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ina Iar оче УО 
‚ — GENEWA (Elta). Według Reutera, komisja czter- 
nastu powzięła we Środę uchwałę, która pofę на 
akc ę sowiecką, zwraca się do członków Ligi Naro- 
dów z prośbą O przy ście ie] z pomocą materialną 
i humanitarną oraz u'oważnia se*retarza general- 
nego Ligi Narodów wciągnięcia do tej axcji państw 
mie należących do Lig: Narodów. 

Uchwała będzie rozpatrywana na dzisiejszym 
‹ &:шаппш plenarnym, poczym zostanie zwróc.na 

dzie Ligi Narodów. - 
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R WILEŃSKI 

GENEWA (Elite). Wszystkie dokumenty dotyczą- 
<e dysxus i Ligi Narocow w Sprawie ;konfiiktu fiń- 
$KO-Sowieckiego zostały przekazane Stanom Zjed- 
noctzonym, celem powzięcia przez nich inicjatywy 
pokojowego rozstrzygnięcia sporu. 

Wielka bit myta r оМО aty 
"LONDYN. W związku z wiel. 

dą bitwą morską, na Południo- 
wym Atłantyku, w czasie której 
został poważnie uszkodzony panc. 
niemiecki „Admiral Scheet", ad- 

«miralicja angielska podaje nastę- 
pujące szczegóły: 

Statki francuski i brytyjski 
„Ajax* i „Acrilles* stoczyły z 

Axcja lotnctwa: 
angielskiego 

LONDYN, (Elta). Havas ko- 
anunikuje, iż we wtorek wieczór 
samoloty brytyjskie przelecialy 
nad bazą powietrzną na Helgo- 
landzie, 

Samoloty brytyjskie miały za- 
miar niedopuścić do działania 
samolo'ów niemieckich, rzucają- 
<ych miny, 

Angielskie zapory 
balonowe 

LONDYN. (Elta). Reuter do- 
mos', że gdy samoloty niemiec- 
%ie ukazaty się nad F.rth Forth, 
w przeciągu 24 godzin została 
tam wzniesiona zapora balono- 
wa, która specjalnymi pociąga- 
"mi została tu przeniesiona z in- 
mej części Szkocji. Obecnie taka 
zapora balonowa może wszędzie 
być przeniesiona w przeciągu 
jednej doby. 

Alarm lotniczy 
w Gibraltarze 

RZYM, (Elta) Według wiadomoś- 
«i DNB we wtorek poraz pierwszy 
zostało ogłoszone niebezpieczeństwo 
Aotnieze dla Gibraltaru. Według wia- 
<domości posiadanych w Rzymie zau- 
ważone zostały, lecące z południa, 
<ztery nieznane samoloty, które na- 
<stępnie udały się w innym kierunku. 
„Alarm trwał 15 minut, 

Kule w Luxemburgu. 
LUXEMBURG (Elta) Komuni- 

kują z Luxemburgu, iż nocy 
«wczorajszej słyszano silne strze- 
danie artyleryjskie na pograni- 
<żu południowo:wschodnim Lu- 
xemburgu. Kule karabinów ma- 
szynowych trafiły w niektóre do- 
«ny miasteczka pogranicznego 
Schengen, nikt jednak nie został 
anny, 

Primat"r Klapka 
PRAGA (Elta). Z rozkazu pre- 

zydenta Czech został mianowa- 
ny komisarz na m. Pragę z ty- 
tułem „primatora*. Komisarzem 
został dr. Klapka. 

pancernikiem niemieckim „aciętą 
walkę. Mlmo, że okręty panstw 
sprzymierzonych uzbrojone były 
w 20 i 15 cntm. działa, zaś 
pancernik niemiecki w 28 cntm., 
okręty francuski i brytyjski za- 
atakowały z cbu strón okręt 
niemiecki, który zmuszony ;0- 
stął do przyjęcia watki. 

Bój trwał od 6 do 10 w nocy, 
do chwl, kiedy ciężko us:ko- 
dzony okręt niemiecki musiał 
się wycofać z walki. U zkodzo- 
ny pancernik schronił się do 
portu Montev deo. Według o- 
statnich wiadomości, otrzyma- 
nych z Montevideo, wśród ran- 
nych znajduje się również kapi- 
tan pancernika. 

  

Finlandia członkiem 
Rady L. N. 

GENEWA, (Elta). Przy wy- 
bieraniu członków do Rady 
Ligi Narodów 34 głosy z 38 
ogółem opowiedziały się za 
Finlandią. Wynik głosowania 
przyjęty został spokojnie bez 
manifestacyj. 

W sprawie miejsc, które 
zwolniły się po wyjściu Łotwy 
i Chin, oświadczonó, że na 
skutek życzenia zgromadzenia 
w nadchodzącym roku będzie 
11 niestałych miejsc w Radzie. 
'W ten sposób miejsca zajmo- 
wane przez Łotwę i Chiny po- 
zostaną czasowo wolne. 

Anglia wyda historię 
rokowań Z ZSSR, 

LONDYN. (Elta). Havas ko- 
munikuje, iż według oświad 
czenia Chamberiaina, lord Ha- 
lifax przygotowuje „białą księ- 
gę*. W księdze będą opisane 
przeprowadzone w początku bie- 
żącego roku rokowania z Rosją 
Sowiecką. Ą 

Angielskie koła miarodajn 
zaprzeczają niemieckim wiado- 
mościom z Montevideo o tem, 
że brytyjski okręt jakoby posłu- 
giwał się gazowymi pociskami. 

Według ostatnich doniesień 
admiralicji angielskiej ta sama 
łódź podwodna, kta mogła 
storpedować okręt  n emiecki 
„Bremen*, storpedowała na Mo- 
rzu Północnym pancernik nie- 
miecki oraz zatopiła niemiecką 
łódź podwodną. Szczegółów 
brak. 

Czyaniki niemieckie twierdzą, 
że „Admira! Scheer* zatopił 
jeden okręt angielski o wypor- 
ności 7 tys. ton. 

Koszty utrzymywania 
armii i rzadu polsxiego 

we Francji 
Oficjalnie donoszą, że alianci 

zobowiązali się  kredytowač 
wszelkie koszty organizacji i wy- 
posażenia armii polskiej we 
Francji na czas wojny. 

Wydatki na Rząd Polski we 
Francji i jego organy, obliczone 
na 8 miljonów złotych rocznie, 

Ostatni numer „Rigau- 
Ische Rundschau“, 

RYGA. Žycie niemieckie nad 
wschodnim Bałtykiem zamiera 
z każdym dniem. Wielowiekowe 
pamiątki kultury niemieckiej prze- 
chodzą do rąk obcych. 

M. in. wczoraj w Rydze, uka- 
zał się ostatni numer niemieckie 
go pisma  „Rigauische  Rund- 
schau*, które wychodziło 73 lata, 
W relacji agencji „Tass* mówi 
się, że pismo przestaje wycho- 
dzić w związku z repatriacją lud- 
ności niemieckiej z Łotwy. 

Zatonięcie sowieckiego 
okrętu 

TOKIO. (Elta). We wtorek na 
północ od wyspy Hokkaid za- 
tonął parowiec sowiecki „Indi- 
girka*. Statek miał na pokłe- 
czie tysiąc pasażerów i 36 człon- 
ków załogi. Według Havasa, 300 
osób uratowano. Los innych 
jest dotychczas nieznany. 
TOKIO (Elta). Według wia- 

domości z Hokkaido, o zato- 
nięciu statku sowieckiego „In- 
digirka*, dotychczas morze 
wyrzuciło 350 trupów. 395 
osób zostało uratowanych. O 
losie 200 osób brak jest wia- 
domośc . 

* brzymi kocioł z chlorki+ m, 

Nowy rząd w Szwecji 

STOCKHOLM, (Elta). W środę zo- 

stał utworzony nowy rząd szwedzki 

w składzie następującym: premjer 

Albin Hansson (socjalista), min. spr. 

zaor.—Christian Guenther (dotychcza- 

sowy poseł szwedzki w Norwegii), 

min. sprawiedliwości — Carl westman 

(partia agrarna), min. obrony narod, 

Skund (socjalista), min. spr. wewn. - 

Gustaw Moellor (socjalista), min. ko- 

munik. Gustav Anderson (leader partji 

liberałów), min. skar-bu — Ernest wig- 
fors (socjalista), min. cświaty— Gustav 

Bagge (partja konserw.). min. roln. — 
Axel Pehrsson Branstorp (partja agrar- 

juszy), min. handlu—Fricok Como, min. 

gospod. nar. — Herman Eriksonn (so- 
cjalista), min. bez teki. Nils Tuensel 

(partja agrarna), Thorvald Berguist 
(partja liberałów). 

Zaznaczyć należy, iż b. min. spraw 

zagr. Sandler podał się do dymisji już 

dnia drugiego grudnia. 

Budżet Ligi N. 

GENEWA (Elta). Komisja bud- 
żetowa przyjęła we wtorek pra- 
jekt budżetu Ligi Narodów na 
rok 1940, który został zrefero- 
wany na posiedzeniu plenarnem. 
Budżet zcstał uchwalony na su- 
mę 21.451 408 franków szwaj- 
carskich i jest o 30 proc. szczu- 
plejszy od budżetu roku 1939. 

Nowy wielki wybuch 
w Rumunii 

BERLIN. D. N B donosi, iż wczo- 
raj rano w Rumunii, w pobliżu Sied- 
miogrodu, nastąpił wielki wybuch w 
fabryce wojennej. Ekksplodował ol- 

poczym 
płomienie objęły calą fabrykę 

Piątek 15 grudnia 1939 r. Cena 15 centów 
Prenumerata miesięczna z przesyłką pocztową lub 

dostawą d: dimu —3 lt. 50 cent. Zagranicą 6 It. 

  

      

Sowiety chcą przepołowić 
Finlandię 

OSLO (Elta) Norweska agencja telegraficzna do- 
nosi z Kirxenen o wielkiej akcji armi Sowieckiej 
na froncie na wschód od Gouvarnoerikorski. Armia 
fińska cofa się na p łudnie. Przez całą noc odly- 
wały się zacięte walki. Samoioty sowieckie we 
czwartek rano przeleciały Sal mijaervi. 

MOSKWA (Elt«). Sztab armii leningradzkie| do- 
nosi: w dniu 12 grudna armia sowiecka w kierun- 
ku Uchty zzajdowała się w odległości 105 kilom-t- 
rów od granicy w głębi kraju. W klerun<u Petro- 
zawodzka armia sowiecka zajęła twierdzę Kitelos 
i stacę kotejową na linii kolejowej między Pit<ar- 
antos i Serdooli. Lotnictwo wobec złych warunków 
atmosf:rycznych udziału w walkach nie brało. 

-—00— 

W ciągu dnia wczorajszego 
na frontach fińskich toczyły 
się zaciekłe boje. Lotnicy so- 
wieccy zbombardowali Hange, 
przy czym fińskiej artylerii 
przeciwlotniczej, zgodnie z do- 
niesieniami ze Stockholmu, u- 
dało się zestrzelić sowiecki 
samolot bombardujący, który 
wpadł do morza, 

Dzienniki szwedzkie twier- 
dzą, że dotychczasowe wyniki 
walk wywołały w Helsinkach 
pewne uspokojenie. Wielu ewa- 
kuowanych mieszkańców Hel- 
sinek wraca. Ta powrotna fala 
ewakuowanych wywołała pew- 
ne zaniepokojenie władz fiń- 
skich, które wezwały ludność, 
by nie spieszyła z powrotem 
do stolicy. 

Dopiero wieczorem, kiedy 
ruch zamiera i miasto pogrą- 
Ża się w ciemnościach, znać, 
że kraj znajduje się w stanie 
wojny. 

Według ostatnich komunika- 
tów, główna ofenzywa sowiec- 

ka prowadzona jest nadal na 
centralnym  Odcinku frontu. 
Sowieckie dowództwo chce 
widocznie za wszelką cenę 
przebić się do Zatoki Botnic- 
kiej i przepołowić Finlandię. 

Wciągu dnia wczorajszego 
sowieckie kolumny pancerne 
posunęły się na tym odcinku, 
lecz Finnowie rozpoczęli wiel- 
ką kontrofenzywę. 

Sztab fiński donosi również 
o odbiciu miasta Łajoła. 

Ostatnie doniesienia z Helsi- 
nek stwierdzają, że w ciągu 
ostatnich dni ilość ochotników 
ze Szwecji i Norwegii stale 
wzrasta. Ochotnicy proszą o 
natychmiastowe wysłanie ich 
na front. W Helsinka h otrzy- 
mano włacomości, iż liczne 
fińskie oddziały narciarskie 
przyprawiły wczoraj naciera- 
jące wojska sowieckie o wiel- 
kie straty. Ostatnio ogłoszony 
komunikat „Tass* stwierdza, 
że na uchtińskim odcinku woj- 
ska sowieckie posunęły się o 
110 klm. od granicy ZSSR. 

Niemcy wobec państw skandynaws ich 
Niemieckie koła polityczne z 

wielkim zainteresowaniem obser- 
wują tworzenie nowego rządu w 
Szwecji. 

Reorganizacja rządu szwedz- 
kiego, przepro wadzana—jak wia- 
domo—pod kątegi zjednoczenia 
całego narodu dla celów obrony 
i bezpieczeństwa państwa, może 
wywołać, — zdaniem Berlina, 
poważne następstwa dla wszyst- 
kich państw Skandynawskich. 
Ponieważ przemysł niemiecki 

zaopatruje się w wiele niezbęd- 
nych dla siebie surowców w 
państwach skandynawskich. a 
zwłaszcza w Szwecji, Rzesza jest 
wybitnie zainteresowana w tem, 
ażeby dostawy tych surowców 
nie uległy przerwie 

W obecnej sytuacji międzyna- 
rodowej ten stan rzeczy da się 
osiągnąć pod warunkiem, że rzą- 

dy państw skandynawskich będą 
przyjazne lub co najmniej ne- 
utralne w stosunku do Rzeszy i 
że nie dadzą się one wciągnąć 
w wojnę sowiecko-fińską. 

W Berlinie obawiają się raczej 
tej drugiej możliwości i w tej 
obawie leży żródło wielkiego nie- 
zadowolenia zostało wywołane 
wiadomościami o wojskowych 
zarządzeniach w Szwecji i o przy- 
gotowaniach do ewakuacji Stock- 
holmu. Według opinji niemiec- 
kiej "zarządzenia te są przed- 
wczesae i nie potrzebne. Zda- 
niem polifycznych kół berlińskich 
Szwecja będzie mogła zachować 
pokój tylko w tym wypadku, je- 
želi potrati odgraniczyč się cał- 
kowicie od zatargu sowiecko-fiń- 
skiego i wykazać więcej zainte- 
resowania gospodarczym potrze- 
bom Trzeciej Rzeszy. 

Mobilizacja specjalistów marynarki 
szwedzkiej 

STOCKHOLM, (Elta). Havas 
komunikuje o ogłoszeniu przez 
dowódzcę marynarki wojennej 

Szwecji mobilizacji inżynierów, 
chemików i techników, specjali- 
stów obrony przeciwgazowej. 

Sowiecka łódź zatopiła state «niem 'ecki 
HELSINKI. (Elta.) Według Ha- 

vasa, sowiecka łódź podwodna 
zatopiła u wybrzeży fińskich pa- 
rowiec niem ecki „Bolheim* o 
pojemności 3.380 ton. 

Statek płynął do Niemiec z 
ładunkiem drzewa. Został zabity 
kapitan parowca, jego zastępca 
i telegrafista. 29 członków za- 
łogi zdołano uratować. 

ODWIEDZA VITAE SI TINA INS 

Tajemniczy wyjazd ambasad. Sowietów z Rzymu 
RZYM (Elta), Według Havasa 

nowy ambasador Rosji Sowiec- 
kiej w Rzymie Gorelkin wyje- 
chał w niewiadomym kierunku. 

Przed trzema tygodniami przy- 
był on z Moskwy, nie wręczył 
jednak dotychczas królowi swych 
listów uwierzytelniających.
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Tureckie orzechy Charakter wojny fińskiej 
Kilka dni temu Elta podała komu- 

nikat o koncentracj wojsk tureckich 

na granicy sowieckiej. W dzień później 

Moskwa nadała wiadomość o złym ste- 

nie ekonomicznym Turcji. Dwie te in- 

formacje dowodzą wyraźnie, że siosuri- „ 

ki sowiecko-tureckie uległy pogorszeniu. 

Pamiętać należy, że stosunki s0- 

wiecko-tureckie były 'na ogół przyja7- 

ne. Po wojnie wszechświatowej jedy- 

nie Rosja Sowiecka wyciągnęła dłoń 

bratnią do walczącej o wyzwolenie 

Turcji. Stare spory zostały zapomniane. 

Puszczono w niepamięć wojny rosyj- 

ško-tureckie. Sowiety wyrzekły się ja- 

kichkolwiek bądź pretensyj do Kon- 

stantynopola, wykpiwając marzenia Mi- 

lukowa o panowaniu nad zatokami. 

Tvrcja przestała podburzać narody są- 

siadujące z Sowietami i wyrzekła się 

marzeń o panowaniu nad Kaukazem. 

Wyrazem ws, ółdziałania były nie 

tylko pakty i traktaty. Decydowała 

nie tylko nienawiść do traktatu Wer- 
salskiego, Trianov, Saint Germanin 

(Sevr i Lozannie). Sowiety dopomaga- 

ły czynnie Turcji w walce z Anglika- 

mi. Przyjaźń ta rosła. 

W organach sowieckich poświęco 

nych zagadnieniom wschodu, a szcze- 

gólnie w miesięczniku „Nowy Wschód* 

redagowanym przez Pawłowicza (Welt- 

man) poświęcano wiele miejsca zagad- 

nieniom odrodzenia Turcji. Intereso- 

wano się reformami Kemala Paszy. 

Podziwiano szeroką akcję emancypa- 

cyjną wyzwolenia się z pod jarzma 

Anglii, 

Nowoczesna Turcja wyrzekła się 

kalifatu. Zdjęła feski z głowy, czadry 

z oblicza kobiet. Wprowadzono pisow- 

nię europejską. Niektóre świąty: ie 

przeistoczono w muzea. Wprowźdzono 

powszechne nauczanie. Był to postęp, 

zastosowany oczywiście do kl matu 

azjatyckiego, socjalizm w wydaniu tu- 

reckim. Za przynależność do partii ko- 

munistycznej obcinano uszy. 

Stosunki między Kemalem Paszą 

a Sowietami były jak najlepsze. Dele- 

gacje wojskowe sowieckie odwiedzały 

Turcję. Sowiety udzielały pomocy fi- 

nansówej, a nawet podjęły się restau- 

racji gospodarczej kraju zrujnowarego. 

Ta próba nayvotkała na pewne tudnoś- 

ci. Techniczna pomoc Rosji Sowieckiej 

nie mogła być zbyt szeroka. Nie 

umniejszało to jednak przyjaźnip ani 

dobrych stosunków sąsiedzkich. 

Dopiero kilka lat temu przy rozwa- 

żaniu zagadnienia cieśnin, przy dys- 

kusji nad żądaniami Turcji o zniesienie 

wszystkich ograniczeń natury między- 

narodowej, siosunki sowiecko-tureckie 

uległy pewnemu pogorszeniu. Podczas 

konferencji w Montreux delegacja so- 

wiecka zwróciła uwagę delegacji tu- 

reckiej na konieczność uwzględnienia 

specyficznych interesów sowieckich 

na Morzu Czarnym. Podejrzliwa Turcja 

widziała w tym chęć parcia na Bałka- 

ny. Cień dawnych pożądań imperialis- 

tycznych wydłnżał się na tej konfe 

rencji coraz mocniej, 

W tym okresie Turcja stara się 

o utrzymanie stenu rzeczy na Bałka- 

nach, bierze czynny udział w monto- 

waniu bloku bałkańskiego i spogląda 

trwożliwie na Bułgarię, która rości so- 
bie również pretensję do Konstantyno- 

poła. W tym układzie rzeczy zapom- 

niane zostały dawne kłótnie turecko- 

greckie, a nawet swary turecko-ru- 

muńskie*. Turcja spogląda podejrzliwie 
na każdego, który wdziera się na Bał- 

Кану, a szczególnie na ie państwa, 

które chcą podzielić między sobą sferę 

wpływów na tym półwyspie. 
Ż tych też względów stosunki an- 

gielsko-tureckie ulegają polepszeniu, 

a Anglia zgodnie z tradycją przynosi 

podarunek Turcji, złożony oczywiście 

przez Francję w postaci Aleksandretty. 

Udobruchana Turcja zapomina o sta- 

rych kłótniach z Anglią, wykreśla jed- 

nocześnie, że marsz. von Golz przy- 
czynił się do ufortyfikowania cieśniny 

Dardanelskiej, że stosunki niemiecko- 

tureckie były w ciągu wielu lat naj- 

lepsze. Interwencja Pappena, jednego 

z najlepszych dyplomatów niemiec- 
kich, nie odnosi skutku. 

Wzmocniona Turcja stawia sobie 

nowe cele: chęć utrzymania wpływów 

w Europie, rozszerzenia działań w 

Azji, a nawet rozpoczęcia pewnych 

kroków w kierunku zdobycia złóż 
naftowych na Kaukazie. 

Już dużo lat temu dyplomacja ja- 
pońska starała się skusić Turcję do 

rozpoczęcia kroków  antysowieckich. 

Próby .te napotkały na opór. Dziś 

wzmocniona Turcja nabiera coraz wię” 

cej apetytu. Czy posiada należyte uz- 

brojenie dla rozpoczęcia kroków woj- 

kowych? Wojsko tureckie jest dość 

dzielne, ale dotychczas nie umie opa- 

nować broni technicznej. Na przeszko- 

dzie stoją również słabe zdolności or- 

ganizacyjne, oraz przesadny optymizm, 

że wszystko jakoś sę ułoży, co daje 

się przetłumaczyć na język rosyjski: 

„wsio budiet* 

Pomoc materialną w chwili obecnej 

w postaci samolotów, broni pancernej 

udziela Francja i Anglia. Nie jest to 

więc tylko wyłączny antagonizm so- 

wiecko-turecki, ale wałka o szerszym 

zasięgu, która w dalszym rozwoju pro- 

wadzić może do kontrakcji poprze” 

Afgamstan w stronę Indii. Tak czy 
owak, rzekomo zlokalizowana wojna 

między Francją, Anglią a Niemcami 

może się z biegiem czasu rozszerzyć, 

poczynając od północy w. Europie, 

kończąc gdzieś daleko w Azji. Kocicł 

Bałkański poczyna gotować. 

Przypomina się stare powiedzenie 

że bałkany to jest „beczka prochu" 
w której dyplomaci palą iajke pokoju, 

Dla połknięcie tego półwyspu musi się 
zgryźć twardy orzech turecki. Do tego 

konieczne jest porozumienie sowiecko- 

niemiecko-włoskie. Tylko przy podzia- 
le sfery wpływów między tymi trzema 

państwami może udać się polityka wy- 

mierzenia ciosu. w stronę Francji” i 

Anglii. 

Czy to nastąpi? Chwilcwo próba 
ta napotyka na poważny opór. Wyjazd 

Pappena z Ankary do Niemiec dowo- 

dzi, że starania dyplomacji niemiec- 

kiej napotykają na przeszkody. Próba 

nadgryzania odbywać się jednak bę- 

dzie z różnych stron jednocześnie. Pod 

obstrzałem znajduje się również i Ru- 

munia dzierżąca straż na morzu Czar- 

nym. Gra o Bałkany nie została za- 

Койсгопа, W. Kibartowski. 

PANIEZZSSENWOPOO S 

Sprawa praktyki lekarskiej 
Inspekcja Zdrowia kcmuni- 

kuje, że pragnący otrzymać pra- 
wo zajmowania się praktyką 
lekarską w Państwie Litewskim, 
winni przedstawić Inspekcji na- 
stęr ujące dokumenty: 

1) podanie, 2) odpis dyplo- 
mu, 3) odpis paszportu krajo- 
wego, 4) zaświadczenia odbytej 
pracy zawodowej (stażu). 

Wszystkie te dokumenty mu- 
szą być pisane w języku pań- 
stwowym. Poza tym, do podania 
należy załączyć znaczek stemp- 
lowy za 3 lt. i znaczki po 50 
centów od każdego załączonego 
do podania dokumentu. (N.) 

W jednym z dzienników rys: 
kich A slę interesujący er- 
tykułt p Meyssnera na temat 
wojny fińsko - sowieckiej. Przy- 
taczamy ten artykuł w stresz 
czeniu. 

Granica fińsko - sowiecka wy 
nosi 1.400 kilometrów. Z woi- 
skowego punktu widzenia moż- 
na ją podzielic na trzy odcinki: 
nadmorski, centralny i północ- 
ny. Pierwszy odcinek. to prze- 
strzeń od Zatoki Fińskiej do je- 
ziora Ładogi, Silne umocnienia 
fińskie, niewielkie rozmiary i za- 
bezpieczenie obu flanków (zato- 
ke Fińska, jez. Ładoga) wyma- 
gaja etaków frontowych dla przer- 
wania umocnionej linii frontu. 
Zresztą w porze zimowej należy 
się liczyć z zamarznięciem zato- 
ki i lez. Ładogi, które moałyby 
srpowodówać obejście flanków. 

Wojna domowa w Rosji znala 
taki wypadek, a mianowicie za- 
marznięcie Siwasza na Krymie. 

Odcinek centralny fińsko-so- 
wieckiego frontu ciągnie się na 
północ od jez. Ładogi. Tam po 
zycje Finnów nie moga stę stać 
nieprzerwaną linią frontową. Na 
sku'ek ogromnych przestrzeni, 
wojna w tej części frontu musi 
nosić charskter manewrowy, z 
dużvmi odchyleniami w jedną i 
w drugą stronę. 

Trzeci odcinek to daleka pół- 
noc, gdzie naskutek surowości 
klimatu i braku zaludnienia nie 
sposób jest zgromadzić sił wiek 
szych. Walki mogą się tam to- 
czyć dokoła pewnych punktów 
strategicznych. 

Biorąc pod uwagę warunki 
strategiczne tych trzech odcin- 
ków, kierunek linii kolejowych 
itd. można by powiedzieć, że 
głównym teatrem wojny fiń- 
Sko - sowieckiej będzie teren 
nadmorski Im bardziej na po- 
łudnie, tym bardziej będzie ro- 
sło napięcie działań bojowych. 

Przemawieją za tym i inne 
względy: Finlandia południowa, 
to ta część państwa Finlandz- 
kiego, gdzie koncentruje się 
głównie gospodarcze życie Fin- 
landii. Jednakże i ta cześć Fin- 
landii jest broniona przez wielkie 
śniegi, które, utrudniając dzia- 
łanie tanków i artylerii zmecha- 
nisowanej, ułatwiają jednocześ- 

  

nie maskowanie pułapek prze- 
ciwtankowych. 

Istnieje pozatym i inna oko- 
liczność, ułatwiająca Finnom о- 
ronę swego kraju. Ostatnia 
wojna w tych warunkach klima- 
tycznych i geograficznych była 
prowadzona 100 lat temu. Nikt 
nie wie jak działa np. surowy 
klimat fińskiej zzmy na motory 
lotnicze? Obmarzanie skrzydeł 
lądowanie na śniegu, szybkość 
lotowa—są to zagednienis nowe, 
jeszcze należycie nie przepraco- 
wane. 

W takich warunkach byłoby 
rzeczą nader ryzykowną bawić 
się w przepowiednie co do wy- 

niku wojny fińsko-sowieckiej i* 
czasu jej trwania. Narazie moż- 
na tyko wskazać na możliwe- 
sku dowanej przewagi» 
liczebnej jednej że stron. 

Wojna w Finłandii jest wojną 
bardzo nowoczesną. Jest one 
bowiem swoiście tota ną. Toczy 
się na kilku płaszczyznach: 1)» 
finansowej, obliczonej na wy- 
czerpaniu przeciwnika (poprzed- 
nia długa mobilizacja), 2) we- 
wnętrznej, obiczonej na zała- 
manie psychiki obronnej 3) dy-- 
plomatycznej (interwencja Ligi 
Narodów). Totalizm tej wojny | 
polega na tym, że jest ona 
prowadzona  jednoczeście we 
wszystkich dziedzinach życia. 

LIETUVOS LLOYDAS 
AKCYJNB TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 

  

TOWARZYSTWO 

ZAWIERA UBEZPIECZENIA: 

OD OGNIA, 
OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM, 
SZYB OD ROZBICIA, 
TRANSPORTÓW, 
SAMOCHODÓW (auto-casco), 
OD NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW, 
OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CY- 

WILNEJ, ® 
NA ŽYCIE, 

ZARZĄD: 

Kaunas, 

L. Sapiegos g-vė 40 

tel. 21381-85 

  

ODDZIAŁ: Vilnius, Gedimino 17 
telef.: 303 i 747 

  

UWAGA! 

Kino „CASINO“ 
zawiadamia, že od dziś napi- 
sy na filmie będa w iężyku 

litewskim i polskim.     

Liwitacja Bazary Przemysłu LudoWego 
Przemysł ludowy na Wileńsz- 

czyźnie przeszedł na długie lata 
przed wojną, fazę nieorientowa- 
nia się w jego stylu i charakte- 
rze, przez ludzi dobrej woli, ale 
pozbawionych zmysłu artystycz- 
nego. Mieliśmy wtedy- stylizo- 
wane słoneczniki i pasiaki ło- 
wickie, ale i doskonałe pledy 1 
wełniane materiały. 

W czasie wielkiej wojny bazar 
wyrobów ludowych kierowany 
przeż p. Sokołowską, z pomocą 
artystyczną Siestrzeńcewicza i 
W. Słanisławskiej dawał próbki 
twórczości miejscowej i zarobek 
licznym rzeszom. Po. wojnie, 
szczęśliwa koniunktura sprawiła, 
że sprawą tkactwa zajęli się lu. 
dzie istotnie rozumiejący „w 
czym rzecz* i chcących utrzy- 
mać styl miejscowy. Dyr. Sem. 
Lichtarowicz, p. H. Sokołowska, 
H. Schrammówna. prof. Ehren- 
kreutzowa p. Babiańska* i inż. 
Hajdukiewicz od roku 1921—22 
jako pracownicy w tej dziedzinie 
zajęli się utworzeniem Tow. Po- 
pierania Przemysłu Ludowego, 
z czego wyrósł niebawem Bazar 
przy Zamkowej 8 od 1932 roku. 
Składnica we własnym domu na 
Zarzeczu i z czasem, trzy sklepy: 
w Warszawie, 1 w Gdyni, 1 w 
Poznaniu. W czasie sezonu let- 
niego w miejscach kuracyjnych 
tworzono też sklepy z pięknymi, 
szlachetnymi, w spokojnych bar- 
wach, harmonijnymi w rysunku 
tkaninami wik ńskimi. 

Dostawy płótna do intenden- 
tury, pchnęło akcję Inierską na 
szerokie tory. Na wszystkich 
wystawach (P WK) artystyczne 
stoiska wabiły oczy; odznacze- 
nia, medale, dyplomy polskie, 

belgijskie, francuskie, zamówie- 
nia do Ameryki. W tych dniach 
wysłano jeszcze 2 obrusy za- 
mówione w lipcu do ambasady 
amerykańskiej do Kowna. Przed- 
stawiono wyroby wileńskie na 
wystawie umeblowania w Paryżu 
kilka lat temu, z powodzeniem, 
prof. Morelowski w Brukseli na 
Wystawie Przemysłu Ludowego 
złożył dowody artyzmu naszych 
wieśniaczek. 

Tow. Pop. Przemysłu Ludo- 
wego łącznie z Bazarem zaku- 
piło trzy czwarte objektów dla 
wileńskiego muzeum  etnogra- 
ficznego. : Urządzano kursy dla 
tkaczek, by je wprawić w ob- 
chodzeniu się z lepszymi war- 
sztatami, urządzano wystawy 
na prowincji: w Helenowie, O- 

borku, Lebiedziewie, Mołodecz- 
nie, Brasławiu,  Wornianach. 

Nagradzano tkaczki sprzętem 
do warsztatów. (berda. nicielnice) 
barwniki,itp. Bazar skupywał nici 
lub brał je od wiešniaczek, far- 
bował idantrenami, by Na. 
rzenić brzydkie barwy anilino- 
wych proszków i oddawał spo- 
wrotem do roboty. Urządzano 
też konkursy, Chodziło bowiem 
o: 1) doskonałość płótna, 2) 
utrzymanie tradycji deseni i 
barw, które wzorowano na daw- 
nych tkaninach, wygrzebywa- 
nych z kufrów starych babulek. 
Każdy taki pokaz, wystawa, skup, 
to był licznie uczęszczany wy- 
kład o wzorowym tkactwie. To 
też wyroby doskonaliły się pod 
względem technicznym, a ich 
łagodne, spokojne barwy, ciąg- 
nęły oczy artystycznie patrzące, 
wypierając powoli ohydne ba- 
wełniane plusze i velvety. Na 

meble miały przytym tkaniny 
or oni zaletę ogromnej trwa- 
ości, 

Skupy odbywały .się w 35 
punktach, do 10 osób, brakarzy 
wykwalifikowanych tym sę zaj- 
mowało. Wiejskie gospodynie 
kupowały z zarobków ziemię, 
budowały chlewy i chaty. Koło 
100 osób było zatrudnionych w 
Wilnie (25 w Bazarze i składni- 
cy) reszta w robocie mereżek, 
obrąbków, poduszek, pasków 
ip 

Obecnie, ponieważ zasady 
spółdzielni tkackiej nie odpo- 
wiadają pod względem prawnym 
analogicznym instytocjom litew- 
skim następuje likwidacja sklepu 
i z czasem składnicy. „Margi- 
nieja*« (ornament)  zakupuje 
sklep z towarem, którego likwi- 
dacją zajmują się członkowie 
ostatniego zarządu: p:-H Soko- 
łowska, inž. Hajdukiewicz i p. 
Sokoliūski, pod kontrolą p: 
Naunczikasa — dyr. firmy „Mar- 
ginieja*. „Marginieja,ma te sa- 
me zasady co Tow, Pop. Prze- 
mysłu Ludowego, posiada 2 
sklepy: w Kownie i Szawlach, 
licznych reprezentantów na pro- 
wincji i sprzedaż tkanin przy 
Tow. św. Kazimierza i Spaudas 
Fondas.* 

Byłoby wielce pożądane, by 
część przynajmniej ludzi, tak 
dobrze obznajomionych z twór- 
czością ludową Wileńszczyzny, 
pozostała przy nowej instytucji 
oraz by artystyczna linia wieś- 
niaczej tradycji nie została spa- 
czona ubocznymi pomysłami, ale 
pozostała w całej czystości swe- 
go piękna. Hel. Romer. 

  

(o piszą inni? 
Prasa paryska komentuje z . 

ożywieniem wystąpienie jednego 
z senatorów francuskich na ko- 
misji lotniczej Senatu. Senator 
ów oświadczył, że wojna obecna 
będzie rozstrzygnięta nie na lą-- 
dzie, ale w powietrzu i że w 
związku z tym dla osiągnięcia: 
pełnej przewagi nad przeciwni- 
kiem Francja i Angiia . muszą: 
zdobyć sie na 1% tysięcy: no- 
wych aeroplanów każda. 

Zdanie owego senatora. pokry- 
wa się w zupełności z opinią: 
fachowych kół francuskich, które” 
utrzymują, że iotnictwo współ-- 
czesne nie powinno zaczynać,. 
ale kończyć wojnę, uzupełnia- 
jąc dzieło piechoty, tanków t 
artylerii. 

Znajdujemy również w prasie- 
francuskiej ciekawe cyfry, do- 
tyczące handlu zagranicznego 
państw neutralnych. Jak się oka- 
zuje handel ten znacznie spadł 
naskutek wojny. 

W porównaniu z wrześniem 
roku ubiegłego handel zagra- 
niczny Jugosławii zmniejszył się” 
o 310/,, Belgii o 170/,, Szwajca- 
rii o 31% itd, 

Zmniejszył się również i eks- 
port z tych krajów, a mianowi-- 
cie: eksport Jugosławii zn niej- 
szył się o 390/,, Holandii o 330/,,. 
Węgier o 330/, itd. 
Jedynym krajem, który zyskał 

na wojnie są po staren u Stany 
Zjednoczone. Eksport ze Stanów 
Em zwiększył się '» 

LH 

Prasa angielska podaje poza- 
tem ciekawe cyfry, dotyczące 
francuskiego i angielskiego za- 
pasu złota. 

W Stanach Zjednoczonych | 
Anglia i Francja rozporządzają: 
zapasem złota w wysokości F 
miliarda 698 milionów funtów 
angielskich w złocie. Francja # 
Anelia posiadają więcej, niż po- 
łowę ogólno-światowych zapa- 
sów złota. Zapas złota w Anglij, 
przeznaczony na podtrzymanie: 
kursu funta, wynosi F50 milio- 
nów funtów w złocie. Oprócz: 
tego Anglia posiada zagranicą 
3 miliardy 240 milionów funtów" 
należności. Prasa zaznacza, iż 
zapasy złota angielskiego rosną 
z dniem każdym, dzięki inten- 
sywnej eksploatacji kopalń złota 
w Afryce Południowej. 

Prasa amerykańska donosi o 
rozszerzeniu działalności euro 
pejskiej linii Nowy Jork — Liz- 
bona T-wa transoceanicznej że- 
glugi powietrznej. Zamiast 2-ch 
lotów tygodniowo przewiduje się” 
6 lotów. Już dziś 500 tysięcy 
listów i pocztówek z Europy 
odlatuje do Stanów drogą po- 
wietrzną. Pasażerowie też wolą 
powietrze, niż wodę, usianą mi- 
nami. 1. 

  

Czytajcie jedyny polski 
tygodnik ' 

„CHATA RODZINNA“ 

  

Fa!szowanie danych 
paszportowych 

„L. Aidas“ zamieszcza artykuł 
o charakterze prawniczym, w 
którym rczważane są możliwoś- 
ci fałszowania danych personal- 
nych przy uzyskiwaniu paszpor- 
tów krajowych w Wilnie i okrę- 
gu. Ujawnienie fałszywych dą- 
nych pociąga za sobą utratę o- 
bywatelstwa i paszportu. (N). 

 



KURJER WILEŃSKI 

Obywatele litewscy i obcokrajowcy 
w Wilnie i okręgu 

Pisaliśmy przed paru dniami 
o rozporządzeniach dotyczących 
wybierania cowodów osobistych 
przez mieszkańców Wilna i ckrę- 
gu, uznanych za obywateli li- 
tewskich Jest to sprawa w obec- 
nej chwili rajbardziej aktuelna 
i b. doniosła dla obywateli W/l- 
na i okregu. Od uzyskania lub 
nie dowcdu osc bistego, od za- 
liczenia do kategorii obcokra- 
jowców — zależeć będzie bzr- 
dzo wiele. Możność łatwiejs' ego 
uzyskania piacy albo bezrobo- 
cie, kłopoty z pozwoleniem na 
prawo pobytu, na prawo pracy 
itd. W. praktyce zainteresowani 
w różny sposób irterpretują prze- 
pisy prawa o nadaniu obywa- 
telstwa | tewskiego specjalnej ka- 
tegorii. mieszkańcom Wilna i 
okregu. Niektórzy sądza, że n rz. 
osoba któ a urodziła się w 1910 
roku w Wilnie z rodzców, nie 
pochodzących z obecnego tere- 
nu Litwy, lecz stele od chwili 
urodzenia zamieszkująca w Wil- 

_nie, może otrzymać dowód oso- 
bisty obywetela litewskiego. Ta- 
kie przypuszczenie jest błędne. 
Informowahśmy się w tych spra- 
wach u władz administracyjnych. 

W praktyce od 18 b. m., ten 
tylko będzie mógł otrzymać do- 
wód osobisty obywatela litew- 
skiego, kto odpowie wszystkim 
waiunkom, podanym w od- 

powiedrich rozęorzadzeniach. 
Przede wszystkim trzeba udo-' 
wodnić, że petent albo jego rc- 
dzice nie tylko mieszkal na te- 
renie, objęijm obecnymi grani- 
<ami Litwy, lecz byli przypisani 
do ksiag stanowych, to znaczy 
trzeba pcchodzić z rodzin, osia- 
dłych ra tym terenie od diuż- 
szego czasu, z rodzin „tutej- 

„ sobiste, 

szych*. Udowcdn'ė to mcżna 
przy pomocy takich dokumen- 
tcw jak metryki urodzenia, 
chrztu zgonu, ślubu, wyroki w 
Sprawie rozwodów, — gdzie jest 
zwykle wymieniane miejsce przy- 
pisaria do ksąg stanowych. 

Druga katego ia osób, której 
przysługu'e obywate'stwo litew- 
skie, to wszyscy ci (również ich 
dziec), k'órzy mieszkali w Wil- 
nie i okregu wileńskim (w obec- 
nych granicach) conajmniej od 
11 1904 do 1.1 1914 r. i posia- 
dali tu stałą pracę lub nieru- 
chon ość Udowodnić to można 
przy pomocy różnorodnych do- 
kumentów, jak wycizg! z hipo- 
tek i ksiąg meldunkowych it. d. 

Niezależnie jednak od tego 
każdy z petentów musi udo- 
wod'ić, że był stałym miesz- 
kańcem Wilna i okregu w dniu 
6 sierpnia 1920 r. i 27 paździer- 
nika 1939 r. Dopiero po przed- 
łożeniu tvch dowodów ' petent 
uzyska obywatelstwo litewskie. 
Nie otrzyma dowodu osobistego 
obywatela litewskiego ten, kto 
nie zdoła udowodnić choć jed- 
nego wymeganego punktu. 

Każdy z mieszkańców Wilna 
i okręgu kędzie musiał posia- 
deć dckument tożsamości. Ma- 
jacy prawo do obywatelstwa 
litewskiego uzyskają dowody o- 

inni będą uznani za 
obcokrajcwcėw i będą musieli 
również wybrać dowcdy. Prawo 
litewskie k:rze za nieposiada- 
nie paszportów. 

Obywete'stuo litewskie jest 
nadavane również i na innych 
zasadach niż wyżej podane. Od- 
powiednie ustawy głoszą, że 
każdy Litwin, który zamieszkiwał 
po za granicemi kraju, z chwilą 

obrania Litwy za stałe miejsce 
zamieszkania, może starać się 
o obywatelstwo litewskie Rów- 
nież cbcokrajowiec, który prze- 
żył 10 lat na terenie Litwy i 
włada językiem litewskim wsło- 
wie i piśmie, może uzyskać o- 
bywatelstwo litewskie. W spra- 
wach tych decyduje minister 
spraw wewnętrznych. 

Po u'eguloweniu sprawy do- 
woców osobistych obywateli li- 
tewskich, władze administracyj- 
ne, jsk nas informują, mają 
przystapiė do regulos ania spra- 
wy cbcokrajowców. Wszyscy u- 
znani za obcokrajowców bedą 
musieli zabiegać o, pozwolenie 
na prawo pobytu. Pozwolenie 
takie wydaje się na okres do 
1 roku i kosztuje do 120 litów. 
Obcokrajowiec, który będzie 
chciał pracować zarobkowo, bę- 
dzie musiał uzyskać kartę pra- 
cy. Ustawodawstwo litewskie nię 
pozwela jednak obcokrajowcom 
prowadzić księgarń, wydawnictw, 
trudnić się szoferką, posiądać 
koncesji na sprzedaż napojów 
alkoholowych, — obcokrajowcy 
nie posiadaja prawa praktyki le- 
karskiej, adwokackiej, nie mogą 
prowadzić aptek itd. Nie mogą 
także pracować w urzędach pań- 
stwowych i samorządowych. Na- 
tomiast mogą pracować w przed: 
siębiorstwach prywatnych i po: 
siadzć własne przedsiębiorstwa 
handlowe i przemysłowe. W 
prektyce w Litwie, jak nas po- 
informowano, zalecano zwykle 

przedsiębiorstwu, które zatrud- 
niło obcokrajowca, aby jedno- 
cześnie zaczęło szkolić. w. tym 
samym fachu obywałela litew- 
skiego i po wyszkoleniu go ob- 
cokrajowca zwclnić, (Wł). 

EOS ATEITIS O ROTY VSAA BIT NISIIIDKS E T PRESS PERON 

Przedstawiciel Lit..Czerw. 
Krzyża © wspieraniu 

uchodźców 
Przedstawiciel Lit. Czerw. Krzy- 

ża w Wilnie p. lgn. Szeinius 
udzielił następ. informacyj: 

Do 2 grudnia zarejest'owano w 
Wilnie i okręgu 18.311 uchodž- 
ców z b. terenów Polski, zaię- 
tych przez ZSSR i Niemcy. W tej 
liczbie: 12073 meżczyzn, 4.313 
kobiet i 1.925 dzieci. Nerodo- 
wość uchodźców: Litwinów — 
3.723, Polaków — 7.728 i Ży- 
dów — 6.860. 

Do 12 grudnia zerejestroweno 
już ok. 21 tys. uchodźców. Re- 
jestracja trwa. Jest ona obowią- 
zująca. Po upływie terminu re- 
jestracji, który wkrótce zostanie 
ogłoszony, osoby niezarejestro- 
wane stracą prawo do ubiega- 
nia się o pomoc. Zarejestrowa- 
ni mogą nawiezać kontakt z 
rozproszonymi członkami swych 

rodzin, gdyż karty rejestracyjne 
wysyła się do Międzynarodowe- 

/go Czerw. Krzyża w Genewie. 
W Wilnie istnieje obecnie 50 

internatów, w których otrzymuje 
strawę i dach nad głową ponad 
1 tys. osób. Udziela się pomo- 
cy wszystkim potrzebującym jej, 
bez różnic narodowych i socjal- 
nych. 

Lit. Czerw. Krzyż ctrzymai dc- 
tychczas z zegrenicy gotówką 
pół miliona litów na pomoc dla 
wszystkich uchodźców w Litwie. 
Do Wiina Holenderski Czerwony 
Krzyż przysłał dwa wagony o- 
dzieży, . głównie dla kobiet i 
dzieci. W drodze są nowe wiel- 
kie transporty odzieży od Duń- 
skiego i Rmerykańskiego Czerw. 
Krzyża. ° 

Utrzymanie wszystkich uchodź- 
ców w Litwie kosztuje ok. 1 
mil. I. Dotychczasowa pomoc 

-# zagranicy jest niewystarczają- 
ca. Spodziewać się należy, że 
pomoc ta będzie zwiększona. 

W Wilnie, jako b. centrum 4 
wojewód.:tw polskich pozostało 
wielu b. urzędników. Będą oni 
też potrzebowali pomocy. Obec- 
nie prowadzi się rejestiację tych 
b. urzędników wszystkich kate- 
gorii (bankowych, monopolc- 

wych, kolejowych, wojskowych 
itd.) Odpowiednio do zebranych 
w ten sposób danych organizc- 
wana będzie dla nich pomoc. 

  

  

„Mieždunarodnaja Kniga“ 
Moskwa, Kuzniecki most 18. 

Już czas zamówić 

czasopisma i dzienniki ZSSR na 1940 r. 
Prenumeratę przyjmuje 

KSIĘGARNIA 
Kaunas, Laisvės al. 46. 

„MOKSLO“ 
Telefon 22220. 

Na žądanie katalcg: „Pieriodika ZSSR 1940 r." 
wysyła się bezplainie, 

Jak wypełniać 
kartki meldunkowe 

Każda osoba przyjeżdżająca powin- 
na być w ciągu 24 godzin zameldo- 
wana w Komisaria.ie Policji danego 
okręgu. Zgłoszenie takie składać na- 
leży na białych blankietach u dyżur- 
nego oficera. Poniżej podajemy tekst 
litewski i jego polskie tłumaczenie. 

Atvykusio asmens lapelis (kartka 
dla osoby przybyłej) 1. Pavardė (na- 
zwisko), 2. Vardas (Imię). 3. Teyo var- 
das (imię ojca), 4. Gimimo laikas (czas 
urodzenia rok, miesiąc, dzień). 5. Gi- 
mimo vieta (adresas) (miejsce urodze- 
nia — adres), 6. Pilietybó (obywatel- 
stwo), 7, Tautybó (narodowość), 8: Ka- 
da atvyko (kiedy przybył — rok, mie- 
siąc, Gzień), 9) Iš kur atvyko (skąd 
przybył — adres), 10. Kur apsigyveno 
(gdzie zamieszkał, podać powiat, 
miasto, ulicę, numer domu, numer mie- 
Szkania etc.), 11. Atvykusio asmens 
dokumentai (dokumenty osoby przy- 
byłe'; podać nazwę, numer dokumentu 
gdzie i przez kogo został wystawiony), 
12. Drauge atvyrusiy 'г apsigyvenusių 
nepilnamečių ligi 17 metų amžiaus 
pavardė ir vardai ('miona i nazwiska 
osób nieletnich do 17 lat, które razem 
przybyły i zamieszkały), 13. Atvykusio 
asmens parašas (podpis osoby przyby- 
tej). Tvirtinu kad Žinios įrašytos pagal 
asmens dokumen us. Kokį, iš kur ir 
kokios vertės turi turtą. Namo vieśbu- 
čio ar kitos patalpos savininko parašas. 
(Poświadczam, że wiadomości powyż- 
sze są wypisaie z dokumentów oso- 
bistych, jakie, jakiego pochodzenia i 
jakiej wartości posiada majątek. Pod- 
pis właściciela domu, hotelu itp) Data. 

Osoby wyjeżdżające należy zgłaszać 
na blankietach różowych (Išvykusio 
asmens lapelis). Trešč ich jest podobna 
do treści blankietów białych. Pur kt 8. 
Kada išvyko — odnosi się do daty 
wybvcia. Punkt 9. Iš kurios pyvena- 
mosios vieto 'švyko ozracza skąd wy- 
jechała osoba wymeldowywana. Punkt 
10. Kur išvyko — dokąd wyjechał, 
Nie potrzebny jest podpis osoby wy- 
jeżdżającej, natomiast potrzebny jest 
podpis właściciela domu i data. 

Z U.S. B. 
Kierownik U. S. B. prof. Igo. 

Konćius wystosował w dnia 13 
bm. do wszystkich Zakładów U. 
S. B. następujące pismo: „Dnia 
16 grudnia r. b. o godz. 12 @о 
wszystkich zakładów b. Uniwer- 
sytetu Stefana Batorego przy- 
będą mianowani przez Minister- 
stwo Oświaty specjaliści celem 
przyjęcia mienia zakładów uni- 
wersyteckich. 

Proszę wszystkich Panów Kies 
rowników i personel zakładów” 
USB. o przybycie do zakładów, 
w czasie wymienionym w niniej. 
szym piśmie, celem udzielenia 
potrzebnych wyjaśnień osobom 
przyjmującym mienie. 

Ci, którzy nie przybędą albo 
odmówią wykonywania zarzą- 
dzeń osób przyjmujących mie- 
nie, nie będą zwolnieni od od- 
powiedzialności za niedokład- 
ności wskutek braku wyjašnien“. 

Nowi profesorowie 

Po zakończeniu jesiennego se- 
mestru w najbliższych dniach 
przybędą do Wilna, celem przy- 
jęcia wydziału humanistycznego 
USB przedstawiciele wydziału 
nauk humanistycznych uniwersy- 
tetu Witolda Wielkiego prof. V. 
Sezemanas, H. Emgertas, J. Va- 
balas Gudaitis, Ig. Jonynas, doc. 
P. Galaune, Pr. Augustajtis, A. 
Salys, priv. doc. J. Puzinas, 
lekt. J. Dumcz'us, st. asyst. K. 
Dauksza i V. Macziunas. Jedno- 
cześnie przybędzie do Wilna 
bibliograf Iz. Kisinas. 

Inspektor szkół średnich J. 
Reinys podaje do wiadomości, 
że nauka w III, IV i VI gimna- 
zjach państwowych w Wiln e roz- 
pocznie się od dnia I8grudnia o 

Zaświadczenia 
dla uchodźców 

KOWNO. (Elta.) Wszyscy polscy 
uchodźcy w L'twie, starający się wyje- 

chać za granicę, lub czasowo zamiesz- 

kać w Litwie, muszą otrzymać ze szta- 

bu obozów internowanych zaświadcze- 

nie, iż nie figurują w spisie interno- 

wanych. 

Zawiadomienie to sztab obozów dla 

internowanych wydaje tylko dla'u- 

chodźców cywilnych, których codzien- 

nie przybywa do sztabu po :kilkadzie- 

siąt osób. Między uchodźc:mi cywil- 

nymi często spotyka się i internowa- 

nych polskich wojskowych, którzy 

uciekli z obozów . dla internowanych. 

Wojskowi ci są w sztabie zatrzymy- 

wani i odsyłani z powrotem do obo- 

zów dla internowanysh. Niektórzy Z 

internowanych wojskowych, którzy u- 

ciekli z obozów, przychodzą by uzy 

skać takie zaświadczenie z fałszywymi 

dokumentami, podrobionymi na obce 

nazwiska Tacy spośród internowanych 

są Zatrzymywani na miejscu i po 

przeprowadzeniu dochodzenia odda- 

wani są pod sąd. 

Zostali schwytani z fałszywymi do- 
kumentami i oddani do sądu wojsko- 

wego następujący internowani: wach- 

mistrz Wybranowski Jan, poruczn. in2. 

Chyliński Marian, por. Pradzic-Brocho- 

cki Kazimierz, Skroczyński Stanisław, 

oficer Tacik Edmund, wachm. Gette 

Mieczysław, podpor. Rudolf Jerzy, 

podpor. Kraśnik Jan i szeregowy Łu- 

kowski Jerzy, Wszyscy ci u których 

przebywali ci internowani będą uka- 

rani przez naczelników powiatów. 

—:0— 

Sejm uchwalił ustawę 
0 uniwersytetach | 

Przed kilku dniami w sejmie pod- 
czas rozważania projektu o uniwersy- 
tetach wynikły różnice zdań co do re- 
redakcji niektóry h artykułów projektu 
Projekt został uznany za nadający się 
do rozważania, lecz przekazany ko- 
misji. Przedwczoraj projekt tej ustawy 
Sejm rozpatrzył w ostatnim czyt niu 
i przyjął go. Ustawa o uniwersytetach 
przyjęta przez Sejm ma treść nastę- 
pującą: ‚ 

„„„W patstwle litewskim są nastę- 
pujące uniwersytety: wznowiony ustawą 
5 grudnia 1918 r uniwersytet wileński 
w Wilnie I uniwersytet witolda Wiel- 
kiego w Kownie*. 

Uniwersytet wileński, o ile niniej- 
sza ustawa inaczej teg» nie postana- 
wia, reguloweny jest na podstawie 
statutu uniwersytetu Witolda Wielkie- 
go. Początek działal ości wydziałów 
uniwersytetu wileńskiego i ich oddzia- 
łów oraz zawieszenie działalności od- 
noś ych wydziałów uniwersytetu Wi- 
tołda Wielkiego ustanawia Rada Mini- 
strów. Po zawieszeniu działalności od- 
powiedniego wydziału uniwersytetu 
Witolda Wielkiego, persouel naukowy 
tego wydziału zostaje przeniesiony na 
odnośny wydział uniwersytetu wileń- 
skiego. 

ile działalność odnośnego wy- 
działu uniwersytetu. Witolda Wielkiego 
nie zostaje zawieszona, to dla stwo- 
rzenia zalążka odnośnego wydziału 
uniwersytetu wileńskiego na propozy- 
cję senatu tego uniwersytetu, wy/na- 
cza się 8-ch członków starszego per- 
sorelu naukowego. Zalążek ten sta- 
nowi Radę otwieranego wydziału. 

W uniwersytecie, w którym czynne 
są nie więcej niż trzy wydziały może 
być tylko jeden prorektor. W takim 
wypadku obowiązki sekretarza uniwer- 
sytetu pełni prorektor, zaś senat uni- 
wersytecki składa się z rektora, pro- 
rektorów, dziekanów. wydziałów i se- 
kretarzy wydzia'ów. 

Zanim ustalony bedzie porządek 
wybierania i mianowania rektora i pro- 
rektora uniwersrtetu wileńskiego, Min. 
Oświaty wyznacza jednego z prófeso- 
rów uniwersytetu na administratora u- 
niwersytetu wileńskiego, który admi- 
nistruje uniwersytetem na prawach 
rektora. 

Uniwersytet wileński czynny jest 
od 15 grudnia 1939 r. Ustawa niniej- 
sza obowiązuje z dniem jej ogłoszenia 

—0:0— 

Praca dla bezrobotnych 

„Sekmadienis“. W tych dniach 
rozpocznie się ogólna rejestra- 
cja bezrobotnych w kr. wileń- 
skim. Po przeprowadzeniu reje- 
stracji, wszyscy bezrobotni o- 
trzymają pracę przy organizowa- 
nych robót publicznych i inn, 
W razie potrzeby, zostanie wpro- 
wadzone w życie rozporządzenie 
min, Spraw Wewn. o obowiązku 

pracy. (N.) 

3 у 

Nauka w g'mnazjach od 18 bm. 
godz. 8 Listy przyjętych uczniów 
ogłoszone zostana w  odnoś- 
nych g'mnazjach 16 grudnia o 
godz. 10. (N). 

  

Miadomościzkra u 
— Minister spraw wewnętrz- 

nyth ge, S5kucza> przyjął w Aownie 
sekretarza komuełu uchodźców w 
Londynie A. Kaizera. Gość wyraził za- 
dowolenie z opieki nad uchodźcami 
w Litwie. 

— Dnia 14 grudnia na uroczys- 
tości lzby Przemy łowo - Handlowej 
w Wilnie przybywa prezydjun Izby 
Przemysłowo - Handlowej w Kownie. 

— Wydzlał prawny uniuersytetu 
Witolda W. w *ow ie nadał tstuł dok: 
tora praw znanemu dz ataczowi przed- 

wo ennemu Ltwy Or Jonas Szliupas 
Na uroczystem posiedzeniu przemówił 
sam Dr. J. Szlivpas oraz dz ekan wy- 
działu prof Janu'altis i prof Purenas. 

— Wkrótce zostanie uruchom o- 
na komunikacja autobusowa 'm ędzy 
Aiytus i Wilnem. Przewidziana jest 
wielka frevwencja pasa 'erów. 

— W fabryce cukru w Pavencziai 
pracuja około | 3 u robotiików Dzien 
na produ«ca cukiu wynosi 1.500 

worków. Fabryka jest no»ocześnie 
urządzona. Produkcja sezonowa fab 
ryki wynosi około 15 miljorów kg 
cukru. W bieżącym roku był wytwa- 
rzany też cukier kostkowv. 

— Magistrat m asta,Kowna udzie 
Mł pracę +3/0 bezrobtteym, którzy 
pracują obecnie przy pracach pu 
blicznych. 

— łostała otwarta nowa Ilnja 
autobusowa Wila —w ł<omierz. Auto 
busy z.Wiłkomerza do Wilna idą 
przez Szyrwinty | Mejszagołę. Z Wił- 
kom'erza autobusy wychodzą o aodz 
8,10, zaś z Wilna — o godz. 15 Linia 
cieszy się wieiką frekwencją. W przy- 
szłości zostanie uruchomiona linja 
autobusowa Wilno — Kowno. 

— W Kownie w auli uniwersyte- 
tu Witolda W. od yły się uroczystośc 
obchodu 40 ej roczn cy śmie:ci dzia 
łac a odrodzenia itewskieqo dr. V 
Kudirki. Na posiedzeniu przemawiali: 
b. prezydent dr. K. Ginius, dr. J. 
Szliupas, dr. J. Staugaliis;, komp St. 
Szimkus i inni. 

Kto może 'echać do 
Kowna bez przepustki 

Wobec tego, że znaczna ilość 
osób mylnie zrozumiała, że każ- 
dy stały mieszkaniec m. Wilna 
może jechać do Kowna bez 
przepustki,  wyjaśniamy: bez 
przepustek mogą przekraczać 
b. linię administracyjną w obie 
strony jedynie te osoby, które 
posiadają paszporty lub ione 
dowody osobiste, wydane przez 
władze litewskie. 

Wszystkie pozostałe osoby 
przed wyjazdem winny uzyskać 
przepustki od władz powiato- 
wych (Magdaleny 2, pok. nr. 7). 

W sprawie szyldów 
Posiadamy informacje, że roz- 

porządzenie w sprawie szyldów 
ma się ukazać w najbliższej 
przyszłości. 

Dotychczas nie ma przepisu, 
któryby regulował sprawę szyl- 
dów w Wilnie'i jego okręgu. 

Wspólne czasopismo 
państw bałtyc: ich 

TALLIN (Elta). W niedzielę odbyło 
się w Tallinie zebranie biura współpra- 
cy państw Litwy, Łotwy i Estonii. 
W zebraniu tym wzięli udział: ze stro- 
ny Estonii burmistrz Tallina Uesser, 
dyrektor Kaskas, ze strony łotewskiej 
prezes towarzystwa łotewsko - estoń- 
skiego Nonakas i ze strony litewskiej 
prezes towarzystwa estońsko-litewskie- 
go Vileiszys. Na zebraniu tym uchwa- 
lono zwołać w dniach 15—17 czerwca 
1940 r. w Tallinie kongres narodów 
bałtycsich. 

Następnie uchwalono wydawanie 
wspólnego dla wszystkich narodów 
bałiyckich czasopisma, którego celem 
będzie bliższe wzajemne poznanie się. 

Na kongresie narodów bałtyckich 
będą rozpatrywane dwa ważne zagąd- 
nienia 1. współpraca gospodarcza 
państw bałtyckich, wobec warunków 
wytworzonych przez woinę. (W tej 
sprawie wygłosi referat prezes estoń- 
skiej Izby Przemysłowo - Handlowej 
Puhkis). 2. Rozwój współpracy kul- 
turalnej między krajami bałtyckimi 
(odpowiedni referat wygłosi prezes to- 
warzystwa estońsko - łotewskiego No- 
nakas) Materiał dla wymienionych od- 
czytów będzie zebrany ze wszystkich 
trzech krajów. 

Wspólne pismo będzie wychodziło 
3 razy do roku. Pierwszy numer tego 
pisma usaże się jeszcze przed kongre- 
sem, drugi numer ukaże się przed na- 
rodowym święten Litwy. a trzeci przed 
narodowym świętem Łotwy. Pismo te 
będzie wydawane corocznie przez in- 
ne państwo. 

Następnie uchwalono zaprosić na 
kongres do Tallina wszystkie te orga- 
nizacje, które poprzednio już uczest- 
niczyły w kongresach. 

say
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Roraty dla katolickiej młodzie- 

ży odbędą się w niedzielę 17 

bm. o g. 6 w kościele św. Ja- 

kuba. Uprasza się o wzięcie jak 

najliczniejszego udziału. 

— Reorganizacja szkół spec- 

jalnych. 12 b. m. udał się do 
Kowua pełnomocnik szkół spec 
jal ych p. Paliklis, który zabrał 

ze sobą materiał w sprawie prze- 

ksziałcenia szkół specjalnych. 
Reorganizacja ta ma nastąpić w 
najbliższym czasie. (N.) 

— Nominacje inspektorów 

szkół powszechnych. Inspekto 
rem szkół powszechnych pow. 
wileńskiego mianowany został 

p. Żidanavićius, pow. olkienic- 
kiego—p. Miśkinis, pow. Świę- 
ciańskiego p, Plunge, Zastęp- 

cami inspektorów zostali: pp. 
Butėnas i Makarevičius (miasto 
Wilno), Čaikauskas i Burlingis 
(pow. wileński), Modcinas (pow. 
olkienicki), i Śwogźlis (pow. 
święciański). (N ) 

— Wydawanie paszportów 
od 18 b m. W dniu Io b. m. 
miało się rozpocząć wydawanie 
paszpostów. W lokalu Magistra- 
tu zorganizowano już biuro pasz- 
portowe, 

Biuro to otrzymało wczoraj 

instrukcję, zalecającą przesunię- 
sie terminu zapoczątkowania wy- 
dawania paszportów na 18 b.m. 

(x). 
— Do wiadomości osób, kt. 

zdeponowały złote w następ. 
kasach: Mickiewica 6; róg Kró- 
lewskiej i św. Anny (Izba Skar- 
bowa); Szkaplerna 43 i w Kolo- 
nii Wil. i musiały przeprowadzić 
rozrachunek w kasie b. P. K.O. 
(Mickiewicza 16-a), a dotychczas 
tego nie zrobiły, winny są od 
14 grudaia r.b. zwracać się do 
Banku Litewskiego (Mickiewi- 
сга 3). 

Osoby, które zdeponowały 
złote i dotychczas nie przepro- 
wadziły rozrachunku, wzywa się 
do jakrajszybszego załatwienia 
roztachunku. (N.) 

- Urząd Regulacji Cen po- 
daje do wiadomości, że od 15 
grudnia zaświadczenia na zakup 
'płynnego paliwa, przedsiębior- 
stwom przemysłowym i komu 
nikacyjnym, wydawać będzie po- 
licja ruchu (Żeligowskiego 4), 
zaś na inne potrzeby—miejsco- 
we komisariaty policji. (N.) 

— Czasowa Rada miejska 
Wilna zostanie w tych dniach 
wyznaczona przez Radę Mini- 
strów. Rada Miejska będzie 
składać się z 12-tu osób. Z po- 
śród przedstawicieli Litwinów, 
Polaków, Żydów i Białorusinów. 
Rada będzie pełnić swe obo 
wiązki aż do chwili przeprowa- 
dzenia w całej Litwie wyborów 
samorządowych. (N.) 

— Przerejestrowanie wszy: 
stkich dawnych abonentów te- 
tefonicznych m. Wilna rozpocz- 
nie się z dniem 15 grudnia r.b. 
w przyszłości ma powstać wię: 
cej przewodów telefonicznych 
między Wilnem a Kownem. (N) 

— Przejęcie zakładów lecz- 
niczych. Dyrektorem Szpitala 
miejskiego Św. Jakuba miano- 
wany został dr. Šemis; szkołę 
położniczą przejął dr. Baronas; 
b. kliniki na Antokolu przejął w 
im. Czerwonego Krzyża dr. Cip- 
lauskas; do przejęcia Wileńsko- 
Nowogródzkiej Izby Lekarsko 
Dentystycznej wyznaczony zo 
st.ł dr. P. Cibiras; wreszcie U- 
rząd Sanitarny do Opieki nad 
podrzutkami przejmuje dr. W. 
Umbrasas, (N) 

— 5 inspekcyj podatkowych 
w Wilnie. W Wilnie znajduje 
się 5 inspekcyj podatkowych. 
1,1, IV i V insp. mieszczą się 

przy ul. W. Pohulanka 10. Tam. 

że miieści się inspekcja podat- 

kowa pow. wileńskiego. Ill insp. 

podat. mieści się przy ul. Win- 

gry. W najbliższych dniach usta- 

lone zostaną granice zasięgu po- 

szczególnych inspekcyj na tere- 
nie miasta. (N) 

— Śledztwo w sprawie roz- 
ruchów październikowych pro- 
wadziło 3 sędziów śledczych. 
Śledztwo zostało już zakończone 

i cała sprawa za 2—3 tygodnie 
będzie przekazana sądowi. (N.). 

Materiały do wystawy 
sztuki ludowej. Zbierane są о- 
becnie wiadomości o robotach 
ręcznych,  charakterystycznych 
dla Wileńszczyzny, Wystawa 
sztuki ludowej odbędzie się w 
lutym 1940 r. (N,) 

— Bilety kolejowe należy 
kupować wcześniej — \Мобес 
wielkiego ruchu pociągów oso 
bowych zaleca się nabywać bi- 
łety wcześniej — najlepiej w cen- 
trum miasta w Biurze Podróży 
Litewskiego T.wa Turystycznego 
—ul, Mickiewicza 16-a. Godziny 
urzędowania odd 9 — 12 1 о@ 
13—17. 

— Kupcy leśni w kr wileń- 
skim czynią starania w urzędach 
o zwrot nabytych w swoim cza- 
sie materiałow leśnych, które 
pozostały obecnie po stronie so- 
wieckiej. (N.) 

— 13 taksówek z Kovna 
kursuje obecnie po Wilnie. Po- 
licja ruchu w Wilnie przeprowa- 
dza obecnie rejestrację wszyst- 
kich środków komunikacji. (N.). 

m 
SUCHE DRZEWO O?AŁOWE 

i tonowo 
1 wegiel i w koszach 

od 25 kg. z dostarc eniem 
po cenach konkurencyjnych 

poleca M, KLACZKO 
Vilnius, Fabryczna 6, tel. 20-42 

TEATR | MUZYKA 
Teatr Miejski na Pohulanca 

Dziś. w piątek dnia 15 grudnia o 
god:. 17 ej powtórzene jeinej z naj- 
weselszych komedi R'= ara Nie'ia- 
rowicza p. t. „Dłaczego zaraz tragadia*. 

Popis uczniów Konserwatorium 
W naachod ąc: nieozie ę dnia 17XI 
w Teatr'e na Pohula ce odb dzie się 
popis uczniów Konserwatori.m, Po- 
czątek o godz. 12-ej 

Teatr muzyczny „Lutnia* 
Dzś, 7 powocu generalnej próby 

Madame Pompadour przedstawienie za- 
wie z e, 

Jutrzejsza premiera. Jutro operetka 
L. Faila „Madame Pompadour”. 

Teatr „Niebieski Pajacyk" 
Mickiewicza 9 

Prześliczna bajeczka ze š Iewami 
i tańcami o t. „Jaś i Małgosa* grana 
będzie dwa rasy w niedzieię 17 grud- 
nia o godzinie 1) i 13. 

Blety w cenie od 25 centów do 
1.5) są już do narycia od 10—12 i od 
14—19 w kasie teatru 

Teatr „Rewia* Światowid 
Dziś piątek 15 b.m. o 415 i £.15 

powtórzenie prem ery „Piecz z baba 
mi“, w opiacowaniu rež, A Jaksztasa, 

"RADIO 
PIĄTEK, dnia 15-XII: 

Wilno i Kowno 
1500. Z Kowna. Muzyka obiadowa. 
15.30. Z Kowna. Wiadomości Elty. 

Wiłno 

15.40. Wiadomości z Wilna. 
15.55—16.10. Informacje po polsku. 
17.30. Muzyka z PI 

iteratura litewska 17.45. O. Miciute: 
(po polsku). 

Wiłno i Kowno 

18.00. Z Kowna. Koncert orkiestry 
dętej pułku huzarów. 

18.30. Wiadomości z Wilna. 

Wilno 

18.40. Iniormacje po polsku. 
Wilno i Kowno 

19.00. Z Kowna: Wiadomości Elty. 

Wilno 

19.15. Lekcja jęz. litewsk. po polsku. 
19.30. Z Kowna: Godzina sztuki na 

cześć Wilna 

: przyjmuje od g. 9 reno do 

Poszukiwanie zaginionych 
Poszułkówanszł : 

Mjr. rez. Słoniński Zygmunt, ko- 
mendant Spitala Pol. 108 i Mazur 
Mieczysław, uczeń z Poznania. 

Zbigniew Cajzner, post. pol. w Gra 
szynie pod Częstochową. 

Olszańs:i Zygmunt, st. szer. l p.p. 
Leg. 3 komp., ostatnio w Bielsku Pod- 
łaskim (10. 1X. 39). 

Brenkowa Ludomiła z córką Gr:ży- 
ną i uiańką ostatnio w folw. Cuwaniu, 
poczta Ołyka, pow. Luck. 

Gogga Karo i żona Irena oraz 
trzech synów, Oszmiana, Boruńska 11. 

Wysocki Jan, 1 p. p. Leg. 8 komp. 
(ostatnia wiadomość z Dubna). 

Miernik Józef z Radomia. 

Karolina z Kozieił - Poktewskich, 
Wnuukowa (ost. w Małyńsku). 

Drejewicz Kazimierz z P-pław 5 p. 
lot. w Lidzie. 

Gadzinowska Irena, Po 'nań, urząd 
pocz. Nr 1. 

Siwiński Wacław — architekt z 
Warszawy ppor. 1 p. art. najcięższej. 

Andrzejewski Józefat, kpt. sap. 

Ma yszczyk Jan, ppor. 85 p. p. No- 
wo Wilejk». 

Niedźwiedzki Stanisław, ppor. 85 
p. p. Nowo Wilejka. 

Melchiorowa-Wańkowiczowa z rór- 
kami, Janina Dłuska-Cękalska, pracow- 
niczka Polskiego Radia w Warszawie. 

Strzelecki Jan, stud. prawa U.J.P. 
w Warszawie. 

Zdrodowski Czesław, Szkoła Pod- 
chorążych Lotnictwa Dęblin. 

Bartos ewicz Romuald i 
Wilna (ost. w Białymstoku). 

Buniewiczowie Jerzy i Janina z No- 
wogródka. 

Mnichowicz Edward, 5 p. p. Leg. 
dwo I dyw. podch., ostatnio między 
Łukoweim a Siedlcami (14 września). 

Sliżewski Andrzej. 

Witold z 

Żywicki Jan, podch. rez. 
Leg. 

Firkowicz Józf, urz. poczt. w Tro- 
kach 31.VIII był w Sanatorium poczt. 
w Zakopanem. 

Bronisława 4 Połubianków Mich- 
uiewska, inż. M. Michniewski, oboje 
z Orłowa k/Gdyni. 

Walukowa Ja iwiga z Pińska. 
Daab Mieczysław, por. 4 p. 

w Toruniu. 

Własny Tadeusz z f-my Jurkiewicz 
(Wilno). 

Siedlikowski Władysław. 

l p. p. 

lot. 

Kito poszukuįe: 
SSłoniński Stefan, Wilno, ul. Sło- 

mianka 18 m. 7, 

Rodzice, Wilno, Antokolska 46 m. 1. 

O'ciec Antoni, Wilno, W. Pohułan= 
Ка 7 (restauracja). 

Rynczewska, Wilno, ul. Grodzka 
1 m. 1 (Zwierzyniec). 

. ” 

Е Ojciec Jėzei, Wilno, ul. Szkaplerna 
/5. 
Koziet-Poklewska Janina, Wilno, ul. 

Sokola 16 a. 

Januszewska Eugenia, Wilno, ul. So- 
kola 16a. 

Rostkowska  Anna-Józefa, 
Konduktorska 7 m. 1. 

Binder Teodor z Warszawy, Wilno, 
ul. Letnia 5. 

Żona, Wilno, Sapieżyńska 9 m. 2. 

Wilno, 

Córka Jadwiga, Sapieżyńska 9 m. 2 

Karlicki Edmund, Wilno, ul. Konar- 
skiego 29 m. 12. 

” * 

Miłosz Andrzej, Wilno, Arsenalska 
6 m. 4. 

Bartoszewiczowa Wilno, 
ul. Kowieńska 8 m. 2. 

Waśniowski Karol, 
g. 139. Kulautuva. 

Mnichowicz Wiktor, Wilno, uł. Po- 
plawska 31 d. 

Rozalia, 

inž, Kranto 

Jacyna Kazimierz, Wilno, Artyle- 
ryjska 3c/18 m. 4. 

Žywicka Maria, Skopėwka 4. 

Firkowicz Szymon, Ułłu, Hazzan 
Karaimski w Trokach. 

Połubianko Wanda, Rudniki koło 
Jaszun. 

Waluk Michał, Jaszuny k/Wilna. 
Abramowiczówua Krystyna, Wilno, 

Portowa 4 m. 3. 

Scigata Henryk, Ukmerge VI Int. 
Stov. I Skyrius. 

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

W Redakcji są do odebrania wiadomości o p. Deutschmanowej oraz 

od p. Steczyszyna. 

  
  

Lekarze Handel i Przemysł 
  

Dr. Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, 

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

WMile*ska MR m, 3, tel 2-77 

Dr. Zygmunt Kudrewicz 
Specjalista: weneryczne, Syfllis, 

4 skórne i piclowe 
Wilno, Zamkowa 15 m, 2 

Przyjmuje od 8 do 1 i od 3 do 8 

  

  

Akuszerka Šmiatowska 
oraz Gabluet Kosmetycžny, 

Ceny przystępne. 
ul Zamkowa 26 m 6. 

  

Szkło oklanne i wszelkie roboty 
szklarskie, okasyjni* wysortowane na 
czynia, porcelane, faians do restaura- 
cyj i domu, wynajem konia Zz wozem, 
reperacja arzejników i lamp szybko 
i solidnie P/N. „T. ODYNIEC* Wilno, 
Wieka 19 tel 4-74 
  

Stotownia Towarzystwa Samopo- 
mocy Ohywatelskiej, Wielka 64, wy- 
daje obfite i smaczne obiady po 65 ct. 
Tamże Biuro Komisowe zaopatrzone w 
liczne towary — Wielka 64 

  

Sprzedaż i Kupno 

Skór kilka z dzika wyprawionych 
lub surowych kupię okazyjnie. Zgło- 
szenia do redakcji Kurjera „J. М.“. 

  

  

Akusz. Maria Laknerowa 
|. 7 wiecz. 

— ul. Jakuba Jasińskiego I a—3 róg 
ul. 3.go Maja obok Sądu. 

Lokale 

Pokój umeblowany z używalnoś- 
clą kuchni i naczyń do wynajęcia — 
Ciasna 3— 12 

    

Nauka i Wychowanie 

SHELEY'S Instytut | ów ob- 
cych. Mickiewicza 4 m, 12. Litewski, 
anaielski, francuski I niemiecki Lek- 
toraty anqiel. — 4 i _ mies. 

„Instytut wauki Języków" (dawn. 
Germanistyki) wielka 2 m. 1. Nowa 
рггу$ Лезгопе kursy języka litewskie- 
go, anulelskjego, fiancuskiego, nie- 
mieckiego, rosyjskiego 

| 

  

! 

М ›'осук! _ „“ог!оп“ 500. Sprzedam 
tanio. Dowiedzieč się ul. Archanielska 
11—11 W. Filipowicz. 

  

Kupię dom w centrum miasta, 
pożądane w dzielnicy handlowej Zwra- 
cać się listow.: móstas Salakas, zarasu 
aps. P. Šakalui 

  

F sharmonię w dobrym stanie 
sprzedam niedrogo, ul. Bakszta 8—17 

  

Do sprzedania płaszcz męski na 
baranach na średnią figurę za 70 M. i 
piecyk kaflowy przenośny za 120 It. 
Micniewicza 9 m. 4. 

  

Sprzedam działkę letniskową 5 ha 
z lasem, dom mieszk»lny, kompletne 
zabudowania gospodarcze — koło Bez- 
dan. Wielka 24—7, godz. 16—18 

  

Owczarek aizacki rasowy szczenię 
Ę do PRAD: Wielka 24—7. godz. 

—18. 

  

Urządzenie sklepu 
Mickiewicza 7—11. 
u dozorcy. 

sprzedam. 
Dowiedzieć się 

Zatrzymanie kradzionej 
manutaxtury wartości 

40 tys. litów 

Funkcjonarjusze policji zatrzymalt 
podejrzaną furę, naładowaną pakami 
manufaktury, niewątpliwie pochodzą- 
cej z kradzieży. 4 

Wartość zatrzymanej manufaktnary 
przewyższa 40.000 litów. 

Policja ustała, czyją własnością 
5а odebrane ziodziejom towary.  («) 

Rarny kulą | 
Do szpitala św. Jakuba dostarczo- 

no wczoraj dwudziestokilkuletniego 
mieszkańca Podbrodzia,  Antoniege 
Kaprysa, z raną postrzałową łopatki 

Stan rannego jest b. ciężki. (c) | 

Gdy chore masz płuca, stosuj 

BALSAM JERO70LIMSKI 
wyrobu Laboratorium OO. Bonifratrów 
w Wi nie, plac Napoleona 6. Nr paten- 
tu 1971. Leczy on skutecznie katar 
pluc, bronchit, uporczywy kas:el, ułat- 
wia wyksztuszanie, wpływa pobudzają- 
co na apetyt i dobre s»mopoczucie 
chorego. Do nabycia w aptekach i skła- 

dach aptecznych. 7 

Potrzebna służąca do wszystkie- 
go, uczciwa — S-to Jańska 11 m. 7 

    

Buchalterzy z Kowna otwierają z 
dn. i stycznia 1940 r. Biuro Buchaltę 
1yjne. Przyjmuje się prowadzenie ksiąg 
w języku litewskim zgodnie z prawo-- 
dawstwem Litwy. Zainteresowane fir- 
my zechcą kierow»ć zalosrenia do 
Kurjera pa!  Buchalteria* > 

  

Potrrebna służąca na przycho- 
- dzącą, Niemiecka 4—19 

  

Zdolną dziewczynkę do usł: 
przyjmie od zaraz zakład fryzjerski 
Palera, Pohulanka 19 > 

  

Młoda samotna osoba przyjmie 
pracę przy dziecku, szyje, ceruje Zgło- 
szenia do Kurjera dla „Inteligentnej* 

  

Kresowiak samolny lat 32, śred- 
nia szkoła rolnicza, kilkuletnia prakty- 
ka, spec. hodowla, łąk. godarstwo po- 
lowe przyjmie ws elką pracę (nie wył. 
fizycznej) w gospodarstwie, !. We 
ski, p. Rudziśkós, zaśc. Bugielówka 

  

Różne 
Bezpłatnie! Fachowy taksator o- 

szacuię każdą rzecz: biżuterię, Aywa- 
nv, obrazy, meble i ro:zm=ite rzeczy. 
U!. Trocka Nr 5, Skleo okszyjnych 
rzeczy. Kupno, sprzedaż i komis Tak- 
sator Tlotr J lec, л 

B'uro Veikla“, ul. Wileūska 34 
tel. 27-47. Kto ma wydać lub w: 
mieszkanie, pokój albo lo' al, kto ży- 
czy sprzedać lub k 'pić ruchomość al- 
bo nieruchomość, komu potrzeba napi- 
sać podanie do władz państwowych 
lub komunalnych, zaprowadzić bucnal- 
terię na mocy ustaw litewskich, zacią- 
gnać informacji w sprawach handlo- 
wych, przemysłowych. t ansportowych, 
prawnych lub podatkowych. ten będzie 
sumiennie, prędko i tanio obsłużony w 
Biurze „Veikla* w godz. 8—14 i 16—18 

Uo-aszam o zwrot za wynagro- 
dzeniem dokumeniów znajdujących się 
w zgubionym 12 grudnia na ul. Rzecz- 
ne lub Zakretowej czarnym portfelu. 
Ar res: „5 Starczewski, ul. Rzeczna 

m. 1. 

Dłuqoletnia pracowniczka biuro- 
wa załatwia wszelkie formalności we 
wszystkich instytucjach, dotyczące 
zmiany paszportów. Wiadomość listow- 
nie lub osobiście: Wilno, ul. Parkowa 
Ne 9 m. 4 od 5—7 p.p. 

Jamni « czarny przybłąkał się, ode- 
brać Młynowa 7 m. 7 Borysowicz. 

?qubiony dowód osobisty na imię 
Heleny Kiszkis-Matejko. proszę łaska- 
wie odnieść: Arsenalska 6—12. 

  

  

  

  

?gub'ony dowód osobisty na imię 
Antoniego Sawko wyd. przez staro- 
stwo Wileńsko-Trockie N+ 2104. Pro- 
szę łaskawie zwiócić: Nowa Wilejka, 
Wileńska 90. 3 

*ginąt pies: szczenię buldog pias- 
kowy, czarne centki, suka. Zwrócić 'za 
wynagrodzeniem. Kojejowa 9 m. 
Przywłaszczenie będzie policyjnie ści- 
gane. + 

  

p 

  

Zaginął pies wilk „Tom* odprowa- 
z a wynagrodzeniem. Słowackiego 

Zegare« złoty zgub'ony. Uczci- 
wego znalazcę proszę zawiadomić za 
wysokie wynagrodzenie. Telefon 25-99, 

gublon : dowód osobisty na imię 
Emilia Malawko wydany przez Staros- 
two Swięciańskie. : 
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