy 
jeszcze Fennoskandią, a obejmu- 
jących jeszcze Norwegię, Szwe- 
cję, półwysep Kolę oraz część 
Autonomicznej Republiki Karel- 
ckiej. Być może, że to wszy- 
stko leży tak bardzo na północ, 
a na północy jest jąk wiadomo 
bardzo zimno, nie lubimy my- 
śleć o tych pięknych krajach, 
które stanęły wobec wojny. 

Przede wszystkim są to kraje 
olbrzymiej powierzchni. Gdybyś- 
my cały ten kompleks ziem, 
mórz i jezior przesunęli o 150 
na południe, tak, żeby północny 
jego wierzchołek pozostał na 
niżu niemieckim w okolicach 
np. Berlina, to cypel południowy 
oparłby się o góry Atlasu, a 
masa kontynentalna zajęłaby 
rozległe obszary Niemiec, Szwaj- 
carii, Włoch i Morza Sródziem- 

„nego. Sama Finlandia, co do 
obszaru w rzędzie państw skan- 
dynawskich stojąca na drugim 
miejscu, zajmuje obszar równy 
obszarowi przedwojennej Polski. 

Finlandia odczuwa razem z 
całą Skandynawią dobrodziejstwo 
prądu Zatokowego, który wy- 
daje astronomiczne ilości ciepła 
na minutę, otulając ciepłymi ra- 
mionami północ Europy i topiąc 
lody oceanu Lodowatego. Nie- 
tylko Petsamo ale i Murmańsk 
i Aleksandrowsk nie zamarzają, 
a nawet jeszcze chmurny Szpic- 
berg korzysta z tego centralne- 
go ogrzewania. Ten fakt sprawia, 
że w tych szerokościach geo- 
graficznych, gdzie np. w Ame- 
ryce lub w Azji życie jest zaled- 
wie możliwe, tutaj rozwija się 
dość pomyślnie. Temperatura się- 
ga tu od —6 do —10 stopni w 
styczniu a od+-17 do 4-10 stop- 
ni w lipcu. A więc klimat nie- 
wiele zimniejszy od naszego. 

Ludność pierwotnie tu mie- 
szkająca była typu: nordyckiego. 
(dziś reprezentowanego przez 
Szwedów i Norwegów) oraz La- 
ponoidalnego. Ludy ugro-fińskie, 
wędrujące z gór Ałtajskich na 
początku naszej ery, rozmieści- 
ły się nad Wołgą i Uralem. 
Stamtąd wyparci poszli w trzech 
kierunkach: jedna część nad Du- 
naj, kładąc podwaliny pod dzi- 
siejsze Węgry, druga część sta- 
nowi dzisiejszą Estonię, wresz- 
cie trzecia zajęła obecną Finlan- 
dię, Tu jeszcze nastąpił podział 
tej grupy na dwie podgrupy: 
Tawartowie zajęli część zachod- 
nią półwyspu (Suomi: ziemia ba- 
gienna), Karelowie osiedli mię- 
dzy morzem Białym a jeziorem 
Ładogą. Lapończycy, koczujący 
hodowcy renów i rybacy musieli 
się cofnąć ku północy, Dziś ob- 

szar zamieszkały, przez ten nie- 
zmiernie interesujący ludek na- 
leży do trzech państw skandy- 
nawskich. 

Te ruchy emigracyjne odbyły 
się już w początkach naszej ery. 
Później działali tu Wikingowie, 
trudniący się handlem i rozbo- 
jem, ostatnio kilkaset lat rzą- 
dzili Szwedzi, którzy wycisnęli 
bardzo silne protestanckie piętno 
na całej kulturze fińskiej. Jesz- 
cze przed stu laty, stanowiN 
niemal połowę ludności Finlandii, 
dziś jest ich tylko 10 proc. ca- 
łego zaludnienia; Rosjan, którzy 
administrowali tym krajem lat 
przeszło sto pozostało tu nie- 
wielu. 

Liczba ludności, 3,5 miliona 
jest bardzo mała w porównaniu 
z tak wielkim obszarem, wypada 
tu 10 ludzi na km*, Jeśli zaś 
się zważy, że najgęstsze zalud- 
nienie jest przy wybrzeżach, 
zwłaszcza nad zatoką Fińską, 

"to się okaże, iż między zatoką 
Botnicką a oceanem Lodowatym 
są obszary, gdzie wypada zaled- 
wie I człowiek na km?. 

W 1929 r. ludność wsi wyno- 
siła 3 blisko miliony ludności, 
zaś miast 652 tysiące (32,5'/,), 
stosunek na korzyść miast, jak 
zresztą we wszystkich krajach 
skandynawskich. Atoli niewiele 
jest miast bardziej ludnych. Hel- 
sinki liczą 250,000 (tyle co 
Wilno), Tampere i Wyborg po 
EO tysięcy. Z pozostalych za- 
ledwie 33 liczą nieco ponad 2000 
mieszkańców, z tych 22 są por- 
towe a 11 śródlądowych. 

W warunkach bardzo trudnych, 
na glebie nieurodzajnej i wyma- 
gającej wielkiej cierpliwości o- 
siadł lud pracowity, miłujący 

  

pokój i wolność. Imponujący 
jest równomierny przyrost lud- 
ności — w ciągu dwustu lat 
ludność zwiększyła się siedmio- 
krotnie. ” 

Bogactwa naturalne, lasy, je- 
ziora i olbrzymie wybrzeże mor- 
skie zdeterminowały zawód lud- 
ności fińskiej. Przeważnie jest 
to ludność żyjąca z ziemi: z jej 
uprawy, z lasów albo z rybo- 
łóstwa (68,9%/,). Zboża można 
uprawiać aż do północnego koła 
biegunowego, pszenicę, jęczmień 
i drzewa owocowe uprawia się 
tylko na południu. W przemyśle 
i górnictwie zatrudnia Finlandia 
12,80/, swojej ludności. Na han- 
del i komunikację przypada 6'/,, 
Pozostałe 12,3%/, należy podzielić 
między różne zawody. Dosko- 
nale postawiona gospodarka rol- 
na nie pozwala jednak na wyży- 
wienie całej ludności — ziemi 
ornej jest zbyt mało. Bardzo 
rozwinięta jest hodowla zwierząt 
— na południu koń, na północy 
ren jako zwierzęta pociągowe, 
wszędzie trzoda chlewna, owce 
itp. 

džiai bogactwem Fin- 
landii są lasy. Jest to kraj 
najbardziej zalesiony w Europie. 
64,6'/, jego powierzchni zajmują 
wspaniałe puszcze jodłowe, sięga- 
jące daleko na północ. Połowa 
tego dobytku znajduje się w 
rękach prywatnych, reszta jest 
własnością państwa, spółek i 
samorządu. lstnieje tam ścisła 
kontrola eksploatacji nie pozwa- 
lająca na rabunkową gospodarkę. 
Sieć rzek, jezior i kanałów (skąd- 
inąd doskonałe źródło energii 
elektrycznej) jest przystosowana 
do transportu drzewa do portów 
i punktów jego przeróbki, 

pie a opierający się na zasadzie 
zbiorowego bezpieczeństwa zała- 
mał się, zaczęliśmy szukać zasa- 
dy na której oprzeć by się dały 
nasze stosunki z innymi pań- 
stwami, Wytyczną naszą było 
uprzednio powzięte postanowie- 
nie zachowania ścisłej neutral. 
ności. Wyłoniła się w związku 
z tym kwestia — jak należy tą 
neutralność rozumieć. Pojęcie 
neutralności nie jest bynajmniej 
jednoznaczne. Czy neutralność 
oznacza utrzymywanie jednako- 
wych związków ze wszystkimi 
państwami czy też trzymanie się 
na uboczu od wszelkich możli- 
wych związków z innymi pań- 
stwami? Belgia przyjęła pierwszą 
koncepcję neutralności, Posiada 
ona gwarancje zarówno ze stro- 
ny Anglii i Francji jak i Nie- 
miec. Do nas przemawia raczej 
druga koncepcja, którą przyjęły 
również Szwecja i Norwegia. Nie 
chcemy wiązać się z Niemcami 
(odrzucamy propozycję zawarcia 
ścisłego paktu) dlatego, że wy- 
chodzimy z założenia, że propo- 
nowany nam pakt jest już w 
swojej istocie jednostronnym 
wiązaniem się z jedną ze stron 
uczestniczących w walce o wpły- 
wy w Europie i tym samym 
wychodzi po za zasadę neutral- 
ności. Posiadamy natomiast pakt 
o nieagresji z Rosją Sowiecką. 
Zapewnia on nam bezpieczeń- 
stwo ze wschodu, nie naiusza- 
jąc w niczym naszej neutral- 
ności. 

— Z czyjej więc strony czy- 
ha zdaniem Pańa niebezpieczeń- 
stwo? 

— Tylko i wyłącznie ze stro- 
ny Rzeszy niemieckiej, 

— Dlaczego ? 
— Pochód imperialistyczny 

Niemiec odbywać się będzie w 
kierunku wschodnim: Niemcom 
zależeć więc będzie na obsadze- 
niu Finlandii, aby ewent, zaata- 
kować Sowiety ze strony Lenin- 
gradu. 

— Dlaczego Pan tak przy- 
puszcza. Przecież najlepszym 
dowodem tego, że Niemcy nie 
mają żadnych wrogich względem 
Finlandii zamiarów są propozycje 
niemieckie. 

— Jest to posunięcie w wiel- 
kiej grze, które umożliwiłoby 
Hitlerowi tym łatwiej osiągnąć 
zamierzony cel. 

— Czy Niemcy mogą liczyć 
na poparcie ze strony społeczeń- 
stwa fińskiego, czy posiadają 
oni jakieś wpływy w społeczeń- 
stwie ? 

— Można mówić o pewnych 
wpływach w wojsku, ściślej mó- 
wiąc w korpusie oficerskim. Jak 
Panu zapewne wiadomo armia 
fińska powstała z fińskiego kor- 
pusu walczącego po stronie 
państw ceutralnych. W czasie 
walk o Finlandię ówczesna 
Reichswehra okazała nam po- 
moc, dąła nam oficerów, którzy 
szkolili kadry naszych żołnierzy. 

W 22 rocznicę niepodległości 
Lapończycy wyparci przez Finnów 

osiedlili się na północy Skandynawii. 

Ludność fińska, czcząca leśnych, ła- 
godnych bogów nie cieszyła się uzna- 

niem, nikt jej ziesztą nie zazdrościł 
z granitem zmieszanych gleb, ani błot, 

ani mokradeł, Tacyt niezbyt. pochleb- 
nie się o nich odzywa. Nie przeszko- 

dziło to Szwecji, największemu w daw” 

nych czasach imperialiście (jak to jednak 
się zmienia ta historia, jak upokarza 
zuchwałe), urządzić w XII i XIII wieku 

trzy lokalne kricjaty. Od 1362 r. Fin- 
landia jest dość rozsądnie rządzoną 

prowincją szwedzką, biorącą udział w 

elekcjach królów, stanowiącą zresztą 

puklerz przed Moskwą. Luteranizm 

wprowadza tutaj Agricola w połowie 

XVI wieku. Walki o Inflanty i wojny 

szwedzkiej bliżej związały losy Fin- 
landii z Europą. W 1721 spustoszona 

przez Rosjan traci Finlandia przesmyk 

Karelski z Wyborgiem i Kexholm (nad 

zatoką Fińską), w 1743 jeszcze znacz- 

ne tereny. Aleksander I w walce z Ber- 

nadottem zajął całe terytorium, obiecu- 

jąc daleka idące przywileje administra- 

cyjne i swobody. Słowa wyjątkowo 
dotrzymał, ale pod koniec XIX w. Mi- 
kołaj II prowadzi tu politykę ekstermi- 

nacyjną i rusyfikatorską, co oczywiście 

dolewa oliwy do ognia i wzmacnia 
i tak już silny ruch narodowy fiński. 

Jeszcze raz powtórzyła się fala rusyli- 

katorska w 1907 r., po reakcji na re- 

wolucję 1905 roku. Rozwiązywano wte- 

dy raz po raz sejm fiński, dymisjono- 

wano uizędników, rozciągnięto prawo 

fińskiego obywatelstwa na Rosjan (wy- 
branych oczywiście), wprowadzono gar- 

nizony rosyjskie. Mimo tych usiłowań 
Finlandia 'potrafiła znakomicie zorga- 
nizować oświatę, upowszechnić ją 

i stać się jednym z najzdrowszych 

i najbardziej kulturalnych narodów 

  

Europy. Szczyt rusyfikacji nastąpił w 

chwili wybuchu wojny. Wtedy obiecy- 

wano abs 'utne zespolenie Finlandii 

z Rosją. 

Po upadku caratu powstały gabinet 

narodowy uchwalił ośmiogodzinny dzień 

pracy i ogłosił niepodległość, ale nie 

potrafił jej utrzymać. Dopiero 6 grud- 

nia 1917 r. nowy rząd doszedł do po- 

rozumienia z Sowietami. Gdy jednak 

konkurencyjny obecnie premier fiński 

Kuusinen usiłował wprowadzić do Fin- 

landii ustrój komunistyczny — wezwa- 

no do pomocy wojska niemieckie, 
z których pomocą udało im się wy- 

przeć. Zawarty w 1920 roku  po- 

kój z Rosją potwierdza niepodległość - 

Finlandii, ale pozostawia dużą część 

fińskiej Karelii po stionie Sowietów 

jako Autonomiczną Republikę Karelską 
W 1921 r. Liga Narodów przyznała 
Finlandii wyspy Alandzkie pod wa- 

runkiem niewznoszenia tam fortyfika- 

cyj i nadania im szerokiej autonomii: 

Ale od tego czasu wiele zmieni- 
ło się. Pozostały tylko kontakty 
osobiste naszych oficerów. Nasi 
pułkownicy i generałowie mają 
przyjaciół wśród generalicji nie- 
mieckiej. Znamy w historii wy- 
padki, kiedy kontakty osobiste 
odegrały dużą rolę. 

— Jak mam to rozumieć? 

— Pewna grupa naszych ofi- 
cerów zgodziłaby się poprzeć 
Niemcy przeciwko Sowietom. 
Zdają oni sobie sprawę z klu- 
czowej pozycji Finlandii. Gdyby 
Finlandia została naprzykład pod- 
bita przez Sowiety to zachodzi- 
łaby możliwość odcięcia Nie- 
miec od stali szwedzkiej, co po- 
ciągnęłoby za sobą klęskę nie- 
mieckiego ciężkiego przemysłu. 
Jest to tym istotniejsze, że w 
konieczność rozgrywki rosyjsko- 
niemieckiej nikt nie wątpi, jak- 
kolwiek obie strony chciałyby 
obecnie utrzymywać jak najlep- 
sze stosunki. Na szczęście w 
Finlandii panuje demokracja. 
Wojsko jest posłuszne społe- 
czeństwu, a nie odwrotnie, jak 
się to dzieje gdzieindziej, Pow- 
tarzam: rząd nasz mając na 
uwadze dobro kraju odrzucił 
propozycje paktu z Niemcami, 
aby nie wiązać się z jeduą z 
przyszłych stron walczących, 
gdyż taki pakt byłby w rzeczy- 
wistości skierowany rzecz prosta 
przeciwko stronie drugiej. 

— Jak przedstawiają się sto- 
sunki fińsko-sowieckie ? 

— Jak już mówiłem 
pakt o nieagresji, 
Rozmawialiśmy tak przecha- 

dzając się po wspaniałym sta- 
dionie sportowym! przerażającym 
swoją majestatyczną wielkością, 

istnieje 

— Skoro mowa o polityce w 
świątyni sportu, to muszę panu 
zdradzić  tajemaicę przyjaźni 
amerykańsko-linskiej. Datuje się 
ona od olimpiady w Los Ange- 
los, kiedy to nas Paulo Nurmi 
wprowadził publiczność amery- 
kańską w tak wielki zachwyt, 
nadspodziewaną chyżością swo- 
ich nóg, że Ameryka zaczęła nas 
darzyć specjalną sympatią i za- 
interesowaniem. Od tego czasu 
— bez odrobiny przesady — na. 
sza polityka zagraniczna zaczęła 
się cieszyć moralnym poparciem 
U. S. A. 

Stadion olimpijski był przed- 
miotem zainteresowania wszyst- 
kich obywateli Finlandii, W nad- 
chodzącym roku 1940 miały się 
tam odoyć największe w Świecie 
zawody sportowe, wielkie Świę- 
to wolności i radości życia. 

Brunon Klimke. 

WOZEK WO ZAWSZ DWEĆ ЙЕЫа DQ 

Sympatie dla Finlandii 

w Rzymie 

RZYM. (Elta). W dniu 5 gru- 

dnia znów odbyły się manifes- 

tacje sympatii dla Finlandii. 

Studenci niosąc chorągwie wło- 

skie i fińskie zebrali się przed 

gmachem poselstwa fińskiego, 

Poseł fiński przyjął delegację 

studentów i podziękował im za 

wyrażaną dla Finlandii sympa- 
tię. 

Finiandia zaminowała 

brzegi 

STOCKHOLM. (Elta.) Według 

Havasa, agenturze „Tidningarn“ 

donoszą z Helsinek, że minister 

spraw zagranicznych Finlandii 

Tanner telegrafował do gen, 

sekretarza Ligi Narodów Ave- 

nola. W telegramie Tanner pod- 

kreśla, iż Finlandia celem obro- 

ny neutralności wysp Allandz- 

kich, powzięła szereg Środków 

bezpieczeństwa i w tym celu 

zaminowała brzegi wysp.



4 KURJER WILEŃSKI 

Siły zbrojne Finlandii 
Konflikt 4. milionowej Finlandii 

z ZSSR wywołuje zrozumiałe 
zainteresowanie siłami zbiojny= 
mi tego dzielnego narodu, to 
też podajemy tu parę danych, 
dotyczących organizacji jego sił 
obronnych według książki .l. Lei- 
viska „La Finlande en 1937“. 

Podsiawą obrony narodowej 
jest ustawa z dn. 30. VI. 1932r. 
o służbie wojskowej, na mocy 
której obywatele Finlandii pod- 
legają obowiązkowi służby woj- 
skowej po ukończeniu „21 roku 
życia. Po odbyciu służby czyn- 
nej przechodzi żołnierz do rezer- 
wy, w której służba obowiązuje 
do 40 lat życia dla szeregowych 
i do 60 lat dla oficerów. Qa 17 
roku do 60 roku obowiązuje 
służoa w pospolitym ruszeniu, 
Służba czynna trwa w czasie 
pokoju 44) dni dla kandydatów 
na oficerów i podof.cerów rezer- 
wy i 350 dni dla szeregowych, 
ponadto obowiązuje 60 dni ćwi* 
czeń dla oficerów, 50 dla pod- 
oficerów i 40 dni dla szeregow- 
ców. W czasie pokoju pospolite 
ruszenie nie jest powoływane na 
ćwiczenia. W wypadku wojny 
przedewszystkiem powoływani są 
do służby w szeregach rezer- 
wiści, rząd może jednak powo- 
ływać i poszczególne roczniki 
pospolitego ruszenia w wieku do 
50 lat. 

Siły zbrojne Finlandii składają 
się z armii, służb i urzędów min. 
obrony, gwardii cywilnej, straży 
granicznej i straży morskiej. 
Naczelnym wodzem sił zbroj- 
nych jest Prezydent Republiki: 
istnieje również przy nim Rada 
Obrony Państwa, w której skład 
wchodzą; dowódca armii, d-ca 
gwardii cywilnej (obywatelskiej), 
szef sztabu generalnego 1 2 
mianowanych przez prezydenta 
oficerów. Armia składa się z sił 
lądowych, sił morskich, sił po- 
wietrznycn, sztabowych formacyj 
terytorialnych, szkół wojskowych 
it. p. Armia w czasie mo- 
bilizacjj powiększa swe  efek- 
tywy przez powołanie do sze- 
regów rezerwistów i pospoli- 
tego ruszenia. W skład sił 
lądowych w czasie pokoju 
wchodzą: 9 pułków piechoty, I 
kompanja,czołgow, 1 komp. szta- 
bu generalnego, 2 pułki drago- 
nów, szkoły oficerskie i podoficer- 
skie, 4 putki artylerii polowej, 1 
pułk artylerii przeciwlotniczej, 
bateria artylerii konnej, 1 bat. 
i komp. saperów, oddziały łącz- 
ności, komp. taborowe, samo- 
chodowe i t. p. Siły lądowe 
tworzą korpus armii, obejmu- 
jący 3 dywizje i I brygadę ka- 
walerii. 

Siły morskie dzielą się na 
dwie grupy: flotę obrony wy- 
brzeża i artyierię nadbrzeżną. 
Podlęgają one dowódcy sił mor- 
skich. 

W skład floty obrony wybrze- 

  

ża wchodzą eskądry kiąžowni- 
ków i torpedowców, eskadry 
stawiaczy min i ich poławiaczy, 
eskadry łodzi podwodnych oraz 
wojska obrony wybrzeży. Arty- 
leria nadbrzeżna składa się z 
3-ch pułków i 2-ch baterii. 

Siły powietrzne składają się 
z eskadr samolotów pošcigo- 
wych, wywiadowczych i bom- 
bardujących. Są one zgrupowa- 
ne w 6.ciu bazach lotniczych. 

Organizację terytorialną (po- 
spolite ruszenie) tworzą sztaby 
9-ciu okręgów i 30-tu powiato- 
wych komend, przy czym każdy 
powiat zaopatrzony jest w od: 
powiednie arsenały i w razie 
mobilizacji tworzy mowe jed- 
nostki rezerwy i pospolitego ru- 
szenia. Sztaby te przeprowadzają 
również pobór do armii czyn- 
nej. 

Poza tymi oddziałami istnieją 
jeszcze różne urządzenia woj- 
skowe. 

Gwardia cywilna (obywatel- 
ska) jest to organizacja para- 
militarna, która obejmuje około 
100.000 ludzi. Prowadzi ona służ- 
bę pomocniczą dla armii i kie- 
ruje przysposobieniem wojsko- 
wym młodzieży. Pod względem 
organizacyjnym dzieli się na 22 

okręgi. Ponadto istnieje para- 
militarna organizacja kobieca 
„Lotta Svard*, która liczy 72.000 
członkiń i ściśle współpracuje 
z gwardią cywilną. 

Straż pograniczna ma za za- 
danie obronę granicy. Należą 
do niej również funkcje straży 
celnej, w razie potrzeby współ- 
działa ona z policją przy utrzy- 
mywaniu porządku i bezpie- 
czeństwa. Składa się z 4-ch ba- 
talionów. straży granicznej, które 
dzielą się na kompanie i sekcje. 
Kadry jej tworzą oficerowie służ- 
by czynnej. Służbę graniczną 
pełnią żołnierze przeważnie po- 
zaterminowi, natomiast jej re- 
zerwa taktyczna składa się z 
żołnierzy służby czynnej. 

Straż morska jest odpowied- 
nikiem straży granicznej, przy: 
czym funkcje jej są identyczne 
z zadaniami straży granicznej i 
tutaj również kadry tworzą ofi- 
cerowie marynarki wojennej. 

Armia fińska jest doskonale 
uzbrojona i wyekwipowana. Zoł- 
nierz zaś fiński niezwykle  bit- 
ny. Tereny zaś pograniczne 
wzmocnione są szeroko rozbudo- 
wanymi liniami obronnymi, do- 
stępy do których zostały pad- 
minowane. rz 

  

Muzyka 
Hór, hur harligt sangen skallar mellau 
Vainós runohallar: detdr Suomis sang, 

Tak brzmią pierwsze słowa 
hymnu narodowego Finlandii, 
Niech rozbrzmiewa Śpiew Suo- 
mi, bo Suomi to nazwa Fin- 
landii w języku ojczystym. Auto- 
rem hymnu jest wybitny muzyk 
fiński Fryderyk Pacius (ur. 1809 
1 1891). Należy on do rzędu tych 
muzyków fińskich, którzy kładli 
fundamenty pod narodowy kie- 
runek muzyki swej ojczyzny. 
Pacius był wybitnym skrzyp- 
kiem, napisał też kilka oper, 

Muzyka lińska spokrewniona 
jest z muzyką skandynawską. 
re cechy pokrewieństwa opierają 
się na podobieństwie nastroju, 
osiąganego specyficzną dla kra- 
jów północnych harmonią i swo- 
istą, o ludowym zacięciu melo- 
dyką. Do wybitaych muzyków 
fińskich należy jeszcze Ryszard 
Faltim dyrygent opery w Helsin- 
kach, założyciel towarzystw mu- 
zycznych i oratoryjnych. Marcin 
Wegelius ( + 1846 + 1906) był 
autorem szeregu utworó w orkie- 
stralnych, fortepianowych i cho- 
ralnych. Uczniem Wegeliusa jest 
żyjący obecnie znakomity muzyk, 
chluba Finlandii Jan Sibelius 
(1865). Nazwisko tego muzyka 
jest bardzo znane i cenione po 
za gramicami Finlandii. Do rzędu 
popularnych kompozycyj Sibe- 
liusa, które obiegły cały świat 
należy wspaniały poemat symio- 
niczny Finlandia, gdzie autor 

SUOMI 
Kraj owiany zorzą północną, 

kraj białych nocy „z przepaską 
Światła na czole", kraina tysiąca 
jezior, które lśnią blaskiem swych 
białych wód pośród szarych skał, 
pod ciemnym, chmurnym niebem. 
Tylko szum jodeł i kryształowy 
łoskot wodospadów mąci surową 
ciszę mało zaludnionych prze- 
strzeni. 

To też literatura, która wszak 
jest zawsze odzwierciadleniem 
duszy mieszkańców, jest w Kra- 
inie Suomi surowa, zawzięta, 
pełna prostoty i szczerości. 
Dziwne są koleje piśmiennictwa 
tego plemienia z dalekiej pół- 
nocy. Pomniki jego mowy špiew- 
nej, melodyjnej, 0 przewadze 
samogłosek sięgają dalekiej sta- 
rożytności, początków chrześci- 
jaństwa i dawniejszych jeszcze 
czasów. Runy śpiewane, ryte na 
skałach, odwieczne są w ustach 
ludu, jak dajny litewskie; śpie.» 
wano je w chatach ciosanych 
z bierwion, w długie, 7 miesięczne 
zimy, w czasie wypraw łowiec- 
kich na iserach (wzgórzach) po- 
między jeziorami, na tundrach 
płw. Kola, nad brzegami jezior 
Laima i Luare, kędy po lodzie 

i śniegu mkną lotne narty i wy- 

rabiają się tęgie muskuły nóg, da- 

jące Finnom zwycięstwa w olim- 

piadach. : 
Pograniczny kraj pomiędzy 

Szwecją a Rosją stanowi od VII 

do XIX w. przedmiot sporów 

i wojen między obu państwami, 

z których Szwecja ma prze wagę 

dając Finlandii kulturę, wyznanie 

luterskie w XVI w. (w XV w. 
przeważała kultura łacińska i za- 
częły się wpływy od Kościoła 

i modlitw po fińsku), a przede 
wszystkim język, który Finlandia 
przyjęła, posługując się nim 
wszędzie, pisząc nim poezje, 
dramaty, powieści, owiane du- 
chem patriotycznym i surowymi 

zasadami protestantyzmu, fińskie 

z ducha, a szwedzkie z języka, 
Ojcem literatury © narodowej 

jest Michael Agricola (1508 — 
1557) uczeń Lutra, reformator 
religijny, który dla szerzenia 
swych zasad wydaje rzeczy w 
języku fińskim dla ludu, tak jak 
w Polsce i Litwie w epoce re- 
formacji. I tak pierwszy elemen- 
tarz fiński wyszedł w 1542 roku 
również Biblia, oba dzieła pracy 
Agricoli, który wydał również 

Finlandii 
dzięki specyficznej i oryginalnej 
harmonii i świetnej instrumentacji 
osiągnął przepiękny wyraz bę- 
dący jakby apoieozą ojczyzny. 
Sibelius jest autorem wielu innych 
dzieł symforicznych, kantat, oper 
oraz szeregu utworów fortepiano- 
wych, sktzypcowych, m. in. popu- 
larnego „Valse triste*. 

Finlandia w zakresie folkloru 
muzycznego posiada pierwszo- 
rzędne zasługi. Szczególnie duże 
rezultaty osiągnął na tym polu 
prof. llmazi Krohn (1807), któ- 
rego metody badawcze nad 
pieśniami ludowymi Finlandii 
zostały przyjęte przez cały świat 
naukowy. Dziś metoda Krohna 
jest właściwie podstawową w 
badaniach pieśni ludowej uczo- 
nych całego świata, Krohn pierw- 
szy wpadł na pomysł należytego 
porządkowania i segregowania 
olbrzymiego i wydawałoby się 
wymykającego się spod kontroli 
materiału muzycznego trudów 
Finlandii: do najważniejszych 
prac Krohna należy podstawowe 
wydawnictwo Mńskich pieśni lu. 
dowych pt. Suomen Kausan Ga- 
velmia obe'mujące cztery grupy 
pieśni ludowych: religijne, świec- 
kie, taneczne i tzw, pieśni runicz- 
ne, specyficzna właściwość mu- 
zyki ludowej Finlandii Krohn 
jest obecnie profesorem uniwer- 
sytetu w Helsinkach, do najwy- 
bitniejszych jego uczni należy 
Armas Launis, autor cennych 
dzieł z zakresu folkloru, SŁ, 

szereg książek religijnych, W 
XVII wieku wpływy kulturalno- 
językowe szwedzkie przeważają 
i tłumią objawy budzącej się li- 
teratury fińskiej; jednak, chociaż 
wyrażony obcą krajowi mową, 
budzi się patiiotyzm lokalny 
koncentrujący się w Abo i po- 
ciąga Finnów i sympatyzujących 
ruchowi Szwedów. 
Mamy w tym okresie szereg 

pisarzy piszących po szwedzku 
i łacinie, ale z gorącym umiło- 
waniem Finlandii i na tematy 
narodowe. 

Zasłużyli się wtedy H. S. Port- 
hau historyk, zbieracz i badacz 
naukowy języka, pisał po łacinie 
a wnet po tym ks. M, Satamaius 
pisze pieśni, epizody religijne 
np. Ilo laulu Jezukszta z życia 
Chrystusa w stylu ludowym, 

Finlandia w 1809 r. ostatecz- 
nie zostaje przyłączona do Rosji, 
w której odtąd stale walczy o 
swe prawa językowe w oświacie, 
sądownictwie i administracji, 
gdyż o ile Finnowie ulegali 
wpływom szwedzkim aż do za- 
tracania w wyższych sferach 
własnego języka, o tyle rzecz 
się ma przeciwnie w stosunku 
do Rosji i z chwilą wejścia w 
orbitę p-wa Rosyjskiego budzi 
się literatura i oświata narodo- 

jg "a 
že 

Finlandie 
  

  

  

OCEAN 

LODOWATY 

E
m
 

g
i
 

8
 

G
O
 

V
o
 

EP
 
K
A
R
E
L
S
K
A
 

э°
 

1 
ъ 

"
A
V
T
O
N
O
 

{ 
„
т
>
°
 

0
 

p 

zd 

  

Mapka umieszczona wyżej nie może 

oddać wszystkich rzeczy, którebyśmy 

chcieli znać o Finlandii. Wskazuje na 

jej granice lądowe i morskie, pobież- 

nie i bardzo niedokładnie zaznacza je- 

ziora, pomija rzeki, Natomiast mamy 

granice, większe miasta, niektóre wy- 

spy, jeziora i t. d. 
Finlandia zajmuje obszar bardzo 

znaczny, wynoszący bowiem w 1930 r. 

390.000 km* (czyli tyle samo, co w 

tym czasie wynosiła Polska, trochę 

mniej niż Szwecja a trochę więcej niż 

Norwegia). Odległość od najbardziej 

wysuniętego punktu na północ, do ta- 
kiego punktu na południu wynosi 0- 

koło 2000 km. Długość granicy z Ro- 

"sją Sowiecką wynosi 1825 km,, z Szwe- 

cją 586 km., z Norwegią 983 km. Ra- 
zem granic lądowych 3039 km., mor- 
skich 1646, biorąc pod uwagę wyrów- 

naną linię brzegową. (Granice morskie, 

obliczone ściśle, zakręt za zakrętem, 

zatoczka za zatoczką wyniosłyby 4000 

km.). 
Największa ilość miast znajduje się 

nad zatoką fińską, pomiędzy brzegiem 
a jeziorami. 
Wyspy Alandzkie, które już w marcu 
bieżącego roku były tematem ożywio- 
nych rozmów dyplomatycznych, sta- 
nowiące klucz do Bałtyku, należą do 
Finlandii. 

Atak sowiecki uderza z trzech 
stron: od strony Leningradu w kierun- 
ku Terijoki (siedziba konkurencyjnego 
rządu) oraz Wyborgu, pomiędzy zato- 
ką Fińską a jeziorem Ładoga. Tutaj 
wojska sowieckie natykają się na t.zw. 
linię Mannerheima, serię fortyfikacyj, 
opiera ących się o jeziora. Druga gru- 
pa sowiecka działa na pólnoc od je- 
ziora Ładogi, uderzając z terytorium 
Autonomicznej Republiki Karelskiej, 
zamieszkałej przeważnie przez ludność 
fińską. Część tego terytorium ma.być 
przekazana Finlandii w razie wygraś 
nej Sowietów. Trzecie uderzenie odz 
pierają Finowie od strony Oceanu 
Lodowatego, Toc/ą się tam uciążliwe 
walki o port Petsamo, który dzięki 
wpływowi prądu zatokowego nie za- 
marza. Od strony morza uderzono na 
Kotkę oraz wysadzono desant koło 
Wyborga (Virpuri). 

Nie można zaprzeczyć, że Finlandia 
w istocie zajmuje pozycję kluczową, 
panując nad zatoką Fińską i Botnicką 
oraz zbliżając się do Leningradu na 
odległość niecałych 50 km. Sama jed- 
nak nie stanowi tak bezbronnego te- 
rytorium, jak to się zdaje niektórym, 
tam bowiem, gdzie niema fortów ani 
jezior, tam rozciągają się olbrzymie 
lasy, później zaś nieprzebyte błota i 
tundry. е 

DAINOS SDR НРЧЕСИИСОИНТЕЕСОЯООРЕаЙ 
Część bardzo cennego materiału, dotyczącego życia 
kulturalnego Finlandil ze. względów technicznych 

odkładamy do dalszych numerów. 

Zbiórka książek 
dla uchodźców 

Prosimy o składanie książek 
w następujących punktach: 

1. Biblioteka Uniwersytecka, 
ul. A 5, w godz. 
9—15, 

2. Biblioteka im. Tomasza 
Zana, ul. J. Jasińskiego 12, 

3. Księgarnia  Gebethnera 
i Wolffa, Mickiewicza 16, 

4. Księgarnia Św. Wojciecha, 
ul. Dominikańska 4, 

wa. Ustala się język literacki, 
po walce dwóch dialektów uży- 
wanych odtąd, Zaczyna się czer- 
paaie ze skarbów poezji, podań 
i bajek ludowych. Axel Gott- 
bund zapoczątkowuje ten ruch 
zbierając rzeczy, poezje, pisząc 
opowiadania z życia Finnów, 

Ale największe zasługi ma 
Elias Lónnrot, ten który zbie- 
rając latami zabytki poezji ludo- 
wej, zdołał z pomocą karelsk'ch 
pieśniarzy skupić z fragmentów 
28 tys. wierszy w 50 runach, 
zawierający epiczny poemat na- 
rodowy słynną Kałevalę, wydana 
w 18835 r. coś w rodzaju Nibe- 
lungów, sięgający głębokiej sta- 
rożytności. Bohaterami tych run, 
są: mędrzec-pieśniarz Wajnamoj- 
nen, syn wichru, kowal llmarinen 
i Leminkajnen, którzy walczą -o 
serce pięknej, płowowłosej Pok- 
joli, córy wód i skał, przebywająj 
ostępy doznając cudownych 
strasznych przygód, szukając cza- 
rodziejskiego młynu Sampo. Li- 
teratura i sztuka fińska ma odtąd 
w Kalevali źródło niewyczerpa- 
nego natchnienia. 

Od połowy XIX w. ustala się 
więc literatura narodowa malują- 
ca ciężkie walki, nędzę, ucisk i 
trudności życia w surowym kli- 
macie dzielnego ludu, który nig- 

Ewakuacja 
w Finlandii 2 

AMSTERDAM. (Elta). Kores- 
pondent pisma „Telegraf* za- 
mieszcza reportaż o ewakuacji 

„ludności cywilnej z stolicy Fin- 
landii. Ewakuacja odbywa się 
nocami, podczas olbrzymich za- 
wiei. Drogi pełne są wozów, 
którymi wyjeżdżają ze stolicy 
przeważnie kobiety i dzieci. Po- 
ciągi są przepełnione. 

dy nie ustąpił i nie zapomniał, 
Został sobą mimo swych potęż- 
nych władców. Ujawniają się za- 
służeni ludzie: Suelman który 
wywalcza językowi  fińskiemu 
prawa w szkołach i urzędach, 
Runeberg który układa hymn 
fiński — Oksanen poeta ludu, 
opisujący jego twarde życie, Kioi 
dramaturg, daje słynny dramat 
Kulleroo jeden z tragiczniejszych 
epizodów Kalevali, Krolm pisze 
dzieje ojczyste i pełne wdzięku 
i prostoty książeczki dla dzieci, 
oraz wyczerpujące prace o Ka- 
relii. Johan Aho daje powieści 
z różnych czasów i sfer Liman- 
koski zyskał sobie wszechświa- 
tową sławę, tłumaczony na różne 
języki, opowieść o Czerwonym 
Kwiecie jest ulubioną książką 
w Finlandii, wreszcie Maili Fab- 
rio pisze dramaty i sztuki teat- 
ralne malujące stosunki fińskie. 

Literatura Finnów przeszedłszy 
wyszkolenie szwedzkie, stała się 
w XIX w. zupełnie narodowa i 
ludowa, posiada obecnie wybit- 
ne talenty dające dzieła owiane 
wielką miłością kraju, 

Hel. Romer. 
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KURJER WILEŃSKI 

Kasa Chorych w Wilnie 
Obowiązki pracodawcy. Prawa i obowiązki pracownika 

Jak wiadomo od 6 listopada 
br. obowiązki Ubezpieczalni 
Społecznej w Wilnie w zakresie 
ubezpieczeń na wypadek cho- 
roby zostały objęte przez nową 
Kasę Chorych, która w swych 
czynnościach będzie stosowała 
przepisy vstaw republiki litew- 
SKIERS CO 

W związku z tym pracodawcy 
obowiązani są pod karą, do dn. 
14 bm. wszystkich zatrudnio- 
nych u siebie zarejestrować w 
Kasie Chorych na specjalnych 
blankietach, które w cenie 5 c. 
można nabyć w lokalu Kasy 
Chorych przy ulicy Mickiewicza 
i w większych księgarniach. 
Obowiązkowi rejestracji podle- 
gają wszyscy zatrudnieni, a 
więc pracownicy prze isiębiorstw 

. przemysłowych, handlowych, 
biur itp., służba domowa, do- 
zorcy itd, Podlegają również 
ubezpieczeniu te osoby, które 
nie otrzymują wynagrodzenia 
pieniężnego, a tylko świadczenie 
'w naturze, przyczym utrzymanie 

(żywienie) liczy się równowar- 
tości wynagrodzenia pieniężne- 
go w kwocie 45 litów, mieszka- 
nie 10 1. i ubranie 10 1. mie- 
sięcznie. 

Nie podlegają obowiązkowi 
ubezpieczenie w Kasie Chorych 
osoby zarabiające ponad 1000 li- 
tów miesięcznie, oraz ci, którzy 
zatrudnieni są przy „pracach 
trwających mniej niż | miesiąc 
i robotnicy rolni. 

Składki 
Składki na rzecz Kasy Cho- 

rych jako ubezpieczenie na wy- 
padek choroby opłacają, bez 
względu na wysokość zarobków, 
po połowie pracodawca i pra- 
cowiiik. Wysokość składki jest 
zależna od wysokości zarobku; 
lecz przewidziane jest tylko 6 
klas zarobkowych. Do poszcze- 
gólnych klas zarobkowych zali- 
cza się pracowników, którzy łącz- 
nie otrzymują wynagrodzenie w 
gotówce i ewent, naturze, a mia- 
nowicie: 

  

     

    

    

    
  

Zarobek Zarobek Zarobek ! 
Klesa dzienny tygodniowy miesięczny | WYSOKOŚĆ składki 

са AG da ód d miesięcznej 

1 — 4 — 24 — 100 540 

Ц 401 6 25 36 101 150 780 

ш 6,01 8 37 48 151 200 1080: 

IV 8,01 10 49 60 201 250 13,80 

У 10,01 12 61 72 251 300 16.80 

VI 12,01 — 73 — 301 — 21 60 

Do obliczenia przyjmuje się 
miesiącu. й 

Składka na rzecz Kasy Cho- 
rych jest składką zasadniczą. 
Pozatym za pośrednictwem Ka- 
sy Chorych pracodawca opłaca: 

1/8 część składki zasadniczej 
no Rzecz Funduszu Robót Pu- 
„blicznych; 

3 proc. skladki zasadniczej na 
rzecz kapitału kompensacyjnego 
(składkę tą opłacają tylko przed- 
siębiorstwa przemysłowe); 

oraz po połowie pracodawca i 
pracownik opłacają 10 procent 
składki zasadniczej na rzecz 12- 
by Pracy. 

W ten sposób naprzykład jeśli 
chodzi o pracownika, którego za- 
robek należy do II klasy, pra- 
codawca przy wypłacie wyna- 
grodzenia potrąca pracownikowi 
miesięcznie: 3 l. 90 c na rzecz 
Kasy Chorych, 39 c. na rzecz 
Izby Pracy — łącznie 4 |. 29 c.; 
pracodawca zaś od siebie opła- 
ca: 3 1. 90 c. na rzecz Kasy 
Chorych, 2 1. 60 c. na rzecz 
Funduszu Robót Publicznych, 
39 c. na rzecz lzby Pracy — ra- 
zem 6 1. 89 c.; jeśli zaś jest to 
przedsiębiorstwo przemysłowe, 

- pracodawca dopłaca jeszcze 24 
c. na rzecz kapitału kompesa- 
cyjnego. 

Składki potrącone pracowni- 
kowi oraz należne od praco- 

"dawcy, ten ostatni obowiąza- 
ny jest wpłacić do Kasy Cho- 
rych do 7 każdego następnego 

miesiąca kalendarzowego. 7а 
niewpłacone w terminie składki 
pracodawca opłaca 3/4 proc. mie- 
sięcznie kary od całej sumy nie- 

" wpłaconych składek, przyczym 
podlegają one przymusowemu 
ściągnięciu wraz z kosztami eg- 
zekucyjnymi. 

Bezpłatne leczenie 
Każdy członek już od pierw- 

szego dnia ubezpieczenia ma 
prawo do bezpłatnego leczenia, 
jak ambulatoryjnego, tak i w 
szpitalach oraz sanatoriach i u- 
zdrowiskach. 

Rodzina zaś ubezpieczonego 
„w ciągu pierwszych trzech mie- 
sięcy (licząc łącznie, bez wzglę- 
du na przerwy w ubezpieczeniu 
w ciągu roku od daty zachoro- 
wania) może narazie korzystać 
bezpłatnie tylko z leczenia am- 
bulatoryjnego. Po trzech mie- 
siącach ubezpieczenia — rodzina 
członka ma pełne prawa leczenia. 

W zasadzie członek i jego ro- 
dzina, ma prawo wyboru leka- 
1za, do którego otrzymuje 

  
7 dni w tygodniu, 30 dni w 

skierowanie z Kasy Chorych. 
Można jednak zmienić lekarza 
dopiero po miesiącu, W Wilnie 
jednak narazie ubezpieczeni będą 
mogli korzystać tylko z lekarzy 
domowych, jak było dotychczas. 

a 

Zasiłki chorobowe 
i położnicze 

Członek Kasy Chorych uży- 
skuje prawo do zasiłków po 
trzech miesiącach ubezpieczenia, 
licząc łącznie okresy ubezpie- 
czenia wstecz wciągu roku od 
daty zachorowania. Za pierw- 
sze trzy dni choroby zasiłku się 
nie wypłaca. Zasiłek przyznaje 
na wniosek kurującego lekarza 
Komisja przy Kasie Chorych, 
lub lekarz naczelny. Zasiłek cho- 
robowy wypłacany jest w prze- 

ciągu 6-ciu miesięcy choroby bez 
przerwy, O ile członek był ubez 
pieczony conajmniej 6 miesięcy; 
przy okresie ubezpieczenia od 
3—6 miesięcy— długość okresu 
wypłacania zasiłku określa każda 
Kasa Chorych indywidualnie. 

Wysokość zasiłku chorobowe- 
go dla członka Kasy jest zależ- 
na od zasobów Kasy, zarobków 
członka i od wielkości jego ro- 
dziny. 

Maksymalne zasiłki, zależnie 
od klasy zarobkowej są nastę- 
pujące: : 

. Przy zarobkach w 
I kl. — 3 1. dziennie zasiłku 
Н, — 5 я 
Ш , — 7 ” 
М, — 9 й 
у , — 1 % 
VI „ — 14 
Od tych maksymalaych zasił- 

ków Kasy Chorych wypłacają 
najwyżej 90 proc., najmniej zaś 
60 proc. Te 60 proc., czyli w 
I klasie zarobków 1 lit. 80. cen. 
dziennie, w ll-ej — 3 1. dzien- 
nie, w tHl-ej—4 1. 20 c. dziennie 
it. d. wypłacane są jedynie 
członkom, nie posiadającym ro- 
dzin. 

Jeśli członek Kasy Chorych 
leczy się w domu Otrzymuje 
pełny przyznany mu zasiłek, je- 
Śli zaś leczy się w szpitalu, Sa- 
natorium czy uzdrowisku otrzy- 
muje on lub jego 1odzina 50 proc. 
przyznanego zasiłku 

Przy porodzie, członek Kasy 
Chorych otrzymuje zasiłek м 
wysokości chorobowego 2 ty- 
godnie przed porodem i 6 ty- 
godni po urodzeniu się dziecka, 
Przyczym jeśli członkini sama 
karmi dziecko w przeciągu pierw- 
szych 13-tu tygodni otrzymuje 
zasiłek na karmienie w wyso- 
kości około 800/, zasiłku choro- 
bowego, zależnie od zasobów 
poszczególnej Kasy Chorych. 

Narazie w Wilnie celem uzy- 
skania pomocy lekarskiej dla 
członka lub jego rodziny, nale- 
ży załatwiać te same formal. 
ności, jak i dawniej, po pew- 
nym zaś okresie zgodnie ze 
zwyczajami wszystkich  litew- 
skich Kas Chorych, każdy czło- 
nek K.Ch. będzie musiał dla 
"uzyskania prawa leczenia: posia- 
dać legitymację K. Ch. lub mie- 
sięcznę zaświadczenie. 

Wileńska Kasa Chorych obej- 
muje m. Wilno, oraz powiaty: 
wileński, święciański i orański, 

W. K-k. 

Komunikat wiadz oświa- 
towych 

Z dniem 7 grudnia r.b. z po- 
wodu braku uczniów przerywa 
się czasowo naukę w III, IV 
i VI gimnazjach państwowych 
w Wilnie. Z powodu postę- 
powania, niezgodnego z pra- 
cą pracownika państwowego, 
większoś: nauczycieli VI gim- 
nazjum państwowego zostaje 
zwolniona ze służby. W V gimn. 
państwowym, gdzie większość 
uczniów 6 grudnia r. t. w lex- 
cjach brała udział, lekcje odbę- 
dą się normalnie. 

Uczniowie i uczenice III i IV 
gimn. państw., którzy brali 
udział w lekcjach 6 grudnią r.b , 
uważani są za uczniów tych 
gimnazjów. Inni _ uczniowie 
wspomnianych gimnazjów i ucz- 
niowie VI gimn. państw. uważa- 
ni są za rezygnujących z nauki. 

Do III, IV i VI gimnazjów 
państw. byli uczniowie tych 
gimnazjów i zupełnie nowi ucz- 
niowie będą mogli być przyjęci 
na podstawie podań ich rodzi- 
ców. Gdy będą wolne miejsca, 
nowi uczniowie będą mogli być 
przyjmowani również do V gimn. 
państw. 
"Podania o przyjęcie uczniów 

do gimnazjów rodzice mogą 
składać w kancelarjach gimna- 
zjów do 13 grudnia r. b. (do 
godz. 14). Odnośne blankiety 
można otrzymać o odnośnych 
gimnazjach od 9 grudnia r.b. 

O rozpoczęciu lekcyj w III, 
IV i VI gimn. państwowych po- 
da się do wiadomości później. 

J. Rainys 

Inspektor szkół średnich. 

KUPIMY 
maszyny do pisania 

ze szryfrem 

polskim i litewskim. 

Oferty do administr. Kurjera 

  

  

  

Wygrana 
I-ej klasy 5000 Li. 

na Nr 26734 
padło w szczęśliwej kolekturze 
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(inhatiowie sprzedali lokale twych dzierżawców 
Nowe szczegóły przykrej Sprawy 

W ślad za zamieszczonym 
wczoraj artykułem „Czy właści- 
cieli domów obowiązują względy 
ludzkie i etyka* — dowiadujemy 
się nowych szczegółów w spra- 
wie szeroko komentowanego 
obecnie w całym mieście „dziw- 
nego” postępku właścicieli wie|l- 
kiej dochodowej kamienicy przy 
ul. Mickiewicza 23 pp. Marii i 
Edwarda Gimbuttów. 

Otóż jak się okazuje pp. Gim- 
buttowie jeszcze podczas pobytu 
w Litwie, dokąd uciekli w oba- 
wie przed władzami sowieckimi 
— zawarli tranzakcję z pewną 
instytucją - kowieńską na wy- 
najem czterech lokali sklepo- 
wych bez uprzedniego wymó- 
wienia dzierżawy dotychcza- 
sowym lokatorom, — właścicie- 
lom prosperujących w nich firm 
Astykom, Grewcowym, Tredoro- 
wi i Kozłowskiemu. 

Wobec tego, że wyżej wy- 
mienione firmy zajęły stanowis- 
ko odmowne w stosunku do 
żądań pp. Gimbuttów i nowych 
dzierżawców sprawa przeciwko 
nim skierowana została do sądu, 

W motywach skargi—podane 
było, że dzierżawcy lokali zale- 
gali rzekomo z opłatą komor- 
nego, zaś, jak już dziś możemy 
stwierdzić niezbicie w stosunku 

„Astyka“ i „Polfotu“, 
motyw podano, že 

do firm 
jako drugi 

-niema w Wilnie właścicieli tych 
firm. 

Sprawa w sądzie odbyła się 
w niezwykle szybkim tempie, 
gdyż już w dniu 30 listopada. 
Ż ramienia powodów wystąpił 
pewien adwokat kowieński, zaś 
pozwani solidarnie powierzyli 
obronę swych narażonych nieo- 
czekiwanie na szwank interesów 
mec. Juchniewiczowi, wybitne- 
mu prawnikowi znanemu w Wil- 
nie działaczowi litewskiemu, 

W wyniku rozprawy sąd od- 
dalił powództwo i prośbę o eks- 
misję przeciwko zakładowi fryz- 
jerskiemu Mieczysława Kozłow- 
skiego, sprawę „Polfotu* — wł. 
Włodzimierza Giewcowa przesu- 
nął na termin 8 stycznia 1939r., 
uwzględnił zaś prośbę o eks- 
misję w stosunku do firm pie- 
karni i cukierni Franciszka Hsty- 
ka oraz zakładu krawieckiego 
Edmunda Tredera, wyznaczając 
termin opuszczenia zajmowanych 
lokali na dzień 3 stycznia 1940 r. 
Wyrok ten jest nieostateczny, 
to też mec. Juchniewicz wniósł 
od niego odwołanie do drugiej 
instancji. ` 

Ciekawe, że w międzyczasie 
nastąpiła zmiana terminu odło- 

żonej sprawy firmy „Polfot" z 
dnia 8 stycznia 1940 r. na dzień 
13 grudnia r. b., o tym współ- 
właścicielka firmy została już 
powiadomiona. 

Jak z tego wynika, pp. Gim- 
buttowie nie mieli najwidoczniej 
żadnych skrupułów w swoim 
postępowaniu, skoro spowodo- 
wali kłopot nie tylko swym sta- 
rym, lecz i nowowprowadzonym 
dzierżawcom Kowieńskim, którzy 
ze swej strony, przekonawszy 
się, że wprowadzono ich w błąd, 
zabiegają o bezpośrednie prze- 
jęcie lokali z rąk ich dzierżaw- 
ców, sęk w tym, że żadna z 
wyżej wymienionych firm do- 
browolnie nie chce ustąpić ze 
swych posterunków handlowych 
nawet za pieniądze, gdyż wzglę- 
dy prawne i życiowe przema- 
wiają na ich korzyść. (wb). 

  

Czytajcie jedyny polski 
tygodnik 

„CHATA RODZINNA” 

  

Zamachy samobójcze 

Wczoraj napiła się esencji octowej 
Maria Bućko (Stalowa 10). Przewiezio- 
no ją do szpitala św. Jakuba. 

Esencji octowej napiła się również 
23-letnia Janina Kozłowska. Pomocy 
udzieliło jej pogotowie. 

5 

SZPJLECE 
Dobry duch w narodzie — tz 

najlepsze lekarstwo mna  ciężkio 
czasy, W Łodzi, w związku e 
wysadzeniem w powietrze pomnika 
Kościuszki, mówią: 

— Patrz Kościuszko na 
2 mieba! 

RAS 

AS. 
Lou i LS) 

Naležy rejestrowač 
wszystkie Środki 

drukarskie 
W myśl obowiązujących ustaw, kto 

chce utrzymywać drukarnie, inaszyny 
do pisania, rotacyjne maszyny i inne 
środki drusarskie, ten musi złożyć na 
ręce naczelnika miasta i powiatu po- 
danie, z uiszczoną opłatą stemplową 
3 It; do podania musi być załączona 
próbka pisma środka drukarskiego, 
z uiszczeniem 50 ct. opłaty stemplowej. 

Kto chce utrzymywać księgarnię, 
bibliotekę publiczną i t. p., powinien 
złożyć na ręce naczelnika powiatu po- 
danie i wskazać, kto będzie kierowni- 
kiem księgarni. Do podania musi bvć 
dołączona zgoda kierownika. Kierów- 
nikiem może być osoba w wieku co- 
najmniej 21 lat, obywatel Litwy, zna- 
jący w mowie i pismie język ltewski, 
Znajomość języka może być spraw- 
dzona. 

Kierownikiem księcarni nie może 
być osoba pozbawiona praw lub oskar- 
żona o przestępstwo, za które grozi 
kara, związana z pozbawieniem praw 

Wykrocze ja przeciw niniejszym 

postanowieniom, będą surowo karane 

TEATR | MUZYKA 
Teatr Miejski na Pohulanre 

Dziś, w piątek dnia 8 grudnia Teatr 
czynny będzie dwukrotnie. O g. 12-ej 
po raz ostatni znakomita komedia spół- 
ki Hart-Kaufman „Cieszmy się życiem*, 
o godz. 17-«j (5 pp.) „Krewniaki* M. 
Bałuckiego. 

Premiera w Teatrze na Pohulance. 
Jutro, w sobotę dni 9.XII b.r. Teatr 
Miejski na Pohulance występuje z pre- 
mierą ostatniej nowości — jednej z naj- 
weselszych komedii Romana Niewia- 
rowicza „Dlaczego zaraz tragedia”. 

Teatr muzyczny „Lutnia“ 
Dziś o godz. 5 pop. operetka J. 

Str:ussa „Wiedeńska krew . 
W sobotę—słynna komedia muzycz- 

na Bus-Feketćógo z muzyką S. Kontera 
„Trafika pani qenerałowej*. 

W niedzielę dwa przedstawienia. 
O godz. 12 w poł. efektowne widowi- 
sko z muzyką Frimla Król wióczę- 
gów*, o g. 5 pp. klasyczna operetka 
Oifenbacha „Piękna Helena". 

Teatr „Niebieski Pajacyk" 
Po raz ostatni 

„Czerwonego Kapturka” 
Dzisiaj w piątek 8 grudnia o li 

13 ostatnie dwa przedstawienia ślicz- 
1 ] baśni p. t. „Czerwony Kapturek*, 
Bajeczka urozmaicona jest tańcami i 
Śpiewami. Kasa czynna od 9 rano. 
Bilety od 25 centów do nabycia w ka- 
sie 'eatru ul. Mickiewicza 9. 

Teatr „Rewia* Światowid 
Dziś w piątek 8 b. m. o 4.15 i 6.15 

powtórzenie premiery „Tylko dla do- 
rosłych*, pikantnej rewii w 2 cz., 14 
obr+zach. 

Symulacja potwor- 
nego napadu 

1-go grudnia br. policja śled- 
cza w Wilnie została zaalar- 
mowana wiadomością o napa- 
dzie rabunkowym w iolwarku 
Kołczuny, gm  rudomińskiej, 
ofiarą którego padła rodzina 
Ganczewskich, składająca się 
z 9 osób. 

Policja w wyniku przepro- 
wadzonego dochodzenia stwier- 
dziła, że Ganczewscy zmyślili 
historię z napadem. 

W rzeczywistości Jan Gan- 
czewski znalazł w polu kara- 
bin, który przechowywał nie- 
legalnie. Krytycznego wieczora 
manipulując bronią Ganczew- 
ski spowodował wystrzał za. 
bijając swego brata. W obawie 
przed podwójną odpowiedzial. 
nością: za ukrywanie broni i 
zabójstwo brata symulował 
napad 

Wczoraj Jan Ganczewski 
przyznał się szczerze do wszyst- 
kiego i skierowany został do 
decyzji władz sądowych.  (C). 

„Pachnący fiim', 
BERN, (Elta). Odbyła się tu pierw- 

sza demonstracja .,pachnącego filmu", 
Dwaj inżynierowie szwajcarscy wyna- 
leźli sposób produkcji filmu, w którym 
gdy na scenie ukazują się kwiaty 
pachnące jak up. róże, zapach rozcho- 
dzi się po całej sali. 

Wynalazcy twierdzą, że zapach mo- 
gą zmieniać stosownie do każdego 
rodzaju kwiatu, aż do 4000 wariantów. 
Zamiana zapachu i jego rozprowadze- 
nie po sali odbywa się przy pomocy 
specjalnych anten.



  

S Naja Ni k Рос 
Grudzień Dziś: ispok. A 

futro: Leokadii 

Piątek 

    

      
  

Wschód sł-=g. 7 m.31 

g. 2 m. 50 

  

Dyžury aptek: 

Dziś w nocy dyżurują następujące 

apteki: 
Sokołowskiego (Tyzenhzuzowska 

1); Chom czewskiego (W. Pohulan- 

ka 23); Miejska (Wileńska 23); Tur- 

giela i Przedmiejskich (Niemiecka 15); 
Wysockiego (Wielka 3) 

Poza tym stale dyżurują następu: 

jące avteki: Paka (Antokolska 42), 

Szantyra (ul. Legi nów) i Zaią zkow- 

skiego (*vitoldowa 22). 

— Dziś w'dniu Niepokalanego 

Poczęcia o godz. 4 po południu 

w Kościele Wszystkich Świętych 

odbędzie się uroczystość wy- 
święcenia obrazu i ustawienia 
relikwij św. Andrzeja Boboli. 

— Biblioteka Uniwersytecka 
w Wilnie na skutek zarządzenia 
Kierownictwa U.S. B. uprasza 
wszystkich czytelników o zwrot 
wypożyczonych ksiażek i czaso- 
pism do dnia 15 grudnia 1989 r. 

Na rzecz dziennikarzy 

uchodźców. Księgarnia Józef 
Zawadzki, dowiedziawszy się O 
organizacji internatu dla dzien- 
nikarzy uchodźców przy ul. Zy- 

gmuntowskiej 4 zdecydowała się 

pośpieszyć z pomocą przy 
powstawaniu tej placówki, ofia- 
rowijąc do biblioteki internatu 

kilkanaście książek, ogólnej. war- 

tości 150 It. Za ten piękny dar 

podziękowanie składają dzienni- 
karze-uchodźcy, którym Wilnia- 
nie okazują tyle serca przy każ- 
dej okazji. Wśród ofiarowanych 

książek znajdują się także dzie- 
ła z Biblioteki Laureatów Nobla. 

— 7 Izby Przem. - Handlowej 
14 b. m. odbędzie się ostatnie 

plenarne zebranie dawnej Izby 
Pzemysłowo-Handlowej w Wil- 
nie. Na posiedzeniu tym złożo- 
ne zostanie sprawozdanie z dzia- 
łalności w roku 1939 oraz spra- 
wozdanie finansowe. 

Jak już donosiliśmy, Wileń- 
ska lzba Przemysłowo - Handlo- 
wa uległa reorganizacji, prze- 
kształcając się w oddział Izby 

Kowieńskiej, 
Z dawnego personelu Izby 

zaangażowanych zostało 10 osób 

z pośród pracowników umysło- 
wych i 5 pracowników  fizycz- 
nych. Pracownicy zwolnieni o- 
trzymali odszkodowanie, wypła- 
cone przez izbę kowieńską., 

Wczoraj do gmachu Izby przy 
ul. Mickiewicza 32 wprowadziła 

się również lzba Rzemieślnicza, 

która będzie stanowiła z Izbą 
Przemysłowo - Handlową jedną 
całość. Izba Rzemieślnicza zajęła 
łokał na parterze. Z pośród daw- 
nego personelu lzby  Rzemieśl- 
niczej przeważająca ilość pra- 
cowników została zangażowana. 

(x) 
— Pierwsze akty oskarżenia. 

Prokuratura Sądu Okręgowego 
w Wilnie sporządziła w tym ty- 
godniu pierwsze cztery akty 
skarżenia, które przekazane zo- 

staną do Sądu Okręgowego. 

Pierwsze procesy odbędą się w 
styczniu. 

Ww Wilnie ostatnio pełnił 
funkcie jeden sędzia śledczy. 
Dziś przybywa z Kowna jeszcze 

    

ONIKA 
dwóch sędziów śledczych, co 

przyśpieszy dochodzenia. (c) 

—- Około 500 spraw w Są- 

dach grodzkich Wilna i okręgu 

czeka na rozpatrzenie. Są to 

przeważnie sprawy przestępstw, 

popełnionych przez wypuszczo- 

nych w czasie wypadków wo- 

jenno - politycznych z więzień 

kryminalistów. 

— Przyjęta została betoniar- 

nia miejska przez kierownika 

wydziału przedsiębiorst miejskich 

inż. Grażulisa. 

— Sądy cywilne. Według 
ustawodawstwa sądowego litew- 
skiego, wszystkie sprawy cywil- 
ne, niezależnie od wysokości 
spornej sumy, MAO są 
przez sądy rejonowe. Sąd Okrę- 
gowy w sprawach natury cywil- 
nej jest pierwszą instancją ape- 
lacyjną. (c) 

— Biuro Podróży Litewskie- 
go Towarzystwa Turystyczne- 
go już czynne. W dawniejszym 
lokalu „Orbisu*, mieszczącym 
się przy ul. Mickiewicza 16a 
uruchomione zostało Biuro Pod- 
róży Litewskiego Towarzystwa 
Turystycznego Sprzedaje ono bi- 
lety krajowe i zagraniczne na 
wszelkie środki lokomocji. Udzie- 
la informacji telefonicznej pod 
numerem 883. 

— Bank Litewski informuje, 
że osoby, które zdeponowały 

„złote w powiatach winny jak- 
najszybciej zgłosić się do Li. 
tewskiego Banku Mickiewicza 3 
w celu dokonania rozrachunku. 

— Napisy w filmach czaso- 
wo dwujęzyczne. We wszyst- 
kich kinach wileńskich, czasowo 
w napisach na filmach obok ję 
zyka państwowego, dozwolony 
został też język polski. (N) 

— Kontrola nad biurami po- 
dań i przepfsywań. Ostatnio 

zaczęły w Wilnie funkcjonować 
liczne biura podań i przepisywań, 
Wiele z tych biur nie zgłosiło 
się w odnośnych urzędach po 
pozwolenia. W związku z tym, 
biura, nie posiadające zezwoleń, 
zostaną zamknięte, (N) 

— Projekt ustawy o sprze 
daży trunków. Odnośne insty- 
tucje opracowują projekt ustawy 
o sprzedaży trunków wyskoko- 

wych w Wilnie i okr. Ustawa 
ta niebawem wejdzie w życie. 

(N) 

RADIO 
PIĄTEK. dnia 8-XII: 

Wilno i Kowno 

10.15. Z Kowna. Transmisja nabożeń- 
stwa z Bazyliki. 

17.00. Transmisja z uroczystości zało- 
żenia harcerst va przy gimn. W. 
Witolda. 

18.30. Informacje po litewsku. 

Wilno 

18.45. Informacje po polsku. 
19.00. Inf »rmacje po żydowsku. 

aakóżnkkksii z Addkikdk zad wa AAA 

Akuszerki 

,Plkusz. Maria Laknerawa 
przyjmuje od g. 9 r=no do q. 7 wiecz. 
— uł, Jakuba Jasińskiego I a—97 róg 

ul. 3go "Vaja nbot Tad 

    

Akuszerka Śmiałowska 
oiaż Gabinet Kosmetyczny, 

Cenv przystępne. 
ul. Zamkowa 26 m. 6 

  

„Spaudos Fondas“ w Wilnie 
ul. Mickiewicza 31, tel. 29-98 

SPRZEDAŻ KSIĄŻEK I MATERIAŁÓW PIŚMIENNYCH. 
Zaopatruje urzędy i społeczeństwo w książki, podręcz- 

niki, przybory kancelaryjne i biurowe, oraz księgi i blankiety 
rachunkowe. 

Przyjmuje również wszelkie 
a drukarniem dostarcza papieru. 

Sprzedaje losy Loterii Państwowej. 

Można zamawiać telefonicznie. 

Korzystajcie z usług „SpaudosFondas*! 

zamówienia drukarskie, 
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Poszukiwanie zaginionych 
Paszxrs E PwvansaB > 
Mir. łączności Zenon Butkiewicz 

i pdchr. Zygmu + Kondraciuk,- obaj z 
Warszawy ` 

Andrejew Grzegorz. kapr.:łącznik 
I Baonu 6 p. p. Leg. (był z własnym 
motocyklem) 

Marian Orliński, podchorąży Za- 
wodowy z il półr. Szkóły Podchorą- 
żych z Komorowa 

Songin Franciszek, asp. pol. państw. 
z Brześ 1а u/B. i 

Martysz Zenaida z Litwinowiczów, 
zam. w Suwałkach 

Kazimiecz Pereświet-Sołtan, rotm. 
1 p. szwol. w Warszawnie z żoną 

Jėzefostwo Olezakowsčy, Janostwo 
Grajewscy i Stanisławostwo Schmito- 
wie ze Skierniewic 

Maurycy Protassewicz, ppor. rez. 
9 DAK Bryg. gen. Andersa, Barano- 
wicze 

Leon Songin, ppor. 
Leg. 2 komp., ur. 1912 r. 

rez. 1 p. p. 

w 

  

za 

icto poszukuje: 
Leon Butkiewicz, Wilno, Słowac- 

kiego 17—33. 

Andrejew Cyryl, Wilno, Stara 

Alina Vorbrodtówna, Wilno, Ko- 
narskiego 9-1. 

Żona. Aleksandra, Wilno, Tomasza 
Zana 5—5. 

Mąż, Bazyli, lek. wet., Birśtanas, 
Int. Stovykla. 

X. Lucjan Pereświet-Soitan, pro- 
boszcż w Kolonii Wileńskiej. 

Olęzakowski Wiktor w Wilnie, 
Jagiellońska 10—3. 

Rodzina, Wilno, Wielka 40 p. nr.2. 

Ussowicz S., Wilno, ul. 3-g0 Maja 

  

  

Ktokolwiek by mógł. dostarczyć wiadomości o miejscu pobytu lub losach 

Marii z Bernatowiczów Ułaszynowej lub jej mężu Cypryanie, uprzednio za- 

mieszkałych w Legionowie, proszony jest usilnie o napisanie do siostry 

Ireny Grużewskiej — Kursenai — Litwa. 
  

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

  

„KLOUB* Il gat. — 2) szt. 08) It. 

„TURECKI“ II gat. — 25 gr. 1.00 ft 
5 ll gat. — 50 gr. 2.00 It 

ŻĄZAJCE I KUPUJCIE WYROBY TYTONIOWE 
Pierwszej Państwowej Fabryki Tytoniowej w Wilnie 

PAPIEROSY: : 

ТУТОМГЕ: 

„JUNAK“ III gat, — 20 szt. 0.50 It. 

„TURECKI" III gat. — 25 gr. 0.7) It, 
WALE 1 gat. — 50 ar. 1.40 It. 

  

  

  
Lampki Spirytusowe 

Užywane są obecnie 

zamiast prymusów. 
dla wygody Wilnian i prowincji sprzedawane są narazie 

w „Spaudos Fondas* 
w Wiinie, ul. Micklewicza 31, tel. 29-98. 

Lampki w dobrym gatunku po niskich cenach. 

ъ 
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Maszynistka posladająca litew- 
ski potrzebna. Oferty pisemne: zauł. 
Franciszkański 7, Szkolna Przychod- 
nia Lekarska 

  

Energiczny, średnie wykształce- 
nie, poszukuje pracy jako ekpedient 
lu> f. p. Łaskawe oferty „K. M.“ 

Osoba w średnim wieku poszu- 
kuje pracy, może się zająć dziećmi 
lab przy pielęgnowaniu chorych, mo- 
że być na wyjazd — Tartaki, Flisowy 
zauł. 24/26 m. 26 A. Mackiewicz. 

Екопст kawaler przyjmie pracę 
w majątku, Zgłosz. pod „Exonom“. 

Potrzebna panienka do kawiarni, 
władająca językiem litewskim i pol- 

skim wzg. rosyjskim. Wilno, ul. Wi- 
łeńska 8 „Ziemianka*. 

Magister farmacji z kilkuletnią 
praktyką przyjmie piacę w aptece w 
Wiinie lub na prowinej. Wiadomość 
w administracji pod „W, J'. 

Poszukuję nauczyciela doświadcz. 
od zaraz na wyjazd do majątku na 

Litwę do dwojga dzieci, kurs IV kl. 
" ref. oraz V oddział szk. powsz. Oferty 
listownie: Prof. A. Januszkiewicz, Wil- 
no, Uniwersytecka 5 m. 5 dla J. Gru: 
żewskiago 

Nauka i Wychowanie 

SHELEY'S Instytut języków ob- 
cych. Mickiewicza 4 m. 12. Litewski, 
angielski, francuski | niemiecki Lek- 
toraty angiel. — 4 lity mies. 

„instytut Nauki Języków* (dawn. 
Germanistyki) Wielka 2 m. 1. Nowe 
przyšoieszone kursy języka litewskie- 
go, angielskiego, francuskiego, nie- 
mieckiego, rosyjskiego 

    

Kursy Gimnazjalne I Licealne 
Sekcji Szk. Śr. Z. M. P są czynne. 
Zapisy do wszystkich klas codziennie 
w g.16—18. Lokal: Gimnazjum Fiło- 
matów, Żeligowskiego róg Wileńskiej 

Lekcji angielskiego i litewskiego 
udzieię za pokój. Zgłoszenia do Kur- 
jera „Języki*. 

  

Nauczycielka gimnazjum udziela 
lekcyj języka niemieckiego i przygo- 
towuje do matury. (Jl: Mickiewicza 
15 m. 13. 

Bridge. Pierwszorzędny bridżista 
z Warszawy udziela lekcji bridge'a. 
Ceny przystępne. Oferty sub „bridge”. 

  

  

Angielski — rutynowana nauczy- 
cielka. Portowa 19 m. 11 parter od 
podwó za na prawo. 
  

Rutynowana francuska przygoto- 
wuje ao matury, poprawia akcent, 
wyucza mówić w 30—40 lekcyi, Chlub- 
ne referencje, skromne wymagania. 
Uniwersytecka 2 m. !. Od 9 do 11i 
od 4 do 5 po poł. 

Sprzedaž i Kupn 

Kupujemy wszelkie okazyjne ar- 
tykuły techniczne (specjalnie elektro- 
techniczne) — „Pomoc Inżynierska”, 
Mickiewicza 1 (od pl. Ks'edralneqo) 

    

Sprzedam kredens, biurko, bib- 
liotekę, szafy, lampy, krzesłą i Inne 
meble. Lubelska 7 — 11, godz. 14—17 
  

Z powodu wyjazdu sprzedam 
iadłodajnię z całym urządzeniem — 
Ludwisarska 14 

Przyjezdna na dwa dni, kupuje: 
biżuterię, srebro, antyki. kilimy, dywa- 
ny wschodnie. Oferty kierować: Gar- 
barska 5—2, od qodz. *—11 i 3 5 

Fortepian Mzłeckiego w dobrym 
stanie do sprzedania — Uniwersytec- 
ka 2 m. f, od 4—5 po poł. 
  

Ubranie męskie kowerkotowe do 
długich butów od pierwszorzędnego 
krawca. długie buty, burka clepła ta* 
nio do sprzedania — sklep Szumań: 
skiej, Mickiewicza 1 
  

Oszklone ramy mieszkaniowe 
szerokość 115 ent dług. 135 cnt sprze- 
dają sę — Św. Jańska 11 m. 7 

  

Lekarze 

DOKTOR MED. 

Benedykt Scherman 
powrócił | wznowił rzyjęcia 

w chorobach płucnych (Roentgen) 
ul. Zawalna 2, tel 10-69 | 

| 

  

Dyrektor Kliniki Darmatologicznej 

Prof. Dr. Tadeusz Pawlas 
przeprowadził się na ul. Kamienną 3 - 
„ | ordynuje w chorobach skórnych 

i wenerycznych od g. 3.30 do 4.30 | 
Telefon 11-31. i 

  

Dr. Med. Leon Butkiewicz 
Specjalista chorób uszu nosa i gardła 

Przyjmuje od 10—12 I od 15—17 
Mickiewicza 22/a*m. 2! (II piętro) 

Dr, 6. Wolfson 
Choroby skórne, weneryczne 

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

Dr. Med. Henryk Rudziński 
choroby wew ętrzne 

wznowił przyjęcia 
Arsenalska 6 m. 5, tel. 4-22 codzień 

prócz šwiąt od 17—18, х 

Dr. Med. Julian Podwiński 
Specjalista chorób nerwowych 
Mickiewicza 44 m. 4, tel. 41 
Wznowił przyięcia chorych 

> Dr. M. Zaurman 
oroby: skórne, weneryczne, o: 
Gabinet światłóleczokzy (dacie) © 

ul. Szopena 3, tei. 20-74 
przyjmuje 12—2 i 4—8 po południu ——————— 

Dr. Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skėrne, weneryczne, 

narządów moczowych, 
przyjmuje od godz. 12—2 | 4—7, 

Wileńska 28 m. 3, tel. 2-77. 

        

Lokale 
FETETTYCYWOWTTYFTTTTTTYTYTYOTWYCYESO 

Poszukuję lokalu pod pensjonat 
o 10—15 poko ach, okolica Mickiewi- 
cza. Mož= być z urzadzeniem. Zgło- 
szenia: Wiwulskiego 31 

  

Do wynajęcia 2 pokoje umeblo- 
wane z wyqodami. Jaqielońska 5—8. 

Szukam pokoju umeblowanego 
z wyjściem na klatkę schodową. O- 
ferty do Kurjera Wil dla „S. J.* 

  

Pokój do wynajęcia ze wszyst- 
kimi wygodami — Suwalska 7 m. 3 

Potrzebne mieszkanie 15 — 20 
pokojowe w centrum, z korytarzowym 
syste mem. Oferty: Mickiewicza 22, In- 
formaciia Biuras 

  

Mieszkanie 5—6 pokoi, wszelkie 
wygody, sioneczne, cieple do wyna- 
jęcia. Można z umeblowaniem. Tarta- 
ki 19 (róg Ciasnej). 

Różne 
r 

Pan, który dn. 6 go bm. dor: t 
list z obozu jeńców w Korcu = do 
giserni przy ul. Nowogródzkiej 6 — 
proszony jest o odwiedzenie rodziny 
Wapnik: Gęsia 3 w bardzo pilnej 
sprawie. й 

    

3—4 osoby z inteligencji przyj- 
muje dworek niedaleko Wilna. Cena 
3 lity dziennie, utrzymanie, opał, po- 
mieszcz*nie. Informacje ul. Dąbrow- 
skiego 7 — 8 w aodz 3 — 5 ppoł. 
  

Szczęście będzie u was w ręku, 
jeżeli wszystkie przepisywania i tłuma- 
czenia powierzycie dla naszego biura 
przy ul. W. Pohulanka 9. Ceny u nas 
są przystępne i dostępne dla najszer- 

h mas społeczeństwa. Każdy, w 
razie potrzeby zwróci się do nas po 
raz wtóry. 

  

Zgubione w pobliżu Hali tym- 
czasowe zaświadczenie na imię Ha- 
niewicz Helena — Łaskawie zwrócić: 
Ma'owa 21—3 

Znąleziono przy ul. i1owogródz- 
kiej 35 znak dla psa. Odebrać w ad- 
ministracji Kurjera. 

Zgubiono dn. -9 listopada złotą 
bransoletkę z napisem Mery, jedyny 
środek utrzymania uciekinierki. Upra- 
sza się odnieść — Pańska 25—1 

Zgubiono dowód osobisty Nr 9954 
na imię D.wbora Józefata. Proszę 
odnieść — ul. Krzywe Koło 29—3 

      

Wózek dziacinny sprzedam nie- 
„drogo — Konarskiego 21 m. 2 
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