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о 2 powodu braku papieru pomarańczowego „drukujemy egz. centowe na różowym. 

Wilno, czwartek 16 listopada 1939 r. 

WILENS 
„VILNIAUS KŪRJERIS“ 
  

Blok państw zachodnich 
żąda od. Hitlera odbudowy Polski 

AMA: odpowiedź Rzeszy na propozycje Belgii i Holandii 
Pomimo, żedziś 

| zrana oficjalna odpowiedź nie- 
miecka na propozycje Holandii 
i Belgii nie była jeszcze znana, 

„Telegraaf“ 
zaznacza, że odpowiedź jest zu-; 
pełnie negatywna, 

Niemcy na to odpowiadają |! 

    

dii będą zmuszeni ze zdziwie- 
niem skonstatować, że Hitler 

wobec słabszych narodów, 
aiej uważa za normalne czy- 

4 Francja i Anglia, w Niemczech 
Nuwaža się za zupelnie normalne 

i postępowanie. Prawdopodobnie 
*4w Niemczech w podobny spo-- 
(fsób będzie uważało się, 
/5$ Hitler wkrótce zechce pogwał- 
* cić neutralność Belgii i Holan- 

jeżeli 

_dii. Hitler kieruje się tylko wła- 
snymi ambicjami, zupełnie zaś, 

wy i uczucia, <«tórymi 
się cywilizowane narody. 

Swoje mentalne błędy zrozu- 
mie on tylko wówczas, gdy 
blok francusko-brytyjski go znisz- 
czy. Zupełnie bezpodstawnie Hit- 
ler wini Francję i Anglię, które 
jakoby nie dopuszczają go do 
zwycięstwa. Te dwa "państwa 
nigdy nie miały zamiaru domi- 
nować lub zdobyć jakikolwiek 
wpływ w Austrii, Czechosłowacji 
i w Polsce. Francuzi i Anglicy 
te narody poznali jako wolne i 
chcą, ażeby takie i pozostały. 
Oprócz tego Niemcy posługują 
się i takimi metodami, które 
zagrażają również wolności Fran- 
cji. Hitier zajął Polskę orężem, 
i twierdzi, że jej nikomu nie 
odda. Zachodni blok demokra- 
tycznych państw zmusi także 
orężem Hitlera odbudować 
Polskę. 

kierują 

  

Ostry artykuł 
„Prawdy“ 

przetiwko pismu turec- 
kiemu „Temps“ 

MOSKWA, 15.XI. W dzisiej- 
Szym numerze „Prawdy* wy- 
drukowany został artykuł ostro 
atakujący, ukazujący się w Kon- 
„Stantynopolu dziennjk turecki 
„Temps“. 

„Prawda“ pisze, że dziennik 
ten ostatnio prowadzi wrogą 
kampanię przeciwko Rosji So- 
wieckiej, łansując wśród społe- 
czeństwa tureckiego nieprawdzi- 
we wersje o polityce sowiec- 
kiej i t. d. 

Tak np. pisze „Prawda* dzien- 
nik ten sugestionował swych 
czytelników, że Rosja Sowiecka 
zawiniła w obecnej wojnie, Ona 
pchnęła Niemcy do wojny, chcąc 
wplątać Rzeszę niemiecką w 
straszliwą wojnę na Zachodzie, 

„Prawda* uważa, że tego ro- 
dzaju artykuły mogą poważnie 
zaszkodzić w dalszym kształto- 
waniu się stosunków sowiecko- 
tureckich, ( 

\ 
/ 

jednak dzisiejsza prasa paryska 
ja podstawie wiadomości nade-! 
ię słanych z Berlina dła holender- 
śiskiego czasopisma 

jedynie niekrępującą propagan: |; 
Ut dą. Monarchowie Belgii i Hoian- | wobodzicielską działalność. Fust- 

„ria, 

ny godne pochwały. Te krzyw-* 
gdy, przeciwko którym wystąpiła 

nie zwraca uwagi na te podsta-, „ 

Francuzi są wolnymi obywa- 
telami wolnego narodu. Są oni 
zdecydowani w wolności żyć i w. 
wolności umierać. Ta wolność 
jest funkcją i innych narodów. 
Naród niemiecki marzy tylko o 
hegemonii i o zwycięstwach, 
usiłując narzucić Europie swe 
ustawy. Francuzi będą mogli 

;wolno oddychać i żyć dalej jako 
*naród wolny tylko wówczas, gdy 
Francuzi i Rnglicy ukończą os- 

Czechosłowacja ! Polska 
, muszą być odbudowane, a Niem: 

;te przestępstwa, które uczynił ' cy chcą by były uznane „ich 
przyszłe zwycięstwa i żeby im 
była pozostawiona możność 
przygotowywania się do nowych 
zwycięstw. Te dwa zdania w ża- 
den sposób nie mogą być uz- 

' godnione. 'W "przyszłości muszą 
być ustalone międzynarodowe 
prawa, które muszą być święte 

  

i przez wszystkich szanowane. 
Wreszcie prasa paryska drwią- 

co mówi o polityce niemieckiej 
względem Belgii i Holandii. 
Niemcy usiłują Belgów 1 Holen- 
drów przedstawić jako ofiary 
sprzymierzeńców. To jest do* 
skonały pretekst do zajęcia 
Belgii i Holandii, i twierdzenia, 
że w ten sposób Niemcy chcą 
ochronić niepodległość tych 
państw. Granice obu tych państw 
będą naruszone jedynie dła tego, 
że Niemcy usiłują obronic prawa 
Belgów i Holendrow. Ten stary 
refren niemiecki dawno już jest 
wszystkim znany, tak samo, jak 
znane są przyczyny koncentracji 
wojsk niemieckich na granicy bel- 
gijskiej i holenderskiej. To czyni 
slę jedynie w tym celu, żeby 
osiągnąć jak najdalej idące pier- 
szeństwo w umowie handlowej 
z Holandią i Belgią, 

A 
+ 

uż 

  

MOSKWA (Elta), Według wia- 
domości Hawvasa, delegacja fiń- 
ska wyjechała z Moskwy przez 
Leningrad do Helsinek. Delega- 
cję na dworzec odprowadzili pos- 
łowie Szwecji, Norwegii, Danii 
i Fialandii oraz zastępca szefa 
protokułu Pontikov. 

HELSINKI (Elta), Prasa fiń. 
ska w związku z powrotem de- 
legacji fińskiej z Moskwy pod- 
kreśla, że powrót delegacji nie 
oznacza zerwania rokowań, lecz 
tylko przerwę w tych rokowa- 
niach, „Huivudstagsbladet* w 

Cena 40 groszy 

  

(ZE AKC: 

ADelegacja fińska wyjechała 
z Moskwy 

w sprawie urządzenia bazy mor- 
skiej przez Sowiety w zatoce 
fińskiej podkreśla, że w tym 
wypadku Finlandia nie MOŻE jg 
robić kompromisu. „Uus Suomi“ 
zaznacza, że pod tym względem 
rokowania znajdują się w takim 
samym stadium w jakim istniały 
w chwili ich rozpoczęcia. Sytu- 
acja, jaka wytworzyła się obec- 
nie jest godna ubolewania, Fin- 
landia, pomimo przerwania roko- 
wań, będzie czyniła wszystko, 
żeby osiągnąć  zadawalniające 
obie strony rozwiązania kwestii, 

Rozstrzelani przez Niemców 
PARYŻ (Pat). Wychodzący w; robotnicy: Lasocki, Brzęczkow- 

Warszawie organ niemieckich 
władz „Nowy Kurier Warszaw- 
ski* zamieszcza listę Polaków 

zarzutem 
rzechowywania broni. Są to: b. aa A > | PARYŻ (Pat). Minister Seyda 

rozstrzelanych pod 

komendant policji polskiej w 
Poznaniu Jan Scięgajło, obywa- & 

GEA) y X wej, že Niemcy rozstrzelali na tel amerykański Józet Sadowski, | 

  

Zatopiono 2 miemieckie fodzie pod- 
wodne. Naloć na wyspy szkockie 

BRUKSELA, 15.X1, Jak wynika 
z ostatnich komunikatów sztabów 
francuskiego, angielskiego i nie- 
mieckiego na froncie zachodnim 
panuje względny spokój, Odby- 
wają się jedymie starcia patroli 
przednich. Natomiast zaznaczyła 
się wzmożona działalność lot- 
nictwa obu stron oraz zaostrzyła 
się walka na morzu. 

Jeden z ostatnich komunikatów 
francuskiej admiralicji stwierdza, 
że samolot francuski, który star- 
tował z awiomatki, zniszczył nie- 
miecką lódź. podwodną na oceanie 
Atlantyckim. Samolot francuski 
storpedował łódż w chwili kiedy 
wynurzała się:z wody, 

Jednocześnie ogłoszony wczo- 
raj komunikat niemieckiej kwa- 
tery głównej stwierdza, że jedna 
z niemieckich łodzi podwodnych, 
operująca na oceanie Atlantyc- 
kim zatopiła angielski okręt o 
26 tysięcy tonażu, Pancernik 
angielski natknął się na minę 
niemiecką i poszedł na dno. 
Angielski okręt handlowy „Mat- 
wa“ o wyporności 8 tysięcy 
600 ton, padł ofiarą eksplozji. 

BERLIN. 15.X1. Prasa niemiec- 
ka komentuje obszernie ostatni 
wyczyn lotnictwa niemieckiego. 
Eskadra bkombowców  niemiec- 
kich zaatakowała ponownie wy- 
spy szkockie. Jak wynika 
z komunikatu niemieckiego lot- 

  

ME zana — 

inicy niemieccy zniszczyli dwie 
latające łodzie angielskie oraz 
mieli uszkodzić dziób pancernika 
angielskiego. 

W relacji angielskiej admira- 
licji o nalocie niemieckim na 
wyspy szkockie nie mówi się 
o uszkodzeniu pancernika. 

Według dzienników angielskich 

Premier austraiijski 
o przyszłym pokoju 

LONDYN, 15,XI, Premier Au- 
stralii wygłosił dziś rano w par- 
lamencie australijskim przemó- 
wienie o obecnej sytuacji poli- 
tycznej. 

Premier zaznaczył, że Austra- 
lia zdecydowana jest walczyć 
nadal u boku Anglii, zanim nie 

Na froncie 
PARYŻ, (Elta). Havas komu- 

nikuje, że w działaniach wojen- 
nych najważniejszą pozycję zaj- 
muje lotnictwo. Wczoraj samo- 
loty wywiadowcze i bombowe 
krążyły bez przerwy. Samoloty 
francuskie i niemieckie działały 
aż do świtu, korzystając z ciem- 

„ności nocnych, udawały się da- 
leko w głąb kraju w celach wy- 
wiadowczych. Kilka samolotów 
niemieckich dotarło aż do okrę- 

24 godzin zniszczyła dwie nie- 
mieckie łodzie podwodne, 

AJ 
| 

brytyjska flota w ciągu ostatnich i 

ski, Gajewski i Sikorski oraz 
przedstawiciel znanej warszaw- 
skiej rodziny żydowskiej Luk- 

; semburg, 

oświadczył na konierencji praso- 

4 Sląsku 8.000 Polaków, przeważ- 
(nie b. powstańców. W Bydgo- 
af szczy rozstrzelano kilku księ- 

! | „Wojna na morzu iw powietrzu ży i kilkunastu uczniów za 
odmowę hitlerowskiego pgo- 

| ah 
B. radca komisariatu gen. RP. 

w Gdańsku Zawadowski, prze- 
bywający obecnie w Paryżu, 

„ potwierdził fakt wyrwania języ- 
ka posłowi polskiemu do Sejmu 

jj Gdańskiego Leadzionowi, które- 
(so więziono w sąsiedniej celi. 

W tym samym czasie angiel- zj) 
skie samoloty bojowe dokonały ; 
lotu wywiadowczego nad szere- /, 
giem miast w północno- zachod-j 
nich Niemczech, rozrzucając dzie-f ы 
siątki tysięcy ulotek, i 

i 

osiągnięty zostanie pokój, który 

   

'Francuski minister 
'skarbu w Londynie 

fi LONDYN. Przybył tutaj tran- 
cuski minister Skarbu p 

įRenauld. 
Paul 

(Afryka południowa 
* organizuje walkę z 

zapewni bezpieczeństwo  naro- «łodziami podwod- 
dów w Europie i szczęśliwą | й s 
przyszłość dla wszystkich ludów I nymi 
kontynentu europejskiego, z któ- 
rej naród niemiecki będzie ko- 
rzystał na równi z innymi naro. 
dami, 

zachodnim 
gu Paryża. Nadleciały one od 4 
strony wschodniej, Gdy natrafiły — 
na ogień artylerii przeciwlotni- ? 
czej, uciekły w stronę północną 
w kierunku granicy belgijskiej., | 

Możliwie, że te samoloty, jak || 
już przyzwyczaiły się w przecią- 
gu 10 dni, przedostały się do A 
swoich baz przez terytorium bel- 7 
gijskie. Wczoraj i pozawczoraj | 

przejawiły silną działalnośćj 

  

samoloty francuskie i „a 

Anglia | Francja mobilizują 
= etrzy | miliony Chińczyków 

BERLIN, 15, XI. Korespondent 
niemieckiego biura intormacyj- 
nego donosi z Szanghaju, iż 
władze angielskie i francuskie 
mobilizują obecnie trzy miliony 
chińskich kuli, którzy będą pra- 

cowali ;dla angielskiego i fran- 
cuskiego przemysłu wojennego 
w angielskich i francuskich ko- 
loniach w Azji. 

Korespondent niemiecki twiet- 

dzi przy tym, że pół miliona 
Chińczyków ma być sprowadzo- 
nych do Francji. Pracować oni 
będą ma tyłach armii państw ̂ 
sprzymierzonych, 

    

t 
| 

LONDYN, W Afryce przystą- 
Jez do zorganizowania spec- 

jalnego korpusu do walki z ło- 
dziami podwodnymi, 

k Na czele korpusu stanął kontr 

  

„admirał Halifaks, 

Chleb na kartki 
. w Grecji 

BERLIN. Niemieckie Biuro in- 
jormacyjne podaje, że w Grecji 
wprowadzony został | system 
įkartkowy na chleb. 

Niemiecki komunikat twierdzi, 
že dzieje się to wskutek bloka. 
dy, stosowanej przez „Anglikėw 
nie tylko wobec Niemiec, lecz 
również względem państw ne- 
utralnych, które nie były na to 
przygotowane. 

227 milionów dola- 

   

“row na wzmocnie- 
nie armii amery- 

B ikańskiej 
| aWASZYNG TON.Ę' Senat fame- 

— rykański wyasygnował dodatko- 
wo 227 milionów dolarów na 
Bo floty i armii ame- 

rykańskiej 
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— Od Wydawnictwa. TOczo- 

rajsze częściowe ograniczenie ru- 
chu ludności w mieście odcięło 
do późnych godzin popołudnio- 
wych dostęp pracownikom do 
lokalu redakcji i drukarni. Z te- 
go też względu zmuszeni jesteś- 
my wydać dziś pismo w zmniej. 
szonej objętości. Czytelników pro- 
simy o wyrozumiałość, 

— Sprawa nabożeństw litew- 
skich w Wilnie, „Deśimt Centu* 
w korespondencji z Wilna poda- 
je, że według krążących pogło- 
sek mają być wkrótce wprowa- 
dzone litewskie nabożeństwa w 
trzech kościołach: Bazylice, św. 
Jana i św. Trójcy. (N) 

— Biuro Iniormacyjne Izby 
Pracy. lzba Pracy zdecydowała 
nawiązać kontakt z robotnikami 
wileńskimi, W związku z tym 
powstanie w Wilnie Biuro Infor- 
macyjne lzby Pracy, (N) 

— Nowe wileńskie znaczki 
pocztowe. Wkrótce ukażą się 
nowe specjalne wileńskie znacz- 
ki pocztowe dla uczczenia przy- 
łączenia Wilna do Litwy, Znaczki 
będą wyobrażać słupy Gedymi- 

na, (N) 

— Przeniesienie Szkoły Leś- 
nej do Wilna. Z Olity ma być 
przeniesiona do Wilna Szkoła 
Leśna. Ma to nastąpić w najbliż- 
szych dniach. (N) 

— Przejęcie szkoły szybow- 
nictwa w Auksztagirach. Litew- 
ski Aeroklub przejmie wkrótce 
szkołę szybownictwa w Aukszta- 
girach pod Wilnem. Szkoła bę- 
dzie istniała w dalszym ciągu. (N) 

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

Kursy powyższe mają przede 
wszystkim na uwadze tych, któ- 
rzy pracują lub mają zamiar 

pracować W urzędach państwo- 
wych, samorządowych, szkolnict- 
wie i instytucjach publicznych 
i prywatnych. 

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

W wypadkach wyjątkowych 
słuchacze będą zwolnieni od 
przewidzianej opłaty. 

Nauka na kursach rozpocznie 
się dnia 20 listopada rb. Zapisy 

  

KIEONIKA 
na kursy przyjmuje kancelaria 
kursów w gmachu gimnazjum 
żeńskiego imienia Elizy Qrzesz- 
kowej, przy ul, Mick ewicza — 
Codzićnnie, prócz niedziel i 
świąt, w godzinach od 11 do 12 
i od 16 do '20. 

— Kierownictwo Rocznych 
Kursów Handlowych M. Prze- 
włockiej w Wilnie komunikuje, 
iż wykłady na powyższych Kur- 
sach odbywają się w godz. od 
16—19. Zapisy na Kursa trwają 
nadal codziennie od godz. 16—18 
w lokalu szkoły, pisania na ma- 
szynach, ul. Mickiewicza 22/5 
(Ill piętro). 

--0:0— 

Aresztowanie dwóch 
czarnogiełdziarzy 

Zatrzymanych skierowano 
do dyspozycji komendanta 

miasta 

Wczoraj policja ponownie urzą- 
dziła obławę na t. zw. czarno- 
giełdziarzy, 

Dwóch zatrzymanych na gorą- 
cym uczynku uprawiania speku- 
lacjj walutami, skierowano do 
dyspozycji komendatury wojsko- 
wej m. Wilna. (C) 

Złodzieje w po- 
trzasku 

W tych dniach w Wilnie do- 
konano większego włamania 
przy ul. W. Pohulanka. Łupem 
złodziei padły rzeczy ogólnej 
wartości 10 tysięcy litów. 

W związku z tym funkcjona- 
riusze policji śledczej przepro- 
wadzili w Wilnie szereg rewizyj 
w melinach złodziejskich. oraz 
mieszkaniach znanych w Wilnie 
paserów. 

Kilku podejrzanych zatrzyma- 
no i osadzono w areszcie cent. 
ralnym, (C.) 

RADIO 
CZWARTEK: 

Tylko Wilno. 
15,00. Informacje po litewsku. 
15,15. — 15.30. Informacje po 

polsku. 
Wilno i Kowno. 

18.00. Muzyka z płyt. 
18.25. Informacje po litewsku, 

Tylko Wilno. 
18.40. — 19.00. 

polsku. 
Informacje po 

Poszukiwania 
Pamiętam dzień słoneczny i 

wietrzny. Takich dni mieliśmy 
tej jesieni wiele. W końcu wrześ- 
nia i październiku złote nici snu- 
ły się na Wileńszczyźnie po 
ścierniskach. Matowo Iśniły wrzo- 
sy w przydrożnych lasach i za- 
gajnikach. Polany leniwie roz- 
łożyły się. Oto przebiegł je 
dreszcz niepokoju: słuchały z 
lękiem jak zdaleka poczyna dud- 
nić głucho ziemia. 

Ale ten dzień, gdy szedłem 
ulicą Mickiewicza koło gmachu 
sądów — był wyjątkowy. Wy- 
jątkowo słoneczny i wietrzny, 
nawet jak na złotą jesień. W 
górze ukazały się czarne krzy- 
że samolotów. Wokół na ulicach 
rozlegał się nieustanny suchy 
trzask jakby szybko i głośno 
pękał prażony groch. Nieprzy- 
zwyczajone ucho nie mogło za 
nic oswoić się z klekotaniem 

Wydawca: Witold Staniewicz. 

fedaktor: Witold Kiszkis. 

karabinów maszynowych. Barw- 
ne widowisko. Za sainolotami 
popłynęły kolorowe wstążeczki 
pocisków. Wzajemne poszukiwa- 
nia — lotnicy przeszukiwali zie- 
mię, z ziemi ząś przeszukiwano 
kulami niebo. 

Później wiatr stał się jeszcze 
więcej porywisty. Masami z u- 
porem zrywał zielone liście, do 
góry podbijał i tabunami rzucał 
siłą na jezdnię. Skrawkiem as- 
faitu przed sądami gnał strumień 
zielony. Uderzyły kolejne pod- 
muchy. Załamała się rzeka zie- 
lona, rozproszyła. Słońce nasiąk- 
łe czerwienią, jak krew. Krwiste- 
mi plamami ociekało Światło. 
W oczach migotały różnobarwne 
kłaki, aż się rozpłynęły, rozma- 
zały. 

12 ludźmi podobnie. Wiatr woj- 
ny zebrał, gnał ludzi młodych 

Leidėjas: Vytautas Stanevićus. 

Redaktorius: Vytautas Kiškis. 

„KURJER WILEŃSKI A 

S-ka Akc. 

„MAISTAS“; 
w Wilnie | 

Skład hurtowy — ul. Mickiewicza 22 | 
zaczęła już sprzedawać 

mięso i wyroby mięsnej 
po cenach hurtowych za lity kupcom, 
którzy zajmują się handlem mięsa 
i wyrobami mięsnymi. Kupcy zakupując 
z hurtowego składu towary winni przed- 

B stawić kierownikowi 

Nasz dział 
informacyjny 

+ Redaktor naczelny i sekretarz 
redakcji są bez przerwy oblega- 
ni przez Czytelników pragnących 
zasięgnąć  informacyj, porady 
albo uskarżających się na różne 
bolączki życia społecznego. Jest 
to obiaw zupełnie zrozumiały w 
dzisiejszych trudnych czasach, 

W miarę możności będziemy 
przychodzili więc z pomocą 
wszystkim zwracającym się do 
nas w tych sprawach, urucha- 
miając na łamach pisma spec- 
jalny dział informacyjny. 

Członek redakcji naszego 
pisma, któremu ten dział został 
powierzony przyjmuje w lokalu 
redakcji codziennie z wyjątkiem 
świąt od godz. 10 do 14-ej. 

  

    

  

    

Redakcja. 
SURE Z POTRAW ESP 

Kpt. Szarejki Antoniego 
z Warszawy poszukuje Fnto- 
ni Wiszniewski, Wilno, Ban- 
durskiego 4—7. Red. Kurjera 
Wileńskiego (tel. 99 i 79).    

TEATR I MUŻYKA 
Teatr Miejski na Pohulance 

— Dziś „CIESZMY SIĘ ŻY- 
CIEM* komedia amerykańska. 
Początek o godz. 17. 

Teatr muzyczny „Lutnia“ 

— Dziś jedno z ostatnich 
przedstawień operetki O. Stra- 
usa „CZAR WALCA*. 

Początek o godz. 17, 

rzekę, aż się ten wartki strumień 
powyszczerbiał, rozproszył. 

Tragizmem wieją poszukiwania 
ludzi bliskich. Jakiż niewymow- 
ny ból: matka szuka dzieci, syn 
ojca. Długie: litanje nazwisk. 
Ito przeważnie ludność cywilna, 
która trafiła w ogromny bezli- 
tosny lej. Nieporadna i bezradna. 
Wsród poszukujących bliskich 
poszukują dla siebie żeru kom- 
binatorzy. Za wysoką opłatą po- 
dejmują się odnalezć, ba, przy- 
wieźć. Nieprawdopodobne wy- 
czyny. Targowisko na ludzkim 
nieszczęściu. Bo któż nie będzie 
chciał za jakąkolwiek cenę odzy- * 
skać z powrotem matkę? 

Ogromne znaczenie posiada 
ogłaszanie pewnych, wiarogod- 
nych informacyj w prasie. „Киг- 
jer Wileński* podawał już kilka- 
krotnie wiadomości o losie nie- 
których polskich pisarzy, zazna- 
czając, że wersje są rozbieżne, 
np. co do poety Józefa Czecho- 
wicza, Przed kilku dniami litew- 

u   

składu swe patenty. 

B. Tałczyński 
Asyst Kliniki Uniw. 5. В. Choroby 
uscu, nosa i gardła. Zawalna 10, 

tel. 16-38. Godziny przyjęć 4 — 7. 

Dr. Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, 

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

Wileńska 28 m. 3, tel. 2-77. 

* Dr. Blumowicz 
<noroby weneryczne, skórne i moczo- 
płciowe — ul. Wielka 21, tel, 9-21, 

Przyjmuje od godz. 9—1 pp. | 3—7 w, 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA 

Akuszerki 
VYVYVYVYVYVYVYVYVY 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od g. 9 rano do g. 7 wiecz. 
— uł, Jakuba Jasińsxiego 1 a—3 iog 

ul. 3go maja obok Sądu. 

AKUSZERKA 

Smiatowska 
oraz Gabiuet Kosmetyczny, odmla- 
dzanie cery usuwanie zmarszczek, 
wągiów, piegów, brodawek, iupiezu, 
usuwanie tłuszczu z bioder i brzucha, 
kiemy odmładzające, wanny elektcycz- 
ne, eiektryzacja. Leny przystępne. Po 
rady bezpiaine, Žamkowa 26 m, 6. 

Handel i Przemysł 
| PYYYYFYYYYYYYWYTYYWVYYYYYYYYYVYVVYY 

Uniwersytecka 2 — to nowy 
adres znanego zegarmistrza 
M. wyszomirskiego Dyiego majsiia 
fumy m. Rydiewski w Wilnie. Wieczać 
szkła do zegarków na poczekaniu, 

    

Nauka i Wychowanie 
TYYYYYVYTYYOPYTYTYYYYTYYYYYYYVYYYVY 

Litewskiego lekcje, tłumaczenia, 
podania itd. informacje w Admin. 
„KW“. 

skie pismo “„Lietuvos Žinios“ 
(z 11 b. m.) zamieściło nowy ko- 
munikat, według którego Józef 
Czechowicz miał zginąć od bom- 
by w Lublinie. Pod Hrubieszo- 
wem—według tego samego pis- 
ma — został zabity Jerzy Pietr- 
kiewicz. Juljan Tuwim i Antoni 
Słonimski mają być w Londynie. 
Boy-Żeleński, Broniewski, Wasi- 
lewska, Hollender, Pasternak, 
Wołoszynowski — są jakoby we 
Lwowie. Niema żadnych wiado- 
mości o Stanisławie Ryszardzie 
Dobrowolskim, którego pułk roz- 
bito pod Częstochową. O losie 
bardzo wielu polskich pisarzy 
nic zgoła niewiadomo. 

Co do piszących w Wilnie, 
lub z tym miastem związanych ? 
Tadeusz Łopalewski znajduje się 
podobno w Kownie, tam też był 
Cat Stanisław Mackiewicz. Pu- 
blicysta Henryk Dembiński i po- 
eta Jerzy Putrament mają prze- 
bywać w Głębokim. Jerzy Wyszo- 
mirski w Baranowiczach. Poeta 
satyryk Jan Huszcza w swym 

Spaustuvė „Zničiusj, pw g-vć 4. Tel, 3-40. 
o / Dn 

e zzz O 
<rebiswse 

"bywa się szybko. 

Telefony w Wilnie 
działają sprawnie 

Wyłączone przed przyjściem 
wojsk litewskich w Wilnie tele- 
fony — można obecnie urucho- 
mić. W tym celu trzeba zgłosić 
się do kancelarii działu telegra- 
fu i telefonu przy ul. Ś-to Jań- 
skiej i podpisać odpowiednią 
deklarację. 

Nieuruchomione aparaty będą 
w niedługim czasie zdjęte. | 

Uruchomianie telefonów od- 
W razie is- 

totnej potrzeby — bardzo up- 
rzejmy naczelnik tego działu 
inż. Zenones Bredikis wydaje 
polecenie uruchomienia aparatu w 
ciągu kilku godzin. Słowem „ak- 
cja telefoniczna* odbywa się 
bardzo sprawnie. 

Maszynista - mechanik - slusarz 
z długoletnią praktyką, specjalność: 
kotły, maszyny ! pompy parowe roz- 
maitych systemów i konstrukcji, robo- 
ty wodociągowe oraz do centralnego 
ogrzewania gmachów i lokali —: po- 
szukuje pracy. Adres: Wilno, ul. Cho- 
cimska 46 m. 5 — Kowalewski. 

  

  

Szofera posadę pizyjmie Dypio- 
mant Politecniuiki, b. kierownik szko- 
ły samochodowej. Olerty do K. W. dla 
„Studenta szofera*. 

Sprzedaż i Kupno 

    

  

Natychmiast kupię auto, mało 
używane, limuzynę, nie wyżej 28 — 30 
p. s. Oferty zgłaszać do redakcji pis- 
ma pod nr. 9642. 
  

Sprzedam tanio w litach lub zł. 
szafę do książek, szatę (bufet), kre- 
dens oiaz książki. Wilno, Wielka 9—4. 
Od godz. 10 — 1214 — 7. 

Lokale 
Lokal fabryczny nadający się 

na przemysł lub handel w centrum 
miasta do wynajęcia ewentualnie wła- 
ściciel przystąpi ao spółki z współpra- 
cą. Dow. się Wilno, Trocka 20 m. 1. 

Różne. 

przez parafię wojskową w Wilnie na 
imię Kazimierza i Franciszki Hajchlów 
— unieważnia się, W razie znalezienia 
proszę oddać: ul. Mostowa 8 — 29. 

  

  

  

  

Młody — inteligentny, samotny 
pan wzamian za mieszkanie ofiaruje 
swe usługi w prowadzeniu domu lub 
interesu. — Oferty składać do Redakcji 
  

Zagubltem dnia 14 b. m. wieczo- 
iem na ui. Kalwaryjskiej dowód oso- 
bisty i metrykę chrztu na imię Józe- 
fa Żukowskiego. Łaskawy znalazca 
zechce zwrócić: Wilno, Lwowska 15—5, 

mateczniku — w Dzisnie, humo- 
rysta Vel — Władysław Laudyn 
w jednym z obozów koncentra- 
cyjnych niedaleko Kowna. 

Niema żadnych wieści o Je- 
rzym Zagórskim, o koledze Cze- 
sławie Miłoszu, co już przed 
kilku laty pisał: „przychodzi czas, 
który bez przebaczenia zamyka, 
ręką ust rozległy krzyk*, Przed 
„wojną* byli oni w Warszawie. 
Gdzie są teraz? 

Niema prawie rodziny, która- 
by nie szukała kogoś ze swych 
krewnych. Odbywają się ciągłe | 
poszukiwania. Jedni szukają w 
dniu takiej chwili, do której mo- 
gliby się przygarnąć i uśmiech- 
nąć. Drudzy poszukują jasnych 
momentów, które kiedyś w ich 
życiu się zdarzyły — lub wybie- 
gają w przyszłość. 

A są i tacy, co poszukują sa- 
mych... siebie. Stracili sumienie. 
Miotają się w trudzie daremnym. . 

Anatol Mikułko. 
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