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St. Zjednoczone wobec КО 
NA DALEKI 

= Konilikt na Dalekim Wsci 

wija się coraz bardziej. japońskie woj 

ska już zawładnęły przejściem  połu- 

dniowem do Mandżurji w pobliżu muru 

Chińskiego. Zdobywszy Zechoł zawład- 

nęły one przejściem do Mandżurii przez 

Wewnętrzną Mongoliję i rozpoczynają 

okupację tego kraju. Na północy Man- 

dżurji wojska japońskie okupują ; całe 

to terytorjum. 

Akcja japońska nie ogranicza się 
tylko Mandżurją, w Której Japonia usi- 
łuje stworzyć przez pół samodzielse w 
znacznej mierze uzależnione od siebie 
państwo od Chin niezależne, Prezydent 
nowego państwa ma być wybrany 

przez konstytuantę, mającą wkrótce 
być zwołaną. W Mandżurii rozwija się 
organizacja rosyjska antibolszewicka. 

W Mandżurji tworzy się w ten sposób 

ośrodek: antisowiecki, 

" Akcja Japonii nie ograniczając się 

Mandżurją przeszła do Chin właści- 
wych. Szanghaj został już wzięty przez 
Japończyków, Jan-tse-Kjang może ulec 

  

  

w krótkim czasie okupacji japońskiej. 
Nankin jest obecnie wzmacniany. przez 
Chińczyków, Chiny wypowiedziały woj 
nę Japonji, która uprzednio rozwijała 
się bez uprzedzenia, Mamy więc wojnę 
w całym toku, wojnę, której konsekwen 
cją może być szereg wojen, które ałbo 
nastąpią jedna po drugiej, albo odrazu 
wytworzą skomplikowaną wojnę o sze- 
regu uczestnikach. 

Interesy Rosji Sowieckiej są nie tyl- 
ko zagrożone, ale już dotkliwie uszko- 
dzone rozwijającą się akcją Japonji w 
Mandżurji, Mongolji i we właściwych 

Chinach. : 
W Mandżurji Rosja posiada kolej 

wschodnio-chińską, ważny posterunek 
wypadu rosyjskiego do Chin, mający 
dziś po za znaczeniem handlowem ol- 
brzymie znaczenie polityczne, 17 tysię- 

urzędników kolei wschodnio-chiń- 
skiej to kadry ruchu bolszewickiego w 

tym kraju. W konsulacie rosyjskim w 

Charbinie odbywały się konferencje a- 

gentów komunistycznych, działających 

ia Sowietów w Chinach, co by. 

z powodów konfliktu rosyj- 

skiego w 1929-tym roku. Co 
zaś do Mongolji, trzeba pamiętać, że 
jeszcze od 1881-go roku Rosja carska 
systematycznie dążył: oderwania 

Mongolji od Chin i opanowania tego 
kraju. Rosja bolszew niła pró- 
by zbolszewiczęnia Mongoiji i de facto 

panowała Mongolję Z 

Prasa sowiecka podaje względnie w 
spokoinym tonie wiadomości o wypad- 
kach Dalekiego Wschodu, o akcji ja- 

interesa Rosji*So- 

wieckiej. Nawet podczas rozgrywają- 

cych się obecnie wypadków w Man- 

Lurii i Chipach, Rosja Sowiecka próbo 
wała zawrzeć pakt o nieagresji z Japo- 
nią. Propezycję zawarcia tego paktu 
odrzuca prasa japońska, twierdząc, że 

Japonja pozostaje w tak  pokojowjch 
stosunkach względem ZSSR, że wszel- 
kie akty o nieagresji są zbyteczne, i ma 
nadzieję, że ZSSR też nie ma zamiaru 

napaści względem Japonji. Poza tem 

powołuje: się na pakt Kelloga, zawarty 

w'1929 r. Prowadząc akcję skierowa- 

ną przeciwko Chinom Japonia obecnie 

nie uwzględnia Rosję Sowiecką, uzna- 

jąc, że dziś jest to słaby przeciwnik na 
Dalekim Wschodzie dla Japonji obec- 

nie nie jest niebezpiecznym. Rosja So- 
wiecka jednakże może weźmie udział 
w wojnie wschodnio-azjątyckiej, o ile 

otrzyma poparcie ze Stanów  Zjedno- 
czonych. 

Stany Zjednoczone przejawiają ol- 

brzymie zdenerwowanie wskutek wy- 

padków na Dalekim Wschodzie, we- 
dług niesprawdzonych jeszcze pogło- 

sek flota amerykańska wyruszyła już w 

kierunku Szang-Hai'u. 
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ponji, naruszającej 

  

    

WSCHODZIE 
Stany Zjednoczone zgodziły się na 

okupację Mandżurji przez Japonję, ak- 

cja jednak japońska w Chinach wywo- 

łuje w Stanach Zjednoczonych nastrój 

bojowy. Na porządek dzienny występu- 

je rozpatrywanie kwestji wojny japoń- 

sko-amerykańskiej, Były szef wojennej 

awjacji Stanów Zjednoczonych gen. 

Wilhelm Mitchel zamieścił w gazecie 

Libertć artykuł „Czy Stany Zjednoczo- 

tie są gotowe do wojny z Japonią". 

Rozpatrując walkę Stanów Zjednoczo- 

nych i Japonji o panowanie nad Ocea* 

nem Wielkim i hegemonję handlową w 

Azji Wschodniej Mitchel twierdzi, że: 

„Uznając nieuniknioność wojny mię: 

dzy Stanami Zjednoczonemi i Japonią, 

Japonja usiłowała wzmocnić wojenną 

awjatykę oraz podwodną marynarkę, 

aby mieś dostateczne siły dla odbicia 

ataku wojennej marynarki amerykań- 

skiej'*. Gei. Mitchel wypowiada się za 

wzięciem udziału przez Stany Zjedno- 

czone w wojnie na Dalekim Wschodzie, 

która musi rozwinąć się poważnie z do- 

tychczasowego konfliktu zbrojnego. 

Antagonizm  japońsko - amerykań- 

ski datuje się oddawna, Gdy w przede- 

dniu wojny japońsko-rosyjskiej i pod- 

czas tej wojny Stany Zjednoczone 

sprzyjały Japonii, to w okresie trakta- 

tu w Portsmuth'cie usiłowały zmniej- 

szyć postulaty Japonji, przeciwdziała- 

ły zaborowi całego Sahalinu oraz wzię- 

cia od Rosji adpowiedniej kontrybucji, 

która byłaby użytą na zwiększenie wo- 

jennej japońskiej marynarki. 

Stany Zjednoczone przeciwni- 

kiem najsilniejszego państwa na Dałe- 

kim Wschodzie. Przed wojną takiem 

państwem była, według ich opinii, Ro- 

sja, Po wojnie stała się Japonja. 

Japonja pod wielu względami jest 

od Rosji niebezpieczniejszym przeciw- 

nikiem Stanów Zjednoczonych, ma bo- 

wiem kolonjalną ckspansję, skierowa- 

ną nietylko na wyspy Wielkiego Ocea- 

nu, lecz i we wschodnich  połaciach 

Północnej i Południowej Ameryki. W 

1907 roku miedzy i 

Zjednoczonemi o mało co nie 

do konfliktu zbrojnego, .wskutek ogra- 

są 

Japonia a Sta 

do 

  

Japonja ma przeszło 40 razy g zą 

ć od Stanów Dalekiego Zacho- 

  

przy braku przeszkód dla tej emi- 

gracji Daleki Zachód stałby 

tym. Ludność Jap! 
tropi 

  

żół- 

    

   

  

posiada dz 

iczną właściwość, dań i 

przy: 
ant     

  

   

  

do suro-    1 ania się 

w klimatu jak i do podzwrotniko- 

wych klimatów. Środkowa i Południo- 

wa Ameryka jest przedmiotem ekspan- 

osadniczej 

uzyskanie 

czej, lecz nie 
)w Zjednoczonych, i 

tam wpływów przez Japonję drogą ko- 

lonizacji jest rzeczą dla Stanów wyso- 

       

ce niepożądaną. 

Stany Zjednoczone zajmują central- 

ną pozycję na kuli ziemskiej, jak Euro- 

pa zajmowała centralną pozycję w sta- 

rym świecie. Ameryka ma z jednej 

strony łączność z Europą przez ocean 

Atlantycki, z drugiej z Azją i Australją 
przez Ocean Wielki. Gospodarczo i 

ludnościowo Stany Zjednoczone prze- 

suwają się na. zachód, Inwestowały о- 

ne na Dalekim Wschodzie przeważnie 

w Chinach półtora miljarda dolarów. 

Stosunki handłowe amerykańsko- 

japońskie wzrastają szybko i Stany 
Zjednoczone zajmują dziś w handlu z 

Chinami bardzo wybitną pozycję. 

Handel zewnętrzny z Chinami 
w miljonach taeli 

K Przywóz Wywóz 
Kraje: 1913 1928° 19:3 1928 

Japonia. „... „. 1193 2186 119,3 3193 
Stany Zjednocz. 37.7 127,2 35,4 2054 
Anglija... ‚ 163 61 96,9 103,6 
HougeKoug „.... 117,1 182,1 171,6 226,1 

Handel z Hong-Kongiem jest wła- 

ściwie handlem z Wielką Brytania.   

tła 7932 r. 
Redakcji — 17-82, 

Opłata pocztowa uiszczona ryczaltem. 

nia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
  

    
   

  

   

    

; punktach południowego Gdcinka 

PRZE 
ŁIENIARONIE — Bufet Kolejowy. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY -—- Bufet Kolejowy 

  

URÓDNO — Księgamia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — Skiep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mates 

Administracji — 228. 
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РШ'ПП diatomość o formalnem wypowiedzeniu Wojny 

  

LONDYN (tel, wł.) BIURO REUTERA KOMUNIKUJE, ŻE DZIŚ RANO 
CHINY WYPOWIEDZIAŁY OFICJAŁ NIE WOJNĘ JAPONII 

BEZPOŚREDNIĄ PRZYCZNĄ TEGO KROKU BYŁO WKROCZENIE 
JAPOŃCZYKÓW DO SZANGHAJU I ZAATAKOWANIE WOJSK  CHIŃ- 
SKICH, STACJONUJĄCYCH NA PRZEDMIEŚCIU SZA-PEL. : 

Q DECYZJI WYPOWIEDZENIA WOJNY POWZIĘTEJ NA NOCNEM 
POSIEDZENIU RZĄDU CHIŃSKIEGO, ZOSTAŁ NATYCHMIAST POWIA- 
DOMIONY PRZEDSTAWICIEL DYPLOMATYCZNY JAPONII, KTÓRY PO 
SKOMUNIKOWANIU SIĘ Z TOKIO, BEZZWŁOCZNIE OPUŚCIŁ PEKIN. 

WIEŚĆ O WYPOWIEDZENIU WOJNY WYWARŁA NIESŁYCHANIE 
DUŻE WRAŻENIE W WASZYNGTONIE I MOSKWIE. 

ZWOŁANO TAM NATYCHMIAST POSIEDZENIE GABINETÓW, OBRA 
DUJĄ RÓWNIEŻ GŁÓWNE RADY WOJENNE. 

Jak zdobyto Szanghaj 
LONDYN 30. I. 1932. (tel wł) PO KILKOGODZINNYCH NIEZWYK 

LE ZACIĘTYCH WALKACH, CHIŃSKA DZIELNICA SZANGHAJU, LICZA 

CA OKOŁO MILJONA MIESZKAŃCÓW, ZOSTAŁA ZAJĘTA PRZEZ WOJ 

SKA JAPOŃSKIE, ** 

PRETEKSTEM DO ATAKU NA SZANGHAJ BYŁA WYMIJAJACA - 

ODPOWIEDŻ NA ULTIMATUM, JAKIE GŁÓWNODOWODZĄCY FLOTĄ 
JAPOŃSKĄ, ADM. SZIOZAWA, WYSTOSOWAŁ DO WŁADZ  CHIK- 
SKICH SZANGHAJU. SZIOZAWA ZAŻĄDAŁ WYCOFANIA WOJSK CHIN 
SKICH POZA OBRĘB MIASTA DO GODZ. 4 PO POŁUDNIU (WEDŁUG 
CZASU MIEJSCOWEGO). WOBEC NIESPEŁNIENIA ŻĄDANIA, JAPON- 
CZYCY O GODZ. 4 M. 25 ROZPOCZĘLI ATAK. 

WŚSTĘPEM DO ATAKU BYŁ WYPAD JAPOŃSKIEJ ESKADRY SA- 
MOLOTÓW, KTÓRA ZARZUCIŁA DZIELNICĘ CHIŃSKĄ SZE-PEI SET- 
KAMI CIĘŻKICH POCISKÓW. BOMBARDOWANIE BYŁO KILKAKROT- 
NIE POWTARZANE, A WYBUCHY: SPOWODOWAŁY W MIEŚCIE NIE- 

OPISANĄ PANIKĘ; CHIŃCZYCY ZABARYKADOWALI SIĘ W MIESZKA- 
NIACH. 

PO PEWNYM CZASIE ROZLEGŁY SIĘ W PORCIE SALWY DZIAŁ 

OKRĘTOWYCH. FLOTA JAPOŃSKA ZACZĘŁA OSTRZELIWAĆ FORT 

CHIŃSKI WU - SANG, ARTYLERJA FORTU ODPOWIADAŁA, OSTRZE- 
LTWUJĄC OKRĘTY JAPOŃSKIE. 

Próby pośredniczenia | 
SZANGHAJ. PAT, — Konsulowie 

genralni Stanów Zjednoczonych i Wiel- 

kiej Brytanji usiłują wystąpić w cha- 

rakterze pośredników w zatargu japoń- 

sko-chińskim. W niedzielę rano ma się LONDYN. PAT. — AGENCJA 

dobyć spotkanie admirała japońskiego REUTERA, PROSTUJĄC SWĄ PO- 
i Szio-Sawa a miejscowego dowódcy PRZEDNIĄ WIADOMOŚĆ O WYPO- 

> wojsk chińskich w obecności obu kon- WIEDZENIU PRZEZ CHINY WOJNY 

sułów. Istnieje nadzieja zażegnania nie- JAPONII, DONOSI OBECNIE Z NAN- 

KINU, ŻE RZĄD CHIŃSKI POSTANO- bezpieczeństwa. 

Akcja wojenna okoła Charbinu 
MOSKWA. (Pat). Z Pekinu do- wództwo wslsk chińskich stoją 

noszą, że wojska chińskie nisz* najwidoczniej w związku z cyr- 

czą tory Kolejowe w różnych Kuiarzem dowódcy wejsk chiń- 
skich okręgu kolei wschodnio- 
chińskiej gen. Diń-Czeu, wystoso- 
wanym de wszytkich kensulów w 
Charbini eGen Din-Częu zapowiada 
w tym cyrkularzu o swej decy- 
zji stawiania zbrojnego oporu 
przeciw gwałtom wojsk Įapon- 
skich, które przemocą zawiadnę- 
ty po:lągami -koiei wschodnic- 
chińskiej w celu transportowania 
swych wojsk. 

  

kolei wschodnio -chiūskieį. Na 
rozkaz dowództwa wolskK chin- 
skich wysadzone zostały w pB: 
wietrze mosty kolejowe. Fink“ 
cjonarjusze kofełl wschodnio-chiń 
skiej, usiłujący zapobiec niszcze* 
niu torów Kolejowych i mostów, 
zostali aresztowani przez Żałnie- 
rzy chińskich. Wszystkie powyż” 
Sze środki, stosowane przez do- 

BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego —- A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W, Włodzimierow. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch. 

BSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — uł Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz, K. Malinowskiego. 

| PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski.. 
Księgarni POSTAWY — la Polskiej Macierzy SzkolneX. 

: = Si ULPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. a 
K. Smarzyński. SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13. 

Zwierzyński. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, al, 3 Maja 8. 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol „Ruch” 

ki. 

  

ŁENY OGŁOSZEŃ: wiersz minimetrowy jednoszpaitowy nastronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane mitimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W nu.nerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 
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jna chinsko-japonska 
WEDŁUG NIESPRAWDZONYCH JESZCZE POGŁOSEK, FLOTA AME- 

RYKAŃSKA WYRUSZYŁA W KIERUNKU SZANGHAJU. р 
W GENEWIE WOJNA NA DALEKIM WSCHODZIE ZASTAŁA DELE- 

GATÓW PAŃSTW, OMAWIAJĄCYCH WŁAŚNIE ZATARG W MANDŻU- 
ВИ. NADESZŁE WIADOMOŚCI ZROBIŁY PRZYGNĘBIAJĄCE WRAŻE- 
NIE, TEM SILNIEJSZE, ŻE NIKT NIE MOŻE PRZEWIDZIEĆ, JAKIE KON 

SEKWENCJE WSZCZĘTĄ WOJNA MOŻE POCIĄGNĄĆ. ; 
w PODOBNY SPOSÓB ZAREAGOWAŁA LOZANNA, GDZIE ODBY- 

   
WAJĄ SIĘ OSTATNIE PRZYGOTOWANIĄ DO ZBIERAJĄCEJ SIĘ ZA 
PARĘ DNI KONFERENCJI ROZBRO JENIOWEJ. 

POWYŻSZE INFORMACJE SĄ: 
GIELSKICH BIUR PRASOWYCH, 

OPARTE NA DONIESIENIACH AN- 

  

  

      

  

  

  

MAPA! DZIAŁAŃ WOJENNYCH 

WIŁ WYPOWIEDZIEĆ WOJNĘ JA- 
PONJI. AGENCJA REUTERA PODA- 
JE RÓWNIEŻ, 2Е LONDYŃSKIE KO- 
ŁA URZĘDOWE NIE OTRZYMAŁY 

Wuja jeszcze nie zostałą wypowiedzianą (7) 
WYJAŚNIENIA AGENCJI REUTERA1 

DOTYCHCZAS OFICJALNIE WIADO- 
MOŚCI O POSTANOWIENIU RZĄDU 
CHIŃSKIEGO WYPOWIEDZENIA 
WOJNY. 

Wrażenia w Genewie 
GENEWA, PAT. — Wiadmość o 

wypowiedzeniu wojny przez Chiny 
wzbudziła tu powszechną sensację. 
Delegacja chińska zakomunikowała, że 

Protest Stanów Zjednoczonych i W.Brytanii 
WASZYNGTON. PAT. — AGENCJA 

REUTERA DONOSI, ŻE STANY ZJE- 

DNOCZONE I WIELKA BRYTANJA 

Stanowczy 
SZANGHAJ, (Pat), W сереззу 

do dowódców wojskowych w ca- 

łym kraju marszałek Czang-Kai- 
Szek oświadtza, że losy Chin są 

(S TSS STATISTIKA SSR ATK S TEV IIS 

„tał japoński inwestowany, w, Chinach 

nie przewyższa amerykański lub an- 

gielski; Rzecz charakterystyczna Stany 

Zjednoczone na swe misje i szkoły w 

Chinach inwestowały więcej miłjonów, 

niż na przedsiębiorstwa przemysłowe. 

Powiadają, że misjonarz i nauczyciel 

amerykański mają torować tam drogę 

dla handlu i przemysłu amerykańskie- 

go. Nie da się to jednak wyłącznie wy- 

jaśnić względami utylitarnemi, Każdy 

silny organizm polityczny posiada eks- 

pansję, posiada pragnienie zabarwia- 

nia świata swą psychologją. Otóż ta 

dążność występuje w silnym stopniu w 

Stanach Zjednoczonych. 

Oddzielone oceanem od Chin, nie- 

posiadające w pobliżu kołonji, Stany 

Zjednoczone nie mają zamiarów opano 

wania wyłącznego tych lub owych te- 

rytosjów chińskich i przeciwstawiają 

się tym dążnościom tak japońskim jak 

i.angielskim. Ostatniemi czasy usiło- 

Trzy powyższe państwa w , obrotach 

handłowych Chin zajmują dominujące 

stanowisko, ich udział w imporcie chiń 

skim wynosi 71,5 proc., w eksporcie 

60,6 proc, Wobec tego, że obroty han- 

dłowe tych państw są dałeko znacz- 

niejsze, niż obroty handlowe Chin, u- 

dział Chin w obrotach handlowych tych 

państw jest znacznie mniejszy. Udział 

Chin w wywozie Japonji wynosi 19 
proc. w przywozie około 10 proc. 

Udział Wielkiej Brytanji w handlu Z 

Chinami wyraża się 1 proc. w impor- 

cie i pół proc, w eksporcie. W bilan- 

sie handłowym Stanów Zjednoczonych 

udział Chin waha się około 1 proc. Nie 

ulega wątpliwości, że Japonia jest bar- 

dziej zainteresowana w rynku chiń- 

skim, niż Ameryka i Anglja. Co się ty- 

czy inwestowanego kapitału w Chi- 
nach, to najznaczniejszy procent swe- 

go kapitału umieściła Japonja w tem 

państwie, jakkolwiek absolutnie kapi- 

   

wały skonsolidować Chiny dla opano- 

waiia gospodarczego i psychicznego 

całem tem państwem. Ich misje jednak 

przyczyniają się do pogłębienia anta- 

gonizmu między Chinami z jednej stro- 

ny a Japonją i Anglją z drugiej. Na 

konferncji washingtońskiej Stany Zjed- 

noczone zmusiły do ustąpienia z Hong- 

Kongu. Czy dziś ich presja polityczna 
bez interwencji zbrojnej będzie dosta- 

teczną. Stosunki Dalekiego Wschodu 

komplikują się też interesami angiel- 

skiemi bardzo rozbieżnemi w stosunku 

do interesów Stanów Zjednoczonych. 

Antagonizm _ angielsko - amerykański 

miarkowany przez wspólność języka i 

pokrewieństwo kulturalne daje się jed- 

nak silnie odczuwać w dziedzinie go- 

spodarczej. Wszystko to komplikuje sy- 
tuację na Dalekim Wschodzie. 

Władysław Studnicki. 

dotychczas nie otrzymała żadnej infor 
wacji o tem tak, że ocenia, że wiado- 
mość ta może być fałszywa, puszczo- 
na jako bałon próbny. 

ZAPROTESTOWAŁY PRZECIWKO 
OKUPACJI SZANGHAJU PRZEZ JA- 
POŃCZYKÓW. 2 

opór Chin. 
w niebezpieczeństwie. Każdy, kto 
pos'ada uczucia patrjotyczne, nie 
może dłużej znieść ucisku Ja- 
pończyków. Nadszedł czas — 
głesi depesza — w którym rząd 
i jego armia powinny stanąć w 
obrenie honoru i egzystencj! na- 
rodu chińskiego. Gotowi jesteś- 
my walczyć i ponieść raczej 
oflary, niż ugiąć się przed Jz- 
pończykam!, którzy pogwałciłi 
umowy i niszczą pokój światowy. 

NANKIN, Pat). Pociągi pełne 
wojsk chińskich wySyłane są 
możliwie najszybciej do Szang- 
haju, wśród owacyj tysięcznyct 
tłumów. wznoszących sztandary 
z napisami „Stawiajmy opór na- 
pastnikom, utrzymajmy Szanghaj 
za wszelką cenę*. W międzycza- 
sie władze nankińskie wzmac- Ą 
niają środki GObrony nankinu. 
W miejsce wojsk wysłanych do 
Szanghaju przybywają do Nan- 
kinu nowe oddziały. 

ZAPEWNIENIAJAPONII 
WASZYNGTON, PAT. — Rząd ja- 

poński zapewnił raz jeszcze rząd Sta- 4 

nów Zjednoczonych, że Japonja usza- 

nuje jak najściślej nienaruszałność kon 

cesyj międzynarodowych w Szanghaju. 
(dalszy cjąg na stronie 2-giej) 
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MALARZE WILEŃSCY W AMERYCE 
Ameryka, raz po raz, sięga do Eu- 

ropy po zapas sił duchowych. Zjawi- 
sko to nie od dziś można zaobserwo- 
wać, 

We ws 
brak lu 
ważniejszej 

  

ystkich dziedzinach życia 
n z Nowego Świata tej naj- 

j daje 
     

  

   

wiekowa kultura, mająca za sobą tra- 
dycję minionych stuleci. Nie znaczy to 
bynajmniej, by Ameryka nie miała wła 
snych wartości. Ma je i to nawet w du- 
żym zakresie, ale wie jednocześnie, że 
stara Europa, ma coś więcej, bo in- 

_ wencję artystyczną. 
į W tem tkwi źródło pomysłu spro- 

waądzania na wystawy amerykańskie 

| dzieł małarzy europejskich. 
Od lat bodaj trzydziestu istnieje w 

Pittsburgu fundacja Carnegie. Według 
zapisu fundatora organizowana jest 
co rok międzynarodowa wystawa ma- 
larzy współczesnych. W sezonie jesien- 
nym otwiera wystawa swe podwoje w 
Pittsburgu, by: potem przez jesień i zi- 
mę zwiedzić większe miasta Stanów 
Zjednoczonych. 

Amerykański zmysł organizacyjny 
postawił wystawę w „Carnegie Insti- 
tut* na bardzo wysokim poziomie te- 
chnicznym i artystycznym. Wystarczy 
obejrzeć katalogi wystawowe, aby na- 
brać przekonania do solidnej pracy 
organizatorów, 

W sezonie wystawowym 1931 — 32, 
' podobnie jak i łat poprzednich, wysta- 

wa została otwarta mimo wzrastające- 
| go kryzysu. Wszystkie kraje europej- 

skie mają na wystawie swych przed- 
stawicieli. Pośród licznych malarzy 
(po 5 do 30 z każdego państwa) są sła 
wiie nazwiska: Prima Conti (Włochy) 

Picassa, Deraine'a, Signac'a, Van Dan- 
gen'a (Francja). Polskę reprezentowa- 
ło dziewięć nazwisk, w tem trzy wi- 
leńskie, a mianowicie: Ludomira Śleń- 

„dzińskiego, Br. laminonta, E, Karnie- 

da. Pozostali połscy malraze to: Zb. 

"Pronaszko, Tamara Łempicka, R. Kram 
sztyk, Tadeusz Pruszkowski, Wojc. 

Weiss, Wład, Jarocki. Prasa amerykań 

ska — („Times“), dając ocenę tego- 
rocznej wystawy, podkreśla, że najle- 
piej w tym roku są reprezentowane 
działy: francuski, wioski, polski i hisz- 

| pański, które wyróżniają się korzystnie 
z pośród kilkunastu krajów  europej- 

io 
+ 

(EE 

Filip Ferdynand, hr. Limburg-Sti- 
| rum, władca miniaturowęgo kraiku, u- 
| żywający niezwykle długich i wspania- 

łych tytułów (władał Limburgiem, Sfi 
rum, hrabstwem Oberstein i niepraw- 
nię zawładnąć chciał Szlezwikiem i Hol 

sztynem). 
W feralnym dla siebie dniu, poznał 

książę sir Ały Emettće pod której cza- 
reni pozostał już do końca życia. Рга- 
gnął pojąć ją za żonę, twierdził nawet: 
„Potrafię się zrzec moich praw, jeżeli 
zajdzie konieczność poświęcenia ich 

_ dłą pani szczęścia"... 
Lecz wkrótce w baśnie ukochanej 

przestał wierzyć, zaczęły się dni roz- 
terki, nowych kłamstw i tajemniczych 
wynurzeń ze strony narzeczonej... Bie- 

_ dny książę był bliski rozpaczy! Lecz 
zręczna kobieta umiała uśpić wątpli- 
wości i wyłudzała coraz nowe pożycz- 
ki, „w oczekiwaniu na skarby, które 
miał przysłać książę Hali z Persji". 

Wreszcie rzuciła ostatnią kartę: nie 
była tą, za kogo się podawała, — by- 
ła córką Elżbiety, wnuczką Piotra Wiel 
kiego! 

Sensacyjna ta wieść rozeszła się w 
Obersteiniė w grudniu 1773, data ta 
nie jest przypadkową, łączy się ona z 
wypadkami w Rosji, które „Władczyni 

Obersteinu* postanowiła wyzyskać, 
Droga do tronu Katarzyny drugiej   

„nej. 

w deinych i górnych sałonach 

Garniz. Kasyna Oficerskiego 

  

skich, na wystawie reprezentowanych. 
Z malarzy polskich wyróżnia kry- 

tyka amerykańska w tegorocznym sa- 
lonie „Carnegie Institut" T. Pruszkow- 

skiego, L, Śleńdzińskiego. Wilno co- 
raz bardziej zwraca na siebie uwagę, 
jako ośrodek artystyczny. Stwierdził to 
  

    

również, będąc 
przedstawiciel „Carnegie 
Lerolle —- Francuz, który osobiście wi 

zytuje wszystkie europejskie kraje, za- 
praszając poszczególnych malarzy na 
wystawę amerykańską. 

w Wilnie, europejski 
Institut“ p. 

P. Ludomir Śleńdziński, obecny 
dziekan Wydziału Sztuk Pięknych U. 
S.B., dobrze znany jest naszym czytel- 
mikom, Zamieszczaliśmy swego czasu 
znane obrazy p. Śleńdzińskiego: „Por- 
tret żony”, „Dainis i Chloe“ i inne. 
Obecnie reprodukujemy ostatni obraz 
znakomitego malarza. Obraz ten, malo 
wany al tempera i noszący tytuł „Mo- 
tyle*, jest właśnie teraz na wystawie 
amerykańskiej, gdzie zwraca na siebie 
uwagę stylem i wykonaniem. Wysta- 
wa z Pittsburga udała się do New-Yor 
ku, następnie zwiedzi Chicago, San- 

Fracisko i Cliveland. Nieoficjali amba- 
sadorowie, malarze polscy, a w ich licz 
bie i wileńscy, spełniają szczytne za- 
danie, sławiąc imię Polski, jako kraju 
o wysokim poziomie kultury artystycz 

Tad. ©. 

SŁOWO 

Szanghaj w morzu. płomieni 
SZANGHA), (Pat). Dziś dnia 306 

b. m. o godz. 5.360 nad ranem 

według czasu lokalnego większa 

część Sza-Pei, chińskiej dzielnicy 

Szacghalu, stol w płomieniach, 
dochodzących go wysekości eu 

Flota amerykańska w p 
NOWY YORK. PAT. — Flota azja 

tycka Stanów Zjednoczonych otrzyma- 

ła rozkaz, w myśl którego ma być go- 

żowa w każdej chwili do odpłynięcia do 

Chin w obronie interesów znajdujących 

ODPRĘŻENIE W ZATARGU 

20 do 30 metrów. Pożar stopnie- 

wo zbiiża sią da koncesji mię. 

dzynarodowej. Odgłosy strzałów 

karabinów maszynowych zał na 

chwlię nie ustają. 

ogatowiu 
się tam obywateli amerykańskich, 

MANIŁLA (Filipiny). PAT. — No 

wych 8 koutrtorpedowców otrzymało 

rozkaz być w pełnemm pogotowiu dla u- 

dania się do Szanghaju. 
  

  

GÓRNICTWIE 
PRZEMYSŁOWCY COFNĘLI SWOJE ŻĄDANIA 

WARSZAWA, £0.1 (tel. własny). 
Sytuacja w zatargu zarobkowym 
w górnictwie węgiowym uległa 
znacznemu edprężeniu. W dniu 
30-go b. m. Rada Zjazdu Prze- 
mysłowców Górniczych zagłębia 
Krakowskiego i Dąbrowskiego 
postanowiła zaprosić delegatów 
związków zawodowych na kon 
ferencję, na której cofnęła swe 
poprzednie żądania obniżenia 
płac o 21 proc. ! zaproponowała 
zniżkę 8 proc. t. |. taką jaką o- 
rzekła Komisja Arbitrażowa w 
Katowicach. 

Ponieważ delegacji związków 
zawodowych nie mogli dać de- 
finitywnej odpowiedzi dalsze 
pertraktacje postanowiono prze- 
nieść na przyszły tydzień. 

Wycofanie się pracodawców z 
żądania 21 proc. Gbniżki płac го- 
botniczych oraz podjęcie normał- 
nych pertraktacyj sprawiają, że 

Echa przemówienia posła St. 

kongras socjakstycznych związ- 
ków górniczych zwołany na dzień 
31-go dla proklamowania strajku, 
obradować będzie w zmienionej 
Sytuacji. Jeżeli chodz! 6 Górny 
Siąsk sytuacja a tyle się wyjaś- 
niłe, że wiadomem Jest, że Kkzn- 
gres radców zakładowych tk.zw. 
Zespołu Pracy obradować będzie 
w dniu jutrzejszym oddzielnie 
od kongresu socjalistycznego. 
W dniu 29-go b. m. nie doszło 
pomiędzy obu temi odłamami do 
porozumienia. Związek socjalis- 
tyczny |Jak się dowiadujemy parł 
do odbycia kongresu pod hasłem 
strajku generalnego we wszyst- 
kich trzech zagłębiach węglo- 
wych, natomiast zespół pracy 
postanowiłjodbyć kongres radców 
zakładowych w celu ustosunko- 
wania się do orzeczenia Komisji 
Arbitrażowej w Katowicach. 

Mackiewicza 
NA KOMISJI KONSTYTUCYJNE: 

WARSZAWA. (tel. wł). W związ- 
ku z przemówieniem posta St. 
„Mackiewicza w komisji konsty - 
tycyjnej sejmu, © możliwościach 
ustroju monarchicznego w Poi- 
sce, Otrzymuje on ze wszystkich 
stron Polski powinszowanla i 
listy, bądź cd osób prywatnych, 
bądź od zrzeszeń I organizacyj. 

Na uwagę zasługuje list, któ- 
ry otrzyma: on dziś z Estonji са 
organizacji rojalistów estońskich, 
którzy ja« się okazuje, prowa- 
dzą propagandę monarchiczną w 
Estonji i wydają własny prze- 
gląd prasowy pod tytułem „Ku- 
ningriiklane“. 

Rezygnacja profesora Kulczyckiego 
WARSZAWA, 30 I. (tel. własny). 

W dniu 29-go b. m. odbyło się po- 

  

   
   luje się krzyżowy 

siedzenie Zarządu Naukowego Insty- 
tutu Emigracyjnego i Kolonjslnego na 
czele którego jako prezes stoi sen. 
prof. dr. Głąbiński, a jako vice-prezes 
prof. dr. Szymański skarbnikiem zaś 
był p. Ludwik Kulczycki. 

Na posiedzeniu w dniu wczoraj- 
szym przyjęto do wiadomości rezy- 

„gnację p. Kulczyckiego ze stanowiska 
skarbnika i powołano na jego miej- 
sce p. Stołyhwę, 

"LOKOMOTYWY POLSKIE DLA 

Och, do djasłta! Tego dłużej nie 
wylizymam, Teraz przeprowadzę 
na zerjo kurację Aspiriną, 

bólem głowy, zębów i kończyn, przeciwko reumatyzmowi, grypie 
jlepiej pomagają niezawodne 

j tabletce i na kożdem opakowaniu (po 20 lub 
napis BAYER, kłóry stanowi markę 

„ochronną oryginalnej Aspiriny. Do nabycia we wszysikich aptekach. ` 

Trad 
AkkóżŁikŁk kk, 

Księżna Tarakanowa 
nie była usłana kwiatami. Poprzez 
krew brnęła imperatorowa do władzy i 
krwawem było jej panowanie, rozpo- 
częte morderstwem Piotra Il i Iwana 
Antonowicza — cesarzewicza, który 
został zgładzony w Szlissełsburgskiej 
twierdzy. Jak duch zemsty zjawiał się 
w rozmaitych krańcach wielkiego pań- 
stwa coraz to inny samozwaniec i sta- 
wał do walki o tron. 

We wrześniu 1773 r. wybuchł bunt 
wśród kozaków dońskich, na czele któ- 
rych stanął kozak Pugaczew, podając 
stę za Piotra Ilł-go. 

Tutaj chwilowo zeszły się drogi 
„nieprzejednanego emigranta" i wroga 

cesarzowej — wojewody wileńskiego i 
samozwanki. 

Książę Karol Radziwiłł wybierał 
się właśnie nad Złoty Róg, by uzyskać 
poparcie Turcji dła sprawy, którą re- 

prezentował. 
Wystąpienie wnuczki Piotra Wiel- 

kiego o prawa do tronu, w chwili bun- 
tu Pugaczewa i wojny tureckiej, było 
jednym więcej atutem dla Polski, osła” 
biając Rosję. 

Nie wiemy, czy wizja tronu olśniła 
i zahypnotyzowała szaloną Ely Emet- 
tóc, czy chęć czerpania pełnemi dłońmi 
z anegdotycznych w Europie bogactw, 
„Panie Kochanku'* popchnęła ją do po- 
djęcia wspólnej wyprawy z magnatem 
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Femi Pod protektoratem JWP Generała Dywizji inż. A!. Litwinowicza, D-cy 0. K. lil, w ostatnią sobotę karnawału, 

Pozostałe bilety do nabycia w 
UAAAAAAAAAAŠAŽAALAAAASAAAAAS, 

polskim, 

Pewnem jest tylko, že ona sama by 
ła projektu tego twórczynią, do które- 
go zapalił się chwilowo wojewoda wi- 
leński, aby szybko ochłonąć i w porę 
jeszcze usunąć się od intrygi, która mia 
ła zbyt wiele pozorów awantury i 
blagi. 

Być może nie był to pierwszy wy- 
stęp tej kobiety w zakresie samozwań- 
czych poczynań? 

W 1770 r. wypuszczono z cytadeli 
brukselskiej i odesłano zagranicę 18-le- 
tnią dziewczynę, która podawała się 
za naturalną córkę Franciszka I i mie- 
szkała czas jakiś we Francji, otoczona 
przepychem i hołdami. 

Dziwnie dużo wspólnych cech po- 
siadaty te dwie kobiety — czyżby by- 
ły jedna” osobą? 

W Wenecji oczekiwano na paszpor 
ty tureckie, na pieniądze, towarzyszyli 
pięknej pani dwaj konfederaci: Michał 
Domański, starosta piński i nieodłącz- 
ny jego przyjaciel Jan Czarnomski, cho 
rąży ziemi Halickiej — obaj szli wier- 
nie za samozwanką, towarzysząc jej aż 
do więzienia, gdzie rozkochany w niej 
Domański ofiarowywał się pozostać 

na wieki w twierdzy wzamian za pra- 
wo zaślubienia „Władczyni Oberstei- 

nu“. 
Wreszcie orszak ks. Tadziwiłła i pre 

tendentki do tronu rosyjskiego przybył 
do Raguzy: Tutaj rozpoczęła. występy 
oficjalnie „Elżbieta H'. Rozesłała kopie 

AFRYKI ZACHODNIEJ 
WARSZAWA, 30 I. (tal. własny) W 

nejbifższym czasia eczekiwany jest w 
Gdyni specjetny states do przewożenia 
iokamotyw, który zabiarza ładunek 12 
polskich lokomotyw wykonanych na 
zamówienie Francji i przeznaczonych do 
francuskiej Afryki Zachodniej. 

Statek jest urządzony w tenispos6b, 
że na prkładzie mieści się odpswied- 
nia ilość szyn, na które zajadą iokome- 
tywy które zostaną umocowane dla 
transportu morzem, 

  

Z. 0. R. (Wileńska 33) 
AŻAAAAAAAAAAŁADAŁANAŚ| 

sfałszowanych testamentów Piotra I i 
Elżbiety I, według których tron przy- 
padał w udziale córce jej Elżbiecie II. 

Potem wydała manifest do floty ro- 
syjskiej, w którym wydarta cudem z 
1ąk zdradzieckich, prawowita  wład- 
cyni Rosji oświadcza, że przywłaszczo- 
no nieprawnie jej dziedzictwo. 
+ Pisała nawet do admirała Orłowa 
tłomacząc mu między innemi, dlaczego 
testament Elżbiety I był sporządzony: 
na korzyść córki z pominięciem syna, 
— którym był Pugaczew!.... 

Od tej chwiłi kości zostały rzuco- 
ne... 

W listach do sułtana błagała o po- 
moc i poparcie, tłumacząc, że jedynie 
wzgląd na dobro Połski i Rosji zmusza 
ją do działania, jednocześnie przedsta” 
wiała fałszywie stan w Rosji, twier- 
dząc, że Pugaczew zwyciężył. 

Niedługo jednak cieszyła się do- 
muniemana Elżbieta II poparciem ks. Ka 
roła „Panie Kochanku*, przejrzał 
wkrótce i odjechał nad Lido, pozosta 

wiając przy boku pięknej pani Czar- 
nomskiego i Domańskiego. 

Pokój zawarty pomiędzy Turcją a 
Rosją, zdawał się kłaść kres zakusom 
samozwanki, lecz ona nie chciała się 
cofnąć i gdy ks. Limburg wzywał ją do 
powrotu, odmówiła |... zażądała pienie- 
dzy na drogę do Konstantynopola! 

I jeszcze raz, po pewnym czasie 
wierne książątko niemieckie błagała ją 
o powrót, Niech wróci do Obersteinu, 

  

KOMU 

  

2 powodu pizediusejącej się niepogody i trwającego karnawału 
wysprzedalismy niektóre aitykały gumowe, Oraz tansczne pantofelki. 
Zawiademiamy naszą Szanowną Klijentelję, że dziś w noc 
liśmy nowy transport, 2 tysiące par, brakującego sortymentu, к że 

będziemy 
naszej Sz. Kljenteli zadość uczynić. 
w poniedziałek, 1 lutego, 

   
    konotowała, To też np. wchodzi Feljcian 

    па 5 5, a towa ka mi szepcze: 

- iech pan zauważy, że on cały 

czas będze 'miłezał, powje cztery słowa 

dopiero przy końcu drugjego aktu, 
I rzeczywiście tak sję stało! 

Albo młody Duiskj kategorycznie oświad 
cza, że żeni sję z kucharką —- rozpacz fa- 

milji, awantura, Jestem zdumiony: do- 

prawdy? oženį się? Towarzyszka śpieszy 

wyprowadzić mnie z błędu — nje, nie oże 

ni się, zobaczy pan, przyjedzie ciooja, pra- 

czka,,, diugį antrakt wypadł w: samą porę 

— dowjedzjałem się tak dobrze, co nastą- 

pi, że mogłem choćby iść pouczyć aktorów. 

Ale okazało sję, że į опр wiedzą, 

Dzięki uroczej towarzyszce  zrozumja- 
lem nieźle sztukę, Niby stara, niby z la- 

musa, ale zawsze Świetna, Największe po 

wodzenje: u pubłjczności miał dowcip: mło 
dy Dulskį rob; mamje wyrzuty, że mimo 

swej moralności trzyma w kamienicy koko 

tę i bierze od niej pieniądze, uzyskane z 
brudnego procederu, Na to mama: 

Ja tych pieniędzy nie biorę na dom, 

one idą na podatki! 

Cha, cha, cha,! — cieszy sję cała sala, 

a gruby pan sjedzący za namj westchnął: 

— „Фобге były czsy! w mojm domu jest rój 

kokotek, a na podatki nie wystarcza!" — 

Biedny kamjenijcznik 

Albo te dwie córeczki: Mela dobra, po- 

czciwa z gnatami dziewczyna, lecz głupia, 

że aż bić sję ją chce, Hesja zła, podła, — 

ale sprytna. Podpatrzyła to Zapolska, że są 

  

    

      

    

tylko dwa gatunki ludzi: źlj mądrale, lub 

dobre głuptasy, . Święta prawda, 

Cały dramat z kącharką w cjąży jest 

dziś niezrozumiały, A poradnia Boya od 

czego? 

A propos — poradnia ponoć żle jdzje, 

Frekwencja za mała! Spis ludności wyka- 

zał 5-miljonowy dobytek w cjągu 10-cju 

lat, no — poradnia (w tem, by to tak dalej 

nie szło, Swoją drogą, poradnia ma ponoć 

zamiar rozdawać  pubłicznoścj na takich 

szukach, jak Dulska, ulotki tej treścj: 

Gdyby Boy żył wtedy, a jego po- 
radnja byla w kamienjcy Dułskjch— 

sprawa byłaby rozstrzygnięta w naj- 

prostszy sposób, 

Prosjmy odwiedzić nasz zakład! 

Całą dobę otwarty!. 

Mój Boże, ta poradnia pozbawi wszyst- 

kich autorów wątku j węzła jch utworów! 

Przecje lwia część obracała sję dookcia 

komplikacyj, powstałych z tego powodu. 

co? Do poradni j po krzyku, Spry- 

„ z tęgo Boya! Sam znalazł sobie temat, 

a jednocześnie pozbąwjł go dwóch trzecjch 

rywalj, 

   

   

  

Właśnie dyskusję na temat pceradni i , 

jej wpływu na literaturę wiodły dwie mło 
de śliczne panjenki,2Jedna w ziełonym swe- 

trze, krótko -- jak chłopiec —- ostrzyżona, 

prawdziwie nowoczesna, dziarska — klaro 

  

POCZĄTEK 
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lecz niech się wyrzecze baśni, niech 
obieca, że nie będzie wspominać o Per- 
sił, tronie, Pugaczewie i podobnych... 
głupstwach! 

Ona zaś nie myślała > pc wrecie. 
Jak gracz, schylony nad stołem, rzuca 
nowe i nowe stawki, zapalony, nieprzy 
tomny, aż do ostatniej, chwili pełen na 

dziei, tak Aly Emettće rozpoczynała no 
wą grę w Rzymie. 

Któż odgadnie, gdy historja milczy, 
co powodowało tę piękną kobietę do 
czynów  szałonych, do _ ciągłych 
kłamstw, borykania się z przeciwno- 
ściami, do ciągłej, namiętnej walki? 
Czy żądza bogactw, które tak chciwie 
garnęła ku sobie, skad się tylko dało, 
by pławić się w przepychu? Czy wi- 
dmo władzy prawie nieograniczonej? 

Czy może potrzeba walki i przygód? 
Rozpoczyna szturm do kardynała 

Albaniego, ale ten pozostaje niezwzru- 
szony, mimo, że znając jego przychyl- 
ny stosunek do Polski, „Księżniczka 
Elžbieta“ obiecuje roztoczyć opiekę 
nad Polską. Twierdzi, że chce zmienić 
wiarę, by móc potem krzewić katoli- 
cyzim w swem państwie. 

Tymczasem Katarzyna II zaczęła 
się niepokoić wieściami o nowej sa- 
mozwance. Nie chciała dopuścić do roz 
ruchów, które tak łatwo wybuchały w 
Rosji. 

Aleksiej Orłow miał raz jeszcze zło” 
żyć dowód wierności dla swej, cesarzo- 
wej, która zawdzięczała mu tron, jako 

  

    

dnia 6 lutego b. r. odbędzie się 

ycyjny Bal Doroczn 
4 orkiestry. — Moc oryginalnych niespodzianek. — Kotyljon moderne z upominkami dia Pań. — Wspaniałe dekoracje. — Rozlosowanie biletu Loterji Państwowej wśród Gości. 

STROJE BALOWE. 

Związku Oficerów 
i Podchor. Rezerwy 

NIKAT 

otrzyma- 

mogli wszelkim wymaganiom 
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Światowid Nr, 4 — Na okładce prześli- 

czny, niezwykle wyrazjsty portret powtańca 
Karola Mumowieckjego, W tekście zwraca 
uwagę pięknie ilustrowany artykuł p, Ff Dan 
gła p.t, „Djabły, czary i strachy Wileń- 

rzny i Polesja", Pozatem, jak zwykle — 
zystkiego potrochu! 

  

Radjo wiieńskie 
Niedziela, dnia 31 stycznia 1932 r. 

9,25: Tr, bicja dzwonów j motywy z Ka 
tedry Wileńskiej na całą Polskę, Przy orga- 
nach prof, Wł, Kalinowski, $ 

10,00: Koncert z płyt, 
12,15: Poranek z Filharmonjį Warszaw- 

skiej. 
15,15: Aud, żołnierska z Warsz, 
15,55: Audycja dla dzjecj z Warsz, 
16,20: Muzyka z płyt Muzyka polska, 
16,40: „Walka z termometrem" — odczyt 

z Warsz, wygł, C. jJełenta, 
17,15: Ruch ludności w Europje* — od- 

czyt z Krakowa, wygł, dr W, Ormicki. 
17,45: Koncert z Warsz, 
19,00: Litewska audycja literacka. 
19,20: „Co się dzieje w Wilnie?" — p0- 

gad, wygł, prof, Mieczysław Limanowski 
19,45: Słuchowisko z Krakowa, 
20,15: Wjeczór sonat, 
21,45: Kwadr, literacki z Warsz. 
22,00: Recital fortepianowy z Warszawy, 
Ponjedzjałek, dnia 1 lutego 1932 r, 
14,40: Mużyka z płyt. 
15,45: Audycja dła dzieci, 
16,20: Lekcja francuskjego z Warsz, 
17,05: Przemówienie Naczełn, dyr, P, R. 

Zygmunta Chamca z Warsz. z okazjj imie 
nin Prezydenta Rzplitej, 

17,10: „Prezydent Rzplitej jako uczony į 
badacz““ — odczyt z Warsz, 

18,15: Recital fortepianowy Attjljic Bru- 
gneli z Warsz, 

18,50: Wileński komunikat sportowy. 
19,00: „Kołonizacja polska na Litwie — 

historyczny odczyt iitewski, 
19,25: „Co nas boli?" — przechadzki Mi 

ką po mieście, 
20,15: Opera z Warsz. („Napój miłosny” 

Donizett'ego), 
22,15: „W gotowalnj hiszpańskiej senio- 

ry'— felj, z Warsz, 
22,30: Kom, ij muzyka taneczna z Warsz 

wała długowłosej, ancjen regime, skromnej 

kołeżance, że njema co, 

że wołna miłość, .. 
Skończyło 

  

że samodzjełność, 

   
ię przedstawienie, w szatni 

tlok į buskulada, Chłopczyca na zjełono cjś 

nie sję napróżno, peszturchałi ją, nic nie 

dostała — w bek! 

— Dajno mnie numerek, mówi długo 

włosa, 

a wszystkich, gruchnęła w      
    wychynęla nie Ś 

Masz!    

  

arzyszka zapewniała mnie, że 

Detkowska grała Dulską sto ra- 

i, niż tu Słubicka, Bardzo wierzę, 

— jest żywsz%, ma więcej temperamentu, 

poczucia komizmu, To złudzenie, że artyści 

stolecznį są najiepsį. Karol, 

iai 
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mordercy Piotra III. 
Zręcznie oplątano siecią intryg zmę 

czoną bezowocnemi wysiłkami o po- 
moc Rzymu, zadłużoną „Księżnę Elż- 
bietę“. 

Pewna czaru, który dotąd nie za- 

wiódł jej nigdy, uwierzyła tałszywym 
zapewnieniom admirała Orłowa i dała 
się wciągnać w pułapkę. Gdy stanęła 
na pokładzie statku „Izydor*, miała 
bowiem asystować przy ćwiczeniach 
morskich, powitano ją salwą armatnią 

i złożono hołd, jak prawowitej wład- 

czyni. . e 
Było to ostatnie złudzenie w jej 

życiu. Marzenia o wielkości przerwane 

zostały gwałtownie, okrutnie: nagle 

stanął przed nią kapitan gwardji, o” 

znajmiając, że jest aresztowana.. 
Czekała ją teraz długa i ciężka po- 

dróż morska, która poderwała do re- 

szty słabe zdrowie suchotnicy. 
Katarzyna II nie chciała mieć za 

sobą nowego cienia, nowej ofiary swe- 
go panowania, nie wierzyła w legendę 
o pochodzeniu samozwanki, chciała ją 

rozwiać, musiała więc wiedzieć, kim by 
ła rzeczywiście uwięziona w twierdzy 
św. Piotra i Pawła kobieta, skąd po- 
chodziła, jakiej była. narodowości? 

Książę Gałicyn prowadził śledztwo, 
miał za zadanie zdobyć za wszelką ce- 
nę odpowiedź na te pytania. 

Jak w kalejdoskopie zmieniały się 
opowieści i kłamstwa  „księżniczki”, 

nie dbała o to, że tkwiły w nich wyra- 

(
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Spestrzeżenia Zakładu  Meteorologicz- 

: nego U.S.B. w Wilnie. 
Z dnia 31 stycznia 1932 roku 

Ojśnienie średnie: 754 
Temperatura średnia: į 

  

Wscnód słońca g. 7.47 

Zachód słońca g. 16 42 

     

  

   

  

к> Temperatura najw |-4, 

;  Femperatura najniższa: —-1. 

Opad w mm.: 0,2. 

„Wiatr: północno-zachodni, 
Tendencja: spadek, potem wzrost, 

Uwagi: zachmiuwzenja zmienne, przełotny 

- śnieg, 

KOŚCIELNA 
— Nabożeństwo w dniu imienin P. 

Prezydenta. — W poniedziałek, @та 1 
| lutego, o godz. 9,30 rano, odbędzie się 

w Bazylice wileńskiej z. inicjatywy 
włądz wojskowych nabożeństwo na in 
tencję Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej Ignacego Mościckiego, w dniu imie 
nin Pana Prczydenta. 

Natomiast w dniu 31 bm. we wszyst 
kich oddziałach garnizonu  wileńskie- 
go odbędą się przeznaczone dla żoł- 
nierzy pogadanki o życiu i działe.lno- 
ści Pana Prezydenta, 

| URZĘDOWA 
— Powrót wojewody, — W dniu dzisiej- 

Szym, w niedzielę, p. wojewoda Zygmunt 
Beczkowjcz powraca z Warszawy ji obejmuje 
urzędowanie, 

  

MIEJSKA 
— Dowolny wybór hurtowni tytoniowych 

mają detaliści, — Z Wileńskiej Izby Skarbo- 
wej dowiadujemy się, że wlašcicjele konce- 
Sjonowanych miejsc sprzedaży wyrobów ty- 
tonjowych, mający swe przedsjębjorstwa w 
Wiinie į na terenje powiatu wileńsko-trockie 

"go, mogą z dnjem 1 marca rb, zaopatrywać 
się w wyroby tytoniowe w dowolnej hurtow 
ni rejonowej z pośród znajdujących się w m. 
Wilnie, lub też w Magazynie Państwowym 
przy ulicy Jagiellońskiej Nr 1. 

— Termin zeznań o dochodzie. — te 
siębjorstwa handlowe od 2 kat, wzw 
przemysłowe od 5 kat, winne do dnia 15 ju 
tego złożyć władzom skarbowym zeznania 
o obrocje za rok 31. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyt, Dnia 1 lutego w poniedzia- 

iek, o godzinie 7 wiecz, odbędzie się w Do 
mu Sodałjcyjnym (ul, Królewska 9, III p.) 
il odczyt z cyklu „Święci Pańscy* pt, „Świę 
ty Anzelm z Canterbury" — Ks, Prof, Dr 
Leona Pucjatv, Wstęp dla członków: i zapro 
szonych gości, Zaproszenia można otrzymać 

onków Sodałicyj Marjańskich, 
— Łóęząd Katolickiego Związku Polek— 

w myśl zalecenja Ojca św, wzywa swych 

    

    

onków do zebranja sję w dniu 2 lutego 
Jakóba i przystąpienia do ko- 

która się odbę 

  czł 
w. kościele ś, 
munij Św. przy mszy Św. 
dzje o godz, 9-ej, 

— Posiedzenie Komitetu obchodu 25-ie- 
cia teatu poiskiego odbędzje się w ponjedzja r 
łek nadchodzący 1 lutego o godz. 7 wi: 
w gabinecie prezydenta miasta (Domin 

ska 2), 

   

RÓŻNE 
— Podziękowanie, W, Panu Jerzemu Tar- 

io pełnomocnikowi T-wa A, K. „Arbon* 

    oijarowane, Z KB otwarcja Wileń- 
kiej Komun ji Autobusowej, 300 zł, na 

rzecz ratowania Bazyliki składam serdeczne 

bóg Хар 

  

     

  

Ernis Bazyliki 
— Na intencję pomyślności między © 

narodowych prac nad pokojem. Prze 
wodnicząca Międzynarodowej Misji Ka 
tołickich Związków Kobiecych ogłasza 
następującą odezwe: 

Ojciec św. wzywa wszystkich wier 
nych dė modlitwy o pomoc Bożą dla 
tych, którzy pracują nad urzeczywist“ 
nieniem pokoju. Pragniemy zatem ja- 
ko wierne dzieci Kościoła odpowie- 
dzieć całem sercem wezwaniu nasze- 
ge Najwyższego Pasterza. Proponuje- 
my więc zorganizowanie w tym celu 

ogólnej komunii św. 2-go lutego br. 
w święto Oczyszczenia Najśw. Panny, 
które jest dniem Konferencji Rozbro- 
jeniowej w Genewie, ażeby uprosić 

dla niej błogosławieństwo Boże, bez 

którego żaden wysiłek ludzki nie mo- 
że być owocnym. 

— Kurs młodych matek, — Kobiety! Czę- 

sto nješwjadomie rujnujecje zdrowie swo- 

1е 1 swych dzieci z powodu braku niezbęd- 

mych wiadomoścj co do zwałczania į Zapo- 

biegania chorobom,  Spelnijcie przeto swój 
najważniejszy obowiązek względem rodziny 
i społeczeństwa, jeśli się zapiszecje na kurs 

dla młodych matek w Ośrodku Zdrowia, 

gdzie się dowiecie potrzebnych Wam rzeczy 

z zakresu higjeny osobistej, higieny mieszka 

nia, wychowania į odżywiania dziecka, o- 

  

raz z zakresu zapobjegania chorobom spo- 

łecznym. Wykłady odbywać sję będą 2 ra- 

zy tygodn, w godzinach wieczorowych w 
   

ciągu 3 mies sywać sję na kurs 

mogą osoby majpce skonczonych lat 16, do 

dnia 10 lutego rb, w rejestracji Ośrądka 

Zdrowia przy ulicy  Wiełkiej 46, cd godz, 
12 do 1, Kurs bezpłatny, 

— „Dawne czasy, dawne pieśni", — Do- 

wiadujemy się, że grono osób, którym na 

sercu leży dostarczenie chleba najbiedniej- 

szym warstwom ludności naszego mjasta, 

łącznie z piątą Konferencją Wil, Męskiego 

Tow. Św. Wincentego a Pauio, god kierow 

nictwem artystycznem pana Prof, Adama Lu 
dwiga, urządza w przyszłą sobotę przedsta 

wienje popołudniowe w salj Teatru Wielkie 

go na Pohulance, w dniu 6 lutego br, Na tę 

imprezę, o prześli icznym i poetycznym na- 

stroju, złożą się: śpiew, deklamacja i tańce 

w Kostjumach z końca 18-ga į początku 19 

wieków, Przedstawienie zakończy komedja 

wł akcje AI, Hr, Fredry „Pan Bėnei“, ta 

perelka humoru j wdzięku dawnych cza- 

sów. Bilety nabywać można u pań protekto 

rek tego przedsięwzięcia, raz w teatralnej 

kasje zamawjań, Wobec dużego zajntereso- 

wanja, należy się Śpieszyć z zaopatrzeniem 

się w bilety, 

  

  

    

  

Czy reumatyzm i pó 
Jak ogóln'e wjadomem jest, reumatyzm, 

podagra i pokrew ne cierpie ia ntają za przy 
сгупе nagromadzanie się kwasu moczowego 
Ww Ogranizmie 'udzkim, Kwas moczowy zaś 
stanowią ostre jak i ie robne kryształy, 
które sad. iach, lub w in- 
nych czę: h ciała, wywołują częstokroć 
już przy najmniejszym ruchu straszliwe bó- 
le, Szczególnie w stawach mogą te ostre 

kryształy wywoła ąć ni iebezpieczne zaburze- 
nia, czyniąc z chorego nieszczęśliwego kale 

kę, który @гесхопу | uporczyweini  bėlami 
stopniowo tacj władzę w członkach, Rów= 
nież p. A, Hoofljich, Łódź, Rokocińska 25; 
wiele przecjerpieć musjał, zanim znalazł wła 
ściwą drogę do „uzdrowienia, Pisze on nam 
m, in.: przed czterema laty miałem pierwszy 
nzpad reumatyzmu. Po gorących kąpielach 
poczułem początkowia pewną ulgę,  !ecz 
wkrótce bóle „powróciły jeszcze w sįlniej- 
szym stopniu i odtąd stałe mję już dręczy 
ły. Prawe kolano opuchło silnie i zupełnie ze 
sztywniało, tak, że przy wchodzeniu na 

   

    

  

    
    

      

jdaqra Są uleczalne? 
schody włóczyłem tę nogę, Gdy 
przez pewien czas, nie mogłem m 
miejsca, Wówczas to wyczytałem w! gaze- 
tach, że pewien pan we Lwowie ule zył się 
skutecznie przy pomocy Togalu z t do- 
legiiwošcį. Również i «mnie te tabletki tak 
wspan'ale pomogły, "że teraz chodzę jak 
GWO i nie odczuwam żadnych bólów jak 
gdybym nigdy nie cierpiał na reumatyzm 
Podobnie świadczy wiele cierpiących, k 
rzy przyjmowali Togal przy reumatyzmie, 
podagrze, rwaniju w stawach, lamaciu w 

kościach, bółach nerwowych, i głowy, prze 

zjębieniach i pokrewnych niedomaganiach, 

Nawet w chronicznych wypadkach osiągnię 

to przy pomocy Togalu pomyślne rezulta - 
ty, ponieważ lek ten zwalcza owe cierpie- 
nia. Nieszkodliwę dla serca, žolądka i įn- 
nych organów, Jeśli ponadto lekarze Togal 
ordynują, to przecież każdy z zaufaniem za 
kupić go może, We wiszystkich aptekach, 
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źne sprzeczności, był to jakiś chorobli 
wy szał wyobraźni. Nie żałowała niko- 
kogo, nie wahała się rzucać oszczer- 
stwa na ks, Karola, szydzić i oczer - 
niać wiernego do końca Domańskiego. 
Wypierała się uroczyście autorstwa 
plotki o monarszem biada: twier 
dziła, że nie mówiła nigdy o tem, cho- 
ciaż ks. Karol błagał ją o wykorzysta- 
nie praw jej należnych. 

Skłądała memorjały, dotyczące no- 
wych projektów, ważnych dla rosyj- 
skiego Śzodd z Persją, jak niegdyś 

posyłała ks. Karołowi memorjały w 
sprawie Polskiej. Prosiła cesarzową 0 
przebaczenie, obiecywała milczeć, bła 
gała o wolność. 

Nie udało się jednak do końca wy- 
drzeć jej tajemnicę pochodzenia. Za- 

sm) taa jaką religję wyznaje, wpadła w 
ką gmatwaninę kłamstwa, że trudno 
było cokolwiek z nich wyłuszczyć. 

Gdy poseł angielski zawiadomił Ga" 
licyna, że ma pewne poszlaki, by są- 
dzić, że samozwanka jest córką restau- 
ratora z Pragi Czeskiej, a ten powtó- 
rzył to na śledztwie, wybuchła gnie- 

wem, obiecując wydrapać oczy temu, 

kto się ośmielił ją tak oszkalować. 
Nie pomogły obostrzenia więzien- 

ne, samotność, która doprowadzała ją 
do ataków nerwowych, niedostateczne 
odżywianie, które przyśpieszało ko- 
mec... : 

Okrucieństwa Katarzyny II nie zdo- 

łało przełamać uporu, a może nieopa- 
nowanej wyobraźni spowodowanej cho 
robą umysłową? 

Nie nie wskazuje na to, aby moż” 2 
na było uważać ją za męczennicę idei. 

Przewrotność cechowała jej розите- 

cia, brak wytycznej, brak prawdziwej, 3 

szczerej idei. 
W czasie śledztwa nie okazała du 

my, przeciwnie, poniżała się, prosiła o 
łaskę, zachowując jednaen=lie dziwną 

czelność, nie okazała współczucia, ani 
wdzięczności, dla tych, z którymi losy 
iej były związane, potrafiła ich szkalor 
wać, aby siebie obronić. Wiara, uczu- 
cia były dla niej wybiegami dyploma- 

tycznemi, żongłowała niemi, czy były 

jej obce istotnie?... 
W roku 1775 pochowano z 

„Samozwanki księżniczki Elżbiety” 
Aleksiejewskim  rawelinie, w Adi 
twierdzy, w gleboko wykopanej mogi- 

le. Nikt, prócz kilku żołnierzy, nie wie- 

dział o jej śmierci. 
W opuszczonej celi pozostał tylko 

napis, pełen rozpoczy: O! Dio!... 
Tak zgasła, unosząc z sobą tajemni- 

cę swego życia księżna Tarakanowa, › 

której legenda nadała nazwisko, ni- 

gdy nie używane za życia. A nimb ta- 
jemniczości pociąga ku niej nadał i nie- 
pokoi, į jak zagadka, której nigdy się 
nie SAY. >) Obi. 

*) Ernest Łuniński Księżna Tarakanowa, 

LO wo 

Areszty w straży litewskiej 
ZA ŁAPÓWKI I WSPÓŁDZIAŁANIE Z 

WILNO, — Wobec ustałenia przez ko- 
wieńskie władze inspekcyjne, jż strażnicy Ii 
tewscy rejonu trockiego i oikjenickego u- 
trzymują takt z bandami przemytniczemi, 
z któremi La a niektórzy kormien 
dancj ode. i wynagradzanį pie- 

Głównej komendy 
ej usunięto ze stanowisk 4 ko 

Hodurowcy 
W ostatnich duiach A gow. nowo- 

gródzkim i woiożyńskim ziikwidowa- 
no kilka sekt baptystów i kodurowców, 

  

   
    

 
 

    
straży gran 

PRZEMYTNIKAMI 

mendantów posterunków granicznych į 18 
szeregowych. Równocześnie 7 policjantów, u 
których znałezjono dowody Otrzymywania ła 

pówek od przemytników i ułatwianie im 
przekroczenia granicy — aresztowano, Na 
miejsce usuniętych į aresztowanych przysia- 
na z komendy kowieńskiej nowych iunkcjo- 

jitszy, 

  

   

—komunišči 
A, których członkowie zajmowali się agi- 

tacją komunistyczna, 

te
     

  

— Stowarzyszenie „Opjeka Polska nad 
Redakami na Obczyźnie" zaprasza wszyst- 
kie dzjecj wiłe: kie na ostatnie przedstawje 
nie „Zaczarowanej iujarki“ į „Zimy“ wę 
wtorek dnja 2 lute: o 

   

„0 godz, 12 w po- 
m „Iutnja“, Režy- 

* muzyką ktmrp, p. 

     

  

    

-- Walka z tajnem gorzelnictwm, — Mi 

mo ostrych kar nakładanych na właściciel 

tajnych gorzelni gorzelnictwo kwitnie po 

wsjach mw dałszym cjągu, Włoścjanie wobec 

niskich cen zboża gremjalnie przystąpili do 

intratniejszego sposobu pozbywania się ziar 

na, Niema prawie gminy w Wileńszczyźnie, 

gdzjeby nie wykryto tajnej gorzelni samo- 

gonki, W ostatnich trzech tygodniach na te- 

renje Wileńskiej Izby Skarbowej ujawniono 

przez organa policyjne i skarbowe 32 tajne 
gorzełnie, przyczem skontjskowano 780 li- 
trąw: gotowej samogonkij oraz przeszło 100 

garncy zacjeru,. 40 włościan pocjągnięto do 

odpowjedzialności sądowej, zaś 17 fumkcjo- 

narjuszom i kiiku osobom prywatnym udzje- 

lono nagród pieniężnych za przyczynienie 

sję do wykrycja zakonspirowanych gorzelni, 

— Wyjaśnienie Dyrekcji Kolei, W zwią 
ku z mctatką pod tytułem „Runął komn w 
Depot kolejow: Dyrekcji kolej otrzy 
mujemy następujące oświetleirze tego wy- 

padku: © 
W dniu 28 stycznia rb, o godzjnie il-ej 

w parowozowni na stacji Wilno, jeden z sna 
larzy przedsiębiorcy prywatnego p, Śwital- 
skjego, wykonywującego roboty dła kołei, 
ustywając rusztowanie z desek, po dokonaniu 
'malgwanja dźwigarów dachowych wewnątrz 
parowozowni, stracj: równowagę, i zeskaku 
jąc z rusztowania na stojący w pobliżu ten- 
der, potrącił wiązania, utrzymujące dolną 
część jednego z ceramicznych wyciągów wen 

telacyjnych, odprowadzających dym z paro- 
wozów 1 spowodow ał tem oberwanie się og- 
niw rury ceramicznej tego wyciągu, Ogniwa 
rury, spadając, rozbiły się o krawędź tegoż 
tendra, przyczem skorupamj został udzerzo 
ny inny malarz tegoż przedsiębiorcy — Ra- 

dzjun, 
Poszkodowanemu udzjelji cpatrunku Le- 

karz w ambulansje kolejowym, stwierdzając 
lekkie ogólne potłuczenie, natomiast zgnie- 
cenia klatki piersiowej wcale nie miało 

miejsca, $ 
— Towarzystwo Filateijstów į Numi- 

zmatyków w WIE: kontunikuje, że zebra- 
nia odbywają się w dy w godz, 18 — 

21 w lokalu Stow a Oficerów Prze 

niesjonych w Stan ynku, (emerytów) 

  

    

    

  

   

    

  

       
ul. Gdańska i m, 

Wsi yi udziela zarząd 
tamże, je mi i 

  

spadkobiercą połegłego 
we Frascji wiłnianina. — Starostwo 
Grodzkie w Wilnie otrzymało z Ame- 
ryki powiadomienie, iż zabity na fron- 
cie zachodnim w czasie wielkiej wojny 
żołnierz armji amerykańskiej Michał 

(Mike) Ruvitski, vel Rawicki lub Ru- 
wiecki, pozostawił ubezpieczenie w Su 
mie 10,000 dolarów amer. W związku 
z tem Konsulaty polskie w Ameryce za 

pytują Starostwo, czy ktoś z rodziny 
wspomnianego nie mieszka w Wilnie, 
gdyż zmarły Rawicki czy Ruwiecki u- 
rodzony w 1897 roku właśnie w Wil- 
nie. 

Zainteresowani zamieszkujący w Wil 

nie, lub na prowincji di zgłosić się 

do Starostwa jrodzkiego, okienko 

Nr 4 celem porozumienia się w sprawie 

tego spadku. 
— Koncert urządzony staraniem Zarzą- 

du Stowarzyszenia b. wychowanek j Wy- 

    

   

    

keis — futro, dnia 1 lutego br. 
chowank gimnazjum przy k : Jutro, dni s A 4 S 

Katarzyny w z. za rze rzyszenia Techników Połskich _(Wileńs 

wiania biednych dzieci, zgromadził w dniu Nr 33) odbędzie się trady. jna Zabaw 

23 stycznia w sali państw, gimn, Lelewela neczna Zwjązku Sybirak Okręgu 

bardzo liczne grono jnteligencji wileńskiej, 

Program ncertu był bardzo urozmajco- 

ny, publicz gorąco  okłaskiwał arty 
k x bezinteresownie j z wielką : 

gh udzjał w koncercje. 
Szczególnem powodzenien! cieszył s 

śpiew p. W. Bijszęwskiej, p. S. Borkowskie 
go, dek łamacje p. ]. Sumorokowej j prześlicz 
na gra na cytrze ulubionego artysty p. W. 
Jodko, Po koncercje ochocze się bawiono, 

z zapałem tańczono pod kierunkiem pomysło 

wego wodzireja, а 

HARCERSKA 

— Odznaczenia niepodległościowe harce 

ry į b, e — Komenda | Wilenskiej 

  

    

    

  

   

  

     

  

     

    

   

    

Cho: > do wiadomości, 
że t niosków na Ra 
nia 2-2 harce- 

biorących u i aiz 

  

15 
‹геме do listopada 1918, oraz 

w powst, śląsk,, upływa nieodwołałnie dnia 
1 marca 1932 r. 

Odznaczenia będą nadawane w myst Dz, 
30 i 31/31, 

в ne na prz 

  

   
   

   
   
   

   

epis>wych Tor 
ożna nabyć w Głównej 

Warszawa, Nowy 
Harcerskiej 

m | Medalem 
Warsza- 

    

     ka 58 m. 18). 

BALE I ZABAWY 

— Dancing Towarzyski urządza sję dnia 1 
lutego w cukierni B. Sztralla, ul. Mickiewi- 
cza, róg Tatars| — staraniem Koła Przy 

jaczół I-ej Błękitnej Harcerskiej Drużyny 7е 

   
i < 

wa, ul, К 

  

   

   

WSPOMNIENIE POŚM.ERTNE 
$. р. Józef Serafinowicz, urodzony 

dnia 10 czerwca 1901 roku z rodzi 
ców Władysława i Tekli z Borow- 
skich w Puławach. Rodzice zamiesz- 
kiwali w rodzinnym majątku  Gren- 
dzen na lnilantach koło Dyneburga, 

> gdzie i spędził swoją młodość Ś. p. 
Józef. Ojciec z zawodu rolnik i uczo- 
iiy agronom wykładał jakiś czas w 
Akademji Rolniczej w Puławach, gdzie 
i urodził się ś, p. Józef. Do szkół u- 
częszczał w Warszawie, do gimina- 

zium Ronthałera, gdzie dosezdł do kla” 
sy 5-ej. Po wybuchu wojny świato- 
wej rodzice zmuszeni byji wyjechać 
w głąb Rosji. W Rosji ś. p. Józef u- 
koliczył gimnazjum, W r. 1918 powró 
cił tło Polski i wstąpił do wojska poł 
skiego do 3 pułku ułanów, w którym 
przebył całą kampanję  polsko-rosyj- 
ską, Przedstawiany do nagród i awan- 
sów za waleczność, zawsze odmawiał 
ich przyjęcia, W wojsku w swoim 
szwadronie organizuje szkołę dła anal 
fabetów, którą prowadzi, jako podofi 
cer oświatowy. W czasie powstania 
ze swoim pułkiem znalazł się na Gór- 
лут Śląsku i brał czynny udział w 
akcji powstaniowej. Po wystąpieniu z 

wojska, nie mając środków i odcięty 

od rodziny, pracuje ciężko fizycznie, 

jako zwykły robotnik, i następnie w 

Dołhinowie zakłada pracownię malar 

ską. Zebrawszy dostateczne Środki, 

wyjeżdża do Wilna na Uniwersytet. 
Po zwolnieniu się z wojska w 1923 r. 
wstępuje na Wydział Sztuk Pięknych 
USB. Do ostatniej chwili życia bierze 
czynny udział w życiu akademickiem 
w różnych organizacjach. W roku 
1929'żeni się ze swoją koleżanką z 

Wydziału Sztuk Pięknych, Zofją Wen 
doriiowną i dalej razem już kontynuu- 

ją studja na Wydziale. Charaktery- 
styczne jest, że w chwili agonji, bę- 
dąc nieprzytomnym, wydawał słowa 
komendy wojskowej, "wzywając do 

broni, jakgdyby walczył na froncie. 
Przed śmiercią wyspowiadał się i był 

opatrzony św. św. Sakramentami. 

Był jednym z założycieli Cechu 

św. Łukasza, następnie jednym z za” 

łożycieli Bractwa Artystycznego, gdzie 

był wiceprezesem. 

Wykładał, jako nauczyciel rysun- 

ków, parę lat w szkole zawodowej 

dokształcającej im. Marji Konopnickiej 
w Wilnie'oraz w gimnazjum Lelewe- 

ja w Wilnie, a także w szkole T-wa 

Artystów Plastyków. 

AKAAAA4AANBAAAASAAALAAALAAAAAAAAAASAA LA AAA 

Przybył do Wiina 
i rozpoczął przyjęcia chorych 

Prof. dr. 

D. Krzyżanowski 
(choroby wewnętrzne) 

w godz, 12—1 i 4—7 codziennie prócz 
dni świątecznych. 

Wileńska 28 m. 9. tel. 700. 
УР 

Bufet 

    
    

  

glarskiej w Wiłnje na obozy łetnie, 
obfijcja zaopatrzony, 

Ceny biletów: zł, 

1,50, 
-— Zabawa taneczna Zwiążku Sybiraków 

w Sa Stowa- 

2.50, Akademickie zł. 

    

      

rasza Członków 
wpr owad: zonych 

skiego, na którą Zarząd z. 
A Z 

  

   

  

      
patyczną prostotą > szczerą ada 

spodarzy, możemy dać zapewnieaje, 
powiadana Zabawa, zwyczajem lat stok 

Ž L miły aa A gości 

      

i Sybiraków. 
Orkiestra pierwszorzędna, Bufet obficie 

zaopatrzony (pielaienje oraz inne potrawy 
syberyjskie), 

Początek » godz, 21, Stroje wieczorowe, 

Karty ws tept można otrzymać przy wej- 

ściu, 
— Czarna Kawa na bezrobotnych, — A 

więc już pojutrze, we wtorek 2-go lutego, 
górna sala hotelu Georges'a wypełni się po 
brzegi doborowa publjicznościa, którą. Woje- 
wódzki Komitet do Spraw Bezrobocja zapra 
sża na organizowaną ;,Czarną Ka ję-Bridge" 

urozmajconą w ystępami DP. 

trów Miejskich, występem ct 
pocztow Ej i 
bawa rozpoczni 
czór, Doskonały i tani bufet 

— Dancjng towarzyski 
Sztralla ( 

  

        

    

sję już o godz, 
na miejscu, 

w cukierni В. 
urządza dnia 1 

  

   
     

    

     

    

ż kich sympatyków ruchu har 
6 uprasza S o poparcie impre: Bu 

fet obficje zaopatrzony, Bilety przy wejściu. 

Wstęp 2 zł, 50 gr., dła akademików 1 zł, 50 

groszy, 
— Danciag-bridge w hotelu Georges'a 

na rzecz Patronatu Więziennego i Kurato- 

     

  

© 
RESTAURACIA 

„POLONJA" 
Mickewicza 11, tel. 593. 

opułudniowy ца o g. 5.30 "?P Ъ 
Dziś zwykły Dancing-czarna Kawa 

WYSTĘPY ARTYSTYCZNE. UPOMINKI DŁA PAŃ 

1 JUTRO 
LUTEGO BAL MASKOWY 

    

   

  

  

wkłady już od jednego złotego 

jową, składając miesięcznie po 

można nabywać w P. K. O. 

40, 100 i 
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Z SĄDÓW 
PROCES WARDEŃSKIEGO 

W dniu 16-g0 marca rb. Sąd Apełacyj- 
ny w Wilnie przystąpi de rozpoznania spra 
wy А1, Wardeńskiego, Wardeński jest oskar 
žonym z art, 574, cz, Il KK, Mi. o przywia- 

szczenie cudzego wienia powierzonego jego 
pieczy. 
W charakterze powoda cywiinego w spra 

dziecki, Jak wiadomo Wardeński wyrokiem 

0 Okręgowego został uniewinniony, 

$POSYŁKI ŻYWNOŚCIOWE 
bezpośrednio z POŁSKI do ROSJI 
MA PRYŁĄCZNE PRAWO WYSYŁAĆ 

koncesjonowana firma 

„PRESTO“ 
Warszawa, ulica Fredry 10 

Jednocześnie firms posiada jedy- 
nie prawo przyjmowania 
wpłat na składy towsrowe w Rosji 

„TORGSIN“ 
dla ctrzymania odzieży, bielizoy, obu- 
wia, artykułów gosrod, domowegoit p. 
W WILNIE I WILERSZCZYŹNIE 

$ zamówienia na przesyłki przymuje 
gi 5 SA informacyj udziela 

om Eks- «m Śreycycy BT. STRAKUN O ; 
Wilno, Niemiecka 22 tel. 293, 
оаРОЫО оЕЫ р > EB 

m nad Ocjemniałymi. Początek a g, 

Strój wizytowy, 
— Jutro 1-go lutego rb, 

Kasyna © nowego pod 
Prez Naczelnej do 

Akodemiekiej Pana Marszałka 
icza i JM, Rektora USB prof. dr 
icza odbędzie sie XIII-ty Do 

rocziiy Bal Ogólnoakademicki, Wstęp 
А., dla akademików 4 zł, Przyjdź na Ba 
bo po isz siebie największej przyjem 
ności karnawaiu, 
— Zabawa u kolejarzy, — W poniedzjałe 

t lutego w lokału Związku Urzędników ko 
lejowych (Siowackiego 11) odbędzie 
wielka zabawa karnawałowa. Bufet, Niespo 
dzjanki itp, Wstęp dla członków, pań j a- 
kademików — 2 zł,, dla gości 3 zł, Wstęp za 

21 
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w salonach 
otektoratem 

     

  

   

    

    

      

  

janusz 

  

    

        

  

zaproszeniami, Początek o godz, 21. 
— Najelegantsza zabawa cego kar- 

nawału, będzie bezsprzecznie „Czarna Ka- 
wa* Wojew. Koła Ziemjanek ; Zrzeszenia 
Wojew, Związku Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet, która się odbędzie dnia 7 łutego w gór 
nych Salcnach Hotelu Georges'a, Dwie do- 
skonałe orkiestry do tańca į dobrze хаора- 

trzony bufet na n 
skich cenach, * 
dzenie, 

u, po wyjątkowo ni- 
zabawie duże powc- 

arnej Kawy © godzinie 
Osobne zaprosz enia rozsyłane nie bę- 

y nabywać można przy wej 
u pań gospodyń, w tekalu ZPOK, 
<a 3-5 m, 3 codziennie pomiędzy 

12 a 2-gą j w lokału Związku Zjemia- 

  

    

  

Początek G 

         

. 
nek, Mickiewicza 19 m, 2, od 12 do l-ej w 

dniach 3, 4, 5 j 6 Jutego, 
Dochód z Czarnej Kawy przeznaczony 

jest na najbjednjejsze dzieci Wilna. Rot: Ho 
norowych gospodyń raczyły się podjąć Pp. 

Wejęwodzina Marja Beczkowįczowa, Prze- 
wodnicząca Koła Zjemianek hr, Jadwiga Ty- 
szkjewiczowa į Pr: zewodnicząca Związku Pra 
cy Obywatełskiej Kobiet zab Janina Rostkow 
ska, 
  

U dorastającej młodzieży stosuje si 
no szklaneczkę naturalnej NW: sody gorz! 
Francjszka- ji i i przy użycju takowej jej 

ałanje na krew į naprawa 
suka u dziewcząt j chłop- 

  

  

   

  

  

    

  

   
ców daje zb 
kach j drog. 

  

TEATR I MUZY 
— „Mam łat 26% — na Pohulance, 

nowsza sztuka Istvana Mihaly, k 

Si 

  

  

   
        

   

  

czorajszej premje- 
1$ po raz drugi o godz, 8- -ej 

  

8 w. „Pansa Maliczewska” Jutro o godz, 
(ceny od 20 gr.). 

— „Ta, której вхакёту“ — w Teatrze Lu 

tnia, Dziś, w niedzielę, dnia 31 bm,, o go- 
e 8 w. ujrzymy po raz trzecj wdzjęcz- 

ną omed'ę Hirschielda „Ta, ktėreį szuka- 

my“ w śwjetnej reżyserji Stanisławy Wyso- 

ckiej, = 
Jutro o godzinie 8 w. „ d: Bulla“, po 

    

Hulla 

ZAPROSZENIA i BILETY WEJŚCIOWE 
wydaje kasa „Polonii* 

AAAAAAJAAAAAAAAAAAAAKAAAAAA AAA AAA, я AAALAKAAAAALAAAAAASAAAAAAAA 
+ mhm A 
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W jaki sposób możesz obdarzyć swe dziecko najpraktyczniejszym 

upom nxiem, a sobie najpewniej odłożyć kapitał? 

2 wając 

  

KSIĄŻECZKĘ OSZCZĘONOŚCIOWĄ 
w DOWÓD OSZCZĘDNOŚCIOWY 

Na książeczkę oszczędneściową zwyczajną P. K. O. przyjmuje 

1008 złotych 
przy kwartalnych losowaniach tych książeczek, 

DOWODY CSZCZĘDNEŚCIOWE 

po 20, 56 i 100 złotych za jednerazcową wpłatą. 

Po latach 10:ciu wartość tych dowodów podwaja sięi wynos 

które płatne są na każde żądanie. Dowody oszczędnościowe można 

w każdej chwili zamienić na gotówkę w P. K. O,i jej Oddziałach, 

otrzymując wpłacone pieniądze wraz z narosłemi odsetkami. 

ERA 

Jeżeli chcesz mieć ulokowaną goičwkę bazpie:znia 
i dysponować nią w sposób łatwy i praktyczny, pamięta] 
e udogodnieniach POCZTOWEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI. 

—mm-— 

CENTRALA: Warszawa, Jasna 9. 

ODDZIAŁY: Katowice, Kraków, Poznań, Łódź, Lwów, Wilno 

w. Pomocy * 

w 

począwszy. Na książeczkę prem 

8 złotych, niożna wygrać 

i jej Oddziałach w odcinkach 
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208 złotych, 

  

  

    

WYYYYYFYTYYYYYYTYYYYVYYYYVTYVYYVYTTY 

raz pierwszy po cenach o 50 proc. niższych, 
— Dzisiejszy poranek w Teatrze Lutnia, . 

Dzjś, w niedzielę, dnia 31 bm,, o godzinie * 
12 w poł, odbędzie sję poranek po cenach 
niskich, Wypełnij go fantastyczna baśń Grim 
'ma „Królewna Śnieżka” w wykonaniu ca- 
łego zespołu oraz licznych statystów, 

Teatr na Pohułance, — Dziś, w niedzje- 
lę, dnia 31 bm. o godzinie 4 pp, ukaże sję 
po raz przedostatni w sezonie Joskomała far 
sa „Burza w szklance wody”, 

— Teatr w Lutni, — Dziś, w* niedzielę d, 
31 bm,, a godzinie 4 pp. ujrzymy szampań- 
ską farsę Arnolda j Bacha „Hudła dį Bulla“, 
którą wkrótcę schodzi z afjsza ze względów 

repertuatowych, 
— „Panna Maliczewska** — na Połułar 

ce, — Dzjś, w poniedzjałek dnia 1 bm, o 
godz, 8 w. ukaże się po cenach najniższych. 
(od 20 gr.) nieśmiertelna komedja Zapolskiej 
„Pana Maljczewska”, w obsadzie premiero- 
wej, Jutro o godz, 8 w, „Mam lat 26'*, 

— „Hulła di Bulia* — w Teatrze Łutnia, 
Dziś, w poniedziałek, dnia ł bm, © godz. 
8 wiec, ujrzymy po cenąch o 50 Proc, niż 
szych świetną farsę „Hulła dį Bulla““, 
szącą sję ograninem powodzenjem, 

Jufro o godz, 8 w. „Ta, której szukamy”. 

— Józei 
tek 4 lutego br, w sali Knserwatorjum Mu- 
zycznego w Wilnie odbędzie sję jedyny re-. 

cital Zuakodnjte go pianisty profesora Akade. 
ie i Warszawie 10- 
y w przejeździe do; 

bogatym programem, 
Mickjewicza 11-a, 

— Recita! pieśni A Protassewicza, Ob=' 
darzony nadwyr: knym głosem j 

y wielkie artystyczne p, 
nt Protasewi api w Wilnie w sali: 

rwatorjum, w i 
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THE CHAMBARD 
WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Okradzjone mieszkania, — Czernjko- 
wej Aleksandrze (Koleje wą 1) z niezaniknię 
tego korytarza nieznani sprawcy skradli na- 
czynia kryształowe wartości 500 zł, 

— Szaweiskjej Izabelį (Mickjepwicza 43) 
skradzjono żakiet futrzany, chustkę j brosz- 
kę, lącznej wart 500 zt, 

— Milaszews Helenie (Mickiewicza 
Nr 24) skradzjono w: dniu 29 bm, garderobę 
damską wartości 295 zł, 

— й niezamkniętego mieszkania domu 
Nr.10 przy ułicy Żórawiej, na szkolę Ślepi- 
kowskjej Małwiny skradziono 1500 zł, gotów 
ką. jackjewicza Stanisława (Lwowska 82), 
który dopuścił sję tej kradzieży, zatrzyma- 
no ze skradzionemi pieniędzmi, 

— Z niezamkniętego mieszkanja domu 
Nr 18, przy ulicy Klonowej, na szkodę Zania 
rowiczowej Eleonory, dokonano  kradziežy + 
płyt gramoionowych, wartości nieustałonej. 
Sprawcy kradzjeży Mackiewicza Antoniego 
(Kłenowa 21) narazje nje zatrzymano; 

— Fałszywy biłon, — Ołszewskj. Włady- 
sław (Lwowska 24) dostarczył do HI kom: 
P.P. fałszywą monetę l-złotową, którą 0- * 
trzymał od Potarskiego Juliana, zam, przy 
ul, Tatarskjej 20, Monetę zakwestjonowano, 

OSZMIANA 
— śmierć h*zdosnych, W dniu. wczo- 

rajszym w: łażni rytualnej w Oszmianie zna 
lezjiano zwłoki Tf-letniego Piotra  Usoń- 
skiego z zawodu robotnika budowlanego о- 

      

  

  

; statnjo bezrobotnego j bezdomnego. Powia 

  

domione o tem odkryciu władze Śledcze 
wszczęły dochodzenie w wyniku którego zdo 
łano ustalić, iż Usońskj w łaźni nocował 1 

mari skutek ataku paraliżu mózgo- 
Na połu wsj Oszmianka gm, oszmiań 

znalezjono trupa niejakiego Guleckje- 
ydona, bezrobotnego, Gulecki, jak u- 

stałona i. wskutek wyczerpania organi- 
zmu, jak opowiadają mieszkańcy tej wsi 
zmarły będąc kiedyś zamożnym rolnikiem w 
ostatnich łatach wpadł w skrajną nędzę i 
utrzymyjwał się z žebranįay wraz z chorą 
żoną į dzieckiem, Zmarł on z głodu, 

  

      

   

DŁA PAŃ 4 zł. 
DŁA PANÓW 6 zł. wstęp 

Turczyński w Wilaje, W czwar- :



| 
|   

a SŁOWO 
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Tt NAA ia Ža" AM KTK (i i i i i i i TY ą i i 

K. Dąbrowska| | 
(F-ma istnicje od r. 1874) 

Wilno, Miemiecka 3, m. 11 
YYYYTYYTYYTYVYYYVYYYTYTYYYYYYYYWYTTYYYVYYY?T 

OBRUSÓW. 
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JEST TO JEDYNA, 

Dnia 29 stycznia b. r. rozpoczęliśmy nasz tradycyjny 

YD 
PRAWDZIWA, 

  

KAP PIKOWYCH. 

SERWET. 

RECZNIKÓW. 

SCIEREK. 

BIELIZNY POŚCIELOWEJ. 

CHUSTECZEK. 

FIRANEK GOTOWYCH. 

FIRANEK Z METRA. 

BIELIZNY DAMSKIEJ. 

„BIELIZNY MĘSKIEJ. 

I WIELE INNYCH 

Tylko duża i poważna, ciesząca się ogólnem zaufaniem firma 

„BE JABŁKOWSCY” Sr. Arc. 
MOŻE SPROSTAĆ TEMU TRUDNEMU DZISIAJ ZADANIU, DAJĄC ZA TAK NISKIE CENY — DOBRY TOWAR. 
UWAGA: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagj na nasze ceny netto, uwidocznione w oknach 

dekorację, urządzoną wewnątrz magazynu, 

  

DOROCZNA OKAZJA 

TANIEGO KUPNA, PRZY DUŻYM WYBORZE: 
TOWARÓW BIAŁYCH W SZTUCZKACH. 

TOWARÓW BIAŁYCH NA METRY 

WILNO, 
IEWICZA 18. 

wystawowych j na specjalną 

© 

   Ceny BIG r zajżone! 
W związku z urządz 
składów polączon; 
lcjowym mam me 

  

   

em własnych 
h z torem ko- 

| 

| 
| 
| 
| 

obńlżesia cen węgla 1 kokiu | 
Z pierwszorzędnych kopa!ń górnoślą- | 

skich konc, „Prograss” | 
Przedsiąb. Handl. Przem. 

| M. DEULL, wwo 
iuro — Jagiellońska 3, tet 8-11, 

Bocznica własna — Kijowska8, tel. 999. 

    

  ММ 
  

ĄDBAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

B Prow. A. PAKA. 
OKAZYJ. 

  

OBWIESZCZENIE Nr. spr. Z—3363/31 r. 
Sąd okręgowy w Wilnie, wydzieł VI cy- 

wilny obwieszcza, że decyzją z dnia 30 grud- 
nia 1931 roku postanowił: udzielić firmie 
„Hr. A. Tyszkiewicz" — właścicielka Helena 
Tyszkiewiczowa odroczenia wypł»i ciążących - 
na niej długów na przeciag 3 ch miesięcy, 
licząc od dnia 30 grudnia 1931 rcku.   ВО į (-) St. Sekretarz. 

> AAAAAŁAŁA AAAA AŁ AAA AAA AAAA DA DA AAAA AD AAA AAA AA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AA AAAŁAŁAAA AAAA AAAA AAAAVAS AL AAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAARAAAAAAAAAAAAAAALAAAAA ) pas 

i K A MA AAA) Į ji i t i ‚ ы 
VVYVYVVVVYVYVYVYVYVYVYVYVYTYTYVYVYVYVYVYVYVYTYVYVYVYVYVYVYVYTYVYVYVY! VYVYVYVYVYVYVYTYVYVYVYVYVYVYVYTYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVVYTYVYVYVYVYVYTYY е POECIE ANA NCAA 

owa Org 
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BDA B BO R EBD 
WIELKA NAGRODA! 
  

  

Rządca - ekonom   
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nowoczesne pierw- 

MEBLE szorzędnej jakcści 

"| z gwarzncją.—Ceny žn:žane. 
о Poleca firma 

JB. ŁOKUCIEWSKI 
Wiine, uł, Wileńska 23.   
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® Jedwab naturain 
8 sukno, wełna, 

materiały meblowe, 
serwety 

Najtańsze ź Poj zakupu 

17 Kazaski 
Wiino, Wiełka 36. 

Jedyny w Wiluis i na Kresach Konsy- 
gnacyjny Dom Towarowy tabryk w łó- 

kienniczych 

Ceny Ściśle fabryczne 

==: - =: 

| 
| 
i 
r 

li A E O НЫ ННЕ ННЕ ННЕ 

FABRYKA i SKŁAD MEELI 

W. Wilenkin i 5-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie Vresan 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesła, dęba В — 
we i t. p. Dogedne warunki 1 na raty, j 

bl KU 

  

   SKLEP SUK=A I JEDWABIU. 
CALEL No Nismiecka 19, 

telet. 690. 
Oststnio otrzymano w wielkim wybo- 

rze rozmaite gatunki 

wełny i jedwabiu 
Ceny niezwykle niskla. 
Prosimy przekonać się! 

ŚÓRRSECRA OOO CJTCŃ 
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Ž į Ei E E ŠPIESZCIE WYKORZYSTAĆ OKAZJĘ į _ Celem rozpowszechnienja naszego przed KARNA zAmat todzla A Poszukuję mieszkania 
0 $ = R z E E N E Praguąc zaznajomić szersze kiło publiczności siębiorstwa między czytelnikami nini А\МАЕН kue posady od 1.go | z wygodami, łazienką, 3 pokojami w 

5 Pewne Firmy w Wilnie rozlewsją swoje E Ę z bogatym wyborem i jakością swego towsru, AR: W p tti aaa = Si praktyka 10 mieście lub na Zwierzyńcu. R ° Ča Е = e ieikiej nag С arte towary aż- w 3 а е rzęd. z wa” d r Е maiowartościowe piwo w używane butelki Е © 2 am 3 dy czytelnik może Błżynae MASAŽ aż je DObSINCE О!епу do Adm. „Słowa* pod T. T. 

Е „Patent*  ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU E E. е 3 ZUPEŁNIE BEZPŁATNIE 4 ty pod adresem: Maj "Y"VYVTYTYWYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYY 
= w ŻYWCU i wprowadzają tem w błąd Sz. E Ę Į: (podiug naszych warunków) premje w posta | Wyszczuplający | Bizłopiotry poczta Ko- @ Tezdi ofsżniccz GiziGć т 

“ Koussmeni6w Е || ci kamgarnu na ubranie, kostiumy damskie, ZABIEGI ka ki dła W. J RECE: ORA 
в Е Ė bieliznę damską, męską, pościelową, kołdry | кост { E Naksas Ža dzieży akademickiej U. S.B. i chcesz 

za PRZY: oai Pa AI РЕ Ji watowe, zegarki, jnstrumenty muzyczne, a- | cze MIGNON VAAAŠAKAAAAAAAAAAAA A! wesoło spędzić czas. — przyjdź 
rosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sław) E : = ilmowė į įnnė przed- ® . | osa в : " se SE E PATEFÓNY, ROWERY, MASZYNY do SZYCIA, RÓŻNE j РОЫ wartościowe, jeże dai maskdia: | NOWOCZESNA Lokale On: и 1d a - » . T. oi PI WA Ž Yu E £ Ki E 8 0 E INSTRUMENTY MUZYCINE ora: PŁYTY GRAMOFONOWE 3 ego zadania, KOSMETYKA  |ammezenewezenem | udzia go luiego 1932 w Salas! 

Bo UBSWERNŃZAL i раупеа Кр 66 > Olicertiepo Kieme Gyminonovtgo, E. | 
na oryginainą etykletę i kcrek z firm "ma gg 3 astąpić literami, aby otrzy- 2 mieszkanla утонитлиилтУт | ygineiną eiykletę ą Ё 2 Е Ё Wilno, Wielka 21, tel. 12 83. 4 powszechnie znane przysłowie, Udzjał z 3 14 pokci ze ® a | 

Arcyksiążęcy Browar w YwWCU Е £ w konkursie dla otrzymania nagrody jest wszzlkiemi wygodami Pr 2 BA ką italistą | 
z = BB. MAŁA DAAD RAA AA AAAA A AAAA CAG AA AAAA BZAŁ b“zpiatny. Nienia żadnego ryzyka, Niepo- 9› qowoczesnemi, wanna Z Z 8 3 

on T E - == SE Aa TEA A RE a Bo rozłokowuje swe oszczędności „w kilku sed ю ___.__д przysłać w liście, łub na zwykłej po- EL 152, > > 7 = 3 2 E ii ii A iii i G owo uhžiuegą ya SA BEIKA wce z podan. doki. adresu, na co WP, | wejście z nl, Śnia- | *acklego 17. Banka.h, w tej liczbie i 
д a A Posjadamy deckich 1. Do wynajęcia w Chrześcijańskim Banku 
т ISK MC ac 5 i sklep z urządzeniem Spółdzielczym r «5 į POLSKA SAMOPOMOC WLOKIENNICZAI, i pokėj. UL Wieika 15, we 
Ё es auracja ” i ŁÓDŹ, V aaa aaa i Pokój. Ul. Wicika 15. (,,; wj Antokciskiej 28 w Wilnie 
t skrzynka pocztowa 7, Oddziai 120 Wysokie oprocentowania Ё Dominikańska 1. z rozmaitych materjałów i najlepszej waty «р ерар TD GD O W TD TD UD AB ZT0 0 Posady kia PRAIA Zupełna pirkai, = Wakacji zipaRiina. 
E W świeżo cdrestaurowanym |>kaln z dniem 1 lutego r. bi WŁ AS NEGO WYROBU m—— > /YYYYVSYYYYYYYYYTYYY  WAuE Mostowa 16 m.4. Bank czynny 9 — 12 rano, oraz 5— 7 wiecz. т nowy program kabaretowy, słynnego baletu p. Karczewskiego po cenach niebywaie niskich SALA AAA DOKTOR MED. a TT UA AAAASAAAAAAAAAAAAAAAAMAAA AAA AA AAA AAA z udziałem 7 miu ślicznych młodych girlasek, = k m er PRZYNI 7 a pokojowe 

znana mieszkanie z wygodzmi 2.g> lutego I-szy dancing towarzyski popołudniowy cd godz. B- i c HB A Hi U T | N e arze ekarze A. Ly bl wykwalilikowana JE * 
17.30 do godz, 20.30. Wstęp łącznie z kawą i torcikiem zł 2, frma =. a „Lekane AU weneryczne, szukuje pracy, Łokie: ne Sk ZPO wylazdo. Urządzenie skle- W czasie dancingu rozegrane będą ceane fanty, jeden dla Wilno Niemiacka 23, firma egzystnje FWYYYYYYYYYYYYYYYYYYE i narkądi: Mż 3 m. 1. i > sprzedaje sią powe 
Pań, drugi dla Panów. Z každ-go dancingu popoludniowego s od r 1890 A czowego R Da wynajęcia 5-cio lampowe radjc przyrządy do wystawy 
Dyrekcja przeznacza 5 proc. do dyspozycji Wojewódzkiego Duże kołdry od 12 zł. Również w:rabis się kołdry ua puchu. Dr. Med. Mickiewicza 12, Specjalista 5, S S ierw-q zoba kra 2 bylego sk epu „He- 

Komitetu na Bezrobotnych. 2 Co tvdzień E Co tydzień mtrzymujeny Statnie nowości mat-rizłów na ko drv . Med. róg Tatarskiej Tel. 15.64 Od suszenia jarzynci szejn piętrze, Ueniedeejm | 2 głołaiki af pasa” : ГО‹‚'"ЁЁС kio 
= 3 ю ле 1 ca 

AM aaaasiakiaaściaki jaka r ———— SMB WW Em.Cholem RA i ai i a K lub pojedyńczo, z wy- Philipsa, Dzielna 30.Wielka 10 m 1, od g, 

    

Urolog godami, ul. Jagielońskam, 1, od 2 — S-ej. 8—9 i 2—3.   

  

  

    

     
  

  

  

  
  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

      

      

  

      

  

  

  

rarni, lub. wspólnika Choroby nerek, | pę- MAkakkakkaankananas 5 SIN, И к 8 m, 14, Oe O RAI KINO HR 2 e Ža A CA 88 BBQ 3 z niewielkim kapitałem pk ; RER 

MIE 1Е , ž t L Т wk. zyk 2— Mkuszerki © czci, sustarii "pg wynsjęcia Aiumuletory, o AE JSK Dramat w 12 aktach — według słynnej powieści A, DUMASA i oł Jagiellońska 8 w mieście lub majątku. yneję tarje -an' dowe i ra Miinibacha 
SALA MIEJSKA Koncertowa orkiestra pod batutą М. spnodęae tel.10-63. EOKA TWYYTYYYYWYYYYYYVYVYJ as Wilno Tatarska | nas = z e djosprzęt najtsniej |w d brym stanie 
Ostrabrasesk > 5 Początek seansu godz. 4, 6, 8, 10. — Ceny miejsc: parter 60 gr. balkon 30 gr DZ 15, tui. p. A SiE: w firmie wiedzieć się Ś: 

= IKasa czynna od godz. 3 m. 30 do 10, Dr. Ginsberg « AKUSZERKA wasuta UE Wielka 10m) Mi į £ h 2 ł Ska 9 m. 8. 

ŚMIAŁOWSKA Od 4 — 5, A 
r Dziś! 6 ę 6 w swej ostataieį krescji p. t. Chor'by skėrne, we- przeprowadziła się ml. wów 3 —— от saaa AA 

Dżwiękowy ra a Ar 8 neryczne i moczopłcio- Garbarska 1 m. 16 róg tów: io adininow w AAkAkAA A, GI R DA Ź 5 
; KINO-TEATR © Ba ge V roli męskiej Lewis Stone. Nad program: Mexic w pieśni Wielkz renja RS. Wilsūska 5673.00 Mickiewicza. Gt- * zakresie SRO średalch guDy 
„KELIOS“ | $$ kolorowa z tańcami i pieśniami. m ia „błneć.kommctydlayi m__Języki: obce: еа Kupno Zamkowa 20. tel. | PREZ maras 
k Na 1-szy seaus ceny znižons. Seausy od g. 4, 6, 8 i 10.15, w niedz. od g. 2-ej. RZY * ki, niemiecki (konwer- 3 -28. г 2 y У y od g. 4, 6, niedz. od g. 2-ej Br. Kenłystsrg WE e > sacja) oraz łacina | iS RZEDAŹ i Aa ias; 

= choroby skórne, wene- *! o iż AUE grecki. Lekcyj udziela- FETYYTYYYYYYWYYYYYYWZ A 4.500 dolarów zy grzbiet czarny pod 
jutro Wielka Premiera! PIERWSZY ARTYSTYCZY POLSKI FILM DŹWIĘKOWY ryczne i moczopiciowe 056 pi SE sprzedam dom muro: brzusze popiclatė. Ad 

S reż. MICHAŁA WASŻYŃSKIEGO Mickiewicza: 4,0 mana poco DALIA wany w kolonji Mon- res; Kalwaryjska25m2. @ 2 tel. 10-90. WRGOBEDZREŻE, м $. mag. filozotji i twilłowskiej przy placu Herman, Nieodebrany Dźwiękowe = = P. zyjm.od 3—1214—8 spec matematyki. Zgł. Łuziskim. Dochód czy- do dnia 14 lutego, pies 
Kino: ы Rae Kosmetyka do Adm. „Słowa” pod sty 9 proc, cat się staje się mcją włas= 

HELIOS е DOKTOR „Matas de dozorcy  kelonji, neścią. 
8 YYYYYVYYYYYYYVYYYYYN — Pańska 22. eż : OSA : а я г Е > DRE Udział biorą najsłynniejsze gwiazdy polskiego ekranu: Blumowicz GABINET paca žabują PIANINA —bisnino POPIERAICIE Marja BOGDA, Adam BRODZiSZ, Eugenjusz BODO, Stefan JARACZ, Zula POGORZELSKA, ace Gacek Paa, (rdięuijnówe tażywancsprze „HARO * 

w. BIEGAŃSKI i inui oraz Chór Warsa Ai Racjonalnej r. Łopuszański. Wilno, dale na raly I do wyj zagranicias CO SpraGAs WIELKA Z k najęcia, Kijowska 4—10 nia nie drogo spie: 
tal. 821, ed8—113-8 A i kl ui. Poznańska 2 В. Abelow. Dominikańska 13 m. 8. 8859 € 

W Z... 2 ze Dźwiękowe kino kino „CASINQ” — Dźwiękowe kino „AOÓLLYWOCO" RE R ма, 
DZIŚ — — Potężny 100 proc. Polski film śpiewno-dźwiękowy. R icklewicza 314 kobiecą 

4ORSŁT WU" 

1-1. LEONID PEL I ST) 
UCB EW a 

iod 5 : nali,-cdiwieža, nsuwa 
Choroby Sia, lecze. |el skazy i breki, Masaż 
nie włosów, kosmetyka kosmetyczny twarry. 
lekarska i operacje ko- Masaż ciała, elektrycz= 

smetyczne. Wilno, Vy, wyszczuplający (pa- 

Największy p r ze bój produkcji 
Pelskiej w/g słynnej powieści 

RT "ORZESZKOWEJ 

Polska mowa! 

Polski śpiew! 

Polska muzyka 

s, Fi A 4 
w 2 82 KRYSTYNA ANKWICZ | MIECZYSŁAW CYBULSKI 

Nad program: Urozmaicone atrakcje cźwiąkowe. 

  

  

    

  

s Geny miejsc w obu kinach irdnakowe. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10 m. 30, w dni Święteczne o godzinie 2-ej. Wileńska 33, m. 4, nie). Ks = WIELKA 7. TEL. 11-55. a marc, MA" WOÓłU + © je 
CZA adanie wła 0 S Dźwiękowe Kino Dziś Premjera! Film c:arownych melodyj! Wielki 100 proc, dźwiękowiec p t. - Zeidowicz ace c okdunieć EB DNIA 30 STYCZNIA B. R. o. 
: : Э» dobisrsnie kosmetyków 
PAN“ +„EBEBIE TYLKG BOCH BER cher. skórne, wene- do każdej cery, Ostat- EB 

33 z MADY CHRYSTIANS I JANEM STUWE w rolach głównych. ryczne, narządów mo- nie zdobycie kosinetys 
Nad program Tygodnik PAT-a i najnowsza komedja dźwiękowa Paramcuntu w 2-ch ektach. je czowych, ed 9—do 1, Xi racjonalnej, 

  

„BIAŁY TYDZIEŃ" | 
  

  

    

  

    

Wkrótce tilm, o którym prasa wszechswiatowa orzekła 66 5—8 wiecz. Codziernie od p. 10—3 
Uwaga: jednoglośnie, że takiego filmu jeszcze nie bylo p t. „STEROWIEC L. A. 3 S W. Ž. P. 45 

ВЕ 5 R TOWARÓW 
Dźwiękowy Dziś! Czarująco-rewelacyjce 1C0 proc, dźwiękowe arcydzieło! Takiego 1zaru ipiękna jeszcze Wilno nie oglądało ZELDOWICZOWA 3% 1 rąk czr- BAWEŁNIANYCH i LNIANYCH 
Kino-Teatr Ž ka " МЕМЕ. z @ PLOTNA 

ss | ph s: 22 AZU se š BECZ B+ YCZNE NARZĄDÓW OSA mac, NANSUKI : „STYLOWY spi LAMY OBRUSY 
Wielka 36 | Arcypoteži spiękna cperelka w 14 skiich — Muzyka LEHARA. — W rolach gł, Bosko-piekua, słodka Liljana MOCZOWYCH tmarzsczki, WĘgTY. MADAPO = glka 36 HERVEY at Henry GARAT. — Śbiew! Muzyka! Tańce! — Nad program 100 proc. dźwiękowa rysunkowa od 12—21 04 4—6 RE kasza PŁÓTNA bieliźniane SERWETY 

  

komredla Flejszera p. t. MIŁOŚC WOŻNEGO. wi Miekiawiczą 24, i pościelowe 
tel 27,7 Keny Ce di6 
O 

Dr. SZYRWINDT ^ J Apraleiriai owej, 
choroby weneryczne, uł, WIELKA 3818 m3, 
skórne i moczopiciowe. Przyj, wg. 10-1 i 4-7 
Wielka 19,049-1 i 3-7, w. Z. P. M%, 

| e ы 

  KAPY, FIRANKI i inne. 

WYROBY ŻYRARDOWSKIE 
Ceny reklamowe. Prawdziwa ckazja 

ЕННЕ 
Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. 
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Dziś trzumfelse zwycięstwo filmu polskiego! Nadzwyczajne arcydzieło dźwiękowe 

GEATE GB RGRZÓ oo 4š = ės Żeromskiego. 
W rol. gł. Harja Malicha, Eugeniusz Bodo, 

Pieśni marynarzy w wykonaniu chóru Dana, Ceny miejsc 

Kino-Teetr 

„ŚWIATOWID * 
Mickiewicza 9, K. Junosza Stępowski i inni. 

nie podwyższone. Dla młodzieży dozwolone.   
  

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Drukarnia Wpdęśwaictwa „Słowo”. 
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