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PRZEDSTAWICIELSTWA; 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego 
DABROWICA (Połesie) — Księgarnia K Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzvūski. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jedność*. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa 

NEŚWIEŻ — ul 

—- A. Łaszuk. 

Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

Zwierzyński. 

„Ruch“, 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkoineX. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, uł, 3 Maja 8. 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ 
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Polskaw świetlespisu KRWAWA WALKA O FORT WOOSUN 
WZROST LUDNOŚCI POLSKIEJ W OSTATNIEM DZIESIĘCIOLECIU 

Wydatki państwa i ofiarna praca 
społeczeństwa dla spisu ludnoscio- 
wego z grudnia 1931 roku daje nam 
już dane o liczebności Polski i jej 
poszczególnych województw. powia- 
tów, miast 1 gmin wiejskich. 

Spis z 9go griuania 1931 roku 
wykazuje w Puisce 32 220.020 m esz- 
kańiców, gdy spis z 30 go wiześnia 
1921 r. wykazywał 27 176,717, przy- 
rost więc wynosi 4.943.308 t. į. 18,2 
proc. Jest to przyrost jeden z naj- 
większych w Europie, przyrost np. 
łudności Czechosłowacji wyraził się 
8 proc. 

Zwiększenie ludności Polski blisko 
o 5 miljonów bynajmniej nie było 
niespodzianką. Według danych cgła- 
szanych przez główny urząd Staty- 
styczny przyrost naturalny ludności 
Polski wynosił w okresie 1921 — 25— 
16,3 na 1000 w 192630 — 15,7 na 
1000. W liczbach zaś absciutnych 
w ciągu okresu od 1921 do 1931 r. 
łudnosć Polski zwiększyła się przy- 
rostem naturalnym o 5,2 mljona. 
Jeżeli do tego dodać przyrost I1-tu 
mies. 1931 roku, to wzrost ludnosci 
polskiej przez przyrost naturalny wy- 
nosić musi powyżej 5,6 miljona, na- 
tomiast przybyło ludności 4,1 milj. 
Ubytek 700 tys. był wywołany emi- 
gracją. Emigracja była znaczniejszą, 
gdyż w ciągu pierwszych lat ubiegłe- 
go 10-lecia mieliśmy znaczny powrót 
uchodźców: do Polski: od 1920—1925 
roku powrót uchodźców "dał Polsce 
miljon sto-dwadziešcia tysięcy osób, 
z czego około 400 tys. wypada na 
czas po spisie 1921 roku, emigracja 
więc wynosiła przeszło miljon. 

Przed: wojną była znaczniejszą: 
przeszło sto tysięcy polaków emigro- 
wało rocznie do Stanów Zjednoczo- 
nych. Także około 100 tys. żydów 
wyjeżdżało z ziem polskich do Ame- 
ryki, pozatem emigracja rusinów. gali- 
cyjskich wynosiła kiłkadziesiąt tysięcy 
rocznie. Przeciętna emigracja wogóle 
z Polski w teraźniejszych granicach 
wynosiła w okresie 1900 — 1913 r. 
250 tys. 

Olbrzymie ograniczenie emigracji 
do Stanów Zjednoczonych, utrudnie- 
nie emigracji z Polski do Kanady, 
wywołane n.efortunną polityką zmo- 
nopolizowania ruchu wychodźczego 

‚ @а Gdyni, kryzys gospodarczy w po- 
łudniowej Ameryce, nieznaczna pojem- 
ność ludaościowa Palestyny — wszyst- 
ko to zmniejsza wychodźctwo polskie. 
Mamy obecnie mniejsze od przedwo- 
jennego, wychodźctwo zarobkowe do 
Niemiec, pozotem wychodzitwo do 
Francji. Bilans wychodźczy w 1930 r. 
przedstawiał się jak nastąpuje: Wy- 
chodźctwo ogółem 218 tys. powrót 
uchodźców 101 tys., uvytek ludnoś- 
ciowy 117 tys. W 1930 roku wyję- 
chato do Francji 86 tys.. wróciło 93 
tys., czyli bilans był dodatni pod 
względem ilościowym, wynosił 7 tys. 
Emigracja jednak do Francji w prze- 
ciwieństwie do przedwojennej emi- 
gracji do Ameryki nie wpływa dodat- 
nio na nasz bilans płatniczy: przesyłki 
pieniędzy emigrantów do kraju są nic- 
znaczne, wracają emigranci ze znisz- 

czonem zdrowiem i zarażeni francuską 
skłonnością do samobójstwa rasy. 

Profesor Adam Krzyżanowski, któ- 
rego prace sprawiają wrażenie, że był 
zdolny asymiłować tylko poglądy 
ekonomistów „2 końca 18 i początku 
19-go stulecia jest propagatorem mal- 
tuzjaństwa w  Palsce. Boy i inni 
przedstawiciele połswiatka publicysty- 
cznego w Polsce propagują żailiwie 
neo-maltuzjanizm. 

Prof. Krzyżanowski uważa, że 
znaczny przyrost ludnościowy Polski 
jest czynnikiem jej pauperyzacji. Przy- 
rost jednak produkeji polskiej za 
ostatnie dziesięciolecie uprzedzał zna- 
cznie jej przyrost ludnościowy. Gdy 
w 1921—1922 roku zasiane bvło 11,3 
miljona ha, to w 1930 roku 13,6 mił- 
jona, t. j. o przeszło 29 proc, czyli 
o 11 proc. więcej od wzrostu ludno- 
ści: pozatem nastąpiło zwiększenie 
wydajności z ha, dzięki czemu pro- 
dukcja pszenicy w porównaniu z 1922 
rokiem zaiększyła się przeszło o 90 
proc, żyta © 19 proc., jęczmienia 
o 13 proc., zmniejszyła się tylko pro- 

dukcja owsa 0 3 proc. 
Polska posiada trudności gospo» 

darcze nie z powodu braku rozwoju 
produkcji rolnej, lecz z powodu jej 
nieopłacalności, co jest uwarunkowane 
Światowym kryzysem agrarnym. - Jed- 
mym zaś z czynników tego kryzysu 
jest zmniejszony przyrost ludnościowy 
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w okresie powojennym. Przy odpo- 
wiedniej polityce celnej Polska może 
oderwać się od Światowego kryzysu 
agrainego i odczuwałaby go znacznie 
bardziej, gdyby miała mniejszy przy- 
rost ludnościowy. 

Produk.ja przemysłowa i górnicza 
w ciągu ostatniego dziesięciolecia 
przejawia w P.lsce olbrzymi posięp. 
Mieliśmy niemał nieprzerwalne wzmo- 
żenie produkcji do 1929 roku, kiedy 
rozpoczął się współczesny światowy 
kryzys gospodarczy. 

Jeżeli przyjmiemy produkcję 1925 
roku za 100, to produkcja następnych 
lat wyrażać się będzie następującemi 
cyframi; 

Kraje 1926 1927 1928 1929 

Polska . '98 1238 138 138 
Francją. 116 102 119 130 
Niemcy. 95 - 120 „120. * 322 
Anglja . 77... 1414-7105 113 

Tablica ta zapożyczona .Z wydaw- 
nictw Ligi Narodów „Le Memoran- 
dum sur ła Production et le Com- 
merce* wykazuje, że produkcja prze- 
mysłowa Polski od 1925 do 1929-go 
ruku wzrosła o 35 proc. Wzrost w 
ciągu pierwszych 5-ciu lat był jeszcze 
znaczniejszy. Wobec obecnej depresji 
gospodarczej wywołującej kurczenie 
się produkcji, przyrost produkcji prze- 
mysłowej i górniczej w ciągu ostat- 
niego dziesięciolecia szacować można 
na 70 proc. Nie ulega więc wątpli- 
wości, że przyrost naszych sił gospo- 
darczych był szybszy od naszego 
przyrostu ludnościowego. 

Przyrost ludnościowy według ru- 
chu naturalnego ludności. jest naj- 
wyższy w województwach wschod- 
nich, najniższy w południowych. Zwię- 
kszenie ludności w poszczególnych 
województwach było uwarunkowane 
nietylko przyrostem naturalnym lecz i 
przesiedianiem się z jednych dzielnic 
'Polski "do drugi h oraz emigracją. 
Przyrost faktyczny ludności w po- 
szczególnych województwach przy po- 
równamu wyników. spisu 1931 r. z wy= 
nikami 1921 r. przedstawia się jak 
następuje: 

Warszawa 27 proc. 

Woj. warszawskie 
bez Warszawy . 20 „| 

Łódzkie . AN ER 
Kieleckie 4 w 
Lubelskie 18% 
Białostockie . ая 
Wileńskie Zd S 
Nowogródzkie , ZY: 
Poleskie. . . . 46 , 
Wolyfikie . ‚ . 32 , 
Poznańskie . ASICS 
Pomorskie . | RAA 
Sląskie 205 
Krakowskie . dny, 
Lwowskie FREE IRC 
Stanisławowskie . 12 , 
Tarnopolskie Js 

„ Największy przyrost faktyczny wy- 
kazuje województwo Poleskie, najża- 
dziej zaludnione; gęstość ludności te- 
go województwa wzrosła z 20,3 do 
30,8 proc. 

Pozatem znacznie zwiększenie lud- 
ności wykazuje województwo wułyń- 
skie 32 proc., oraz województwa Wi- 
leńskie i Nowogródzkie po 29 proc. 
W tych województwach ludność pra- 
wosławna stojąca pod względem kul 
turalnym niżej od; katolickiej przeja- 
wia znaczniejszą ilość urodzeń i po- 
mimo znaczniejszej Śmiertełności znacz- 
niejszy przyrost naturałay. Dó woje- 
wództw wschodnich wróciła też znacz- 
na ilość uchodźców, oprócz tego wo- 
jewództwa Poleskie i Wołyńskie były 
w ciągu ubiegłego dziesięciolecia te- 
renami kolonizacyjnemi. Mniejszy od 
przeciętnego dla całej Polski przy- 
rost' ludnościowy w województwie 
Sląskiem, Łódzkiem i Kieleckiem, bę- 
dącemi najbardziej uprzemysłowione- 
mi częściami Polski dowodzi, że roz- 
wój przemysłu i rolnictwa, ze wzglę- 
du na techniczne udoskonalenia nie 
pochłaniał całkowitego przyrostu na- 
turalnego tych województw i nie ścią- 
gał ludności z innych województw. 
Nie mamy jeszcze opracowanych da- 
nych statystyki -zawodowej, zdaje się 
że nie wykaże ona polepszenia naszej 
strułtury zawodowej, wadliwej wsku- 
tek przeludnienia w rolnictwie i w nit- 
szych szczeblach handlu. Nasza poli- 
tyka ekonomiczna, a zwłaszcza nasza 
reforma agrarna niezupełnie sprzyjała 
ulepszeniu naszej struktury zawodo- 
wej. 

Dotychczasowe dane spisu ludno- 

Japończycy przygotowują atak na Nankin 
SZANGHAJ. (Pat). W g otrzy- 

manych ostatnio wiadomości, 
Chińczycy zajmują w dalszym cią- 
gu Woo Sung, Bombardowanie 
trwa. Również bombardowanie 
dzielnicy Sza Pei nie ustało. Ja- 
ройсгусу budują pośpiesznie iot- 
nisko nad rzeką Whang-Pu.. 

JAPOŃCZYCY ZDOBYLI 
WOOSUNG 

SZANGHAJ. PAT. — 3 tys, żołnie 
rzy japońskich i 800 marynarzy zaję- 
ło fort Woosung. 

LONDYN. PAT, — W sobotę wie- 
czorem nadeszły do Londynu  wiado- 
mości, że Japończycy przygotowują się 

do ataku na Nankin, wskutek czego 
wszyscy Amerykanie otrzymali wska- 
zówki ewakuowania się z Nankinu. 

AMERYKA NIE GROZ! 
BOJKOTEM 

WASZYNGTON. PAT, — Departa 
ment stanu zaprzecza kategorycznie 
wiądomości, jakoby Stany Zjednoczo- 
me i inne mocarstwa zażądały od Ja- 

ponji pod groźbą bojkotu gospodarcze 
go wycofania wojsk z terytorjum chiń 

skiego do dnia 11 lutego. 

KONCENTRACJA WOJSK 
"SOWIECKICH 
LONDYN. (Pat). „Daily Herald“ 

ARESZTOWANIE 
PREZESA DYREKTORJATU, KŁAJPEDZKIEGO 

POD ZARZUTEM ZDRADY STANU L 
KOWNO. PAT. — Prezes dyrekto 

rjatu kłajpedzkiego Boetticher został 
w dniu dzisiejszym aresztowany. 

Przed tym faktem gubernator Mer- 
kis, po powrocie z Kowria, 
do Boettichera list, w którym stwier- 
dził, że Boetticher nie cieszy się zauia 
niem władz: centralnych i powinien po- 

dać się do dymisji. Boetticher odpowie 
dział gubernatorowi, iż nie może zasto 

sować się do tych wymagań, gdyż kwe 
stji tej nie jest w stanie rozstrzygnąć 
osobiście bez porozumienia się z pozo- 
stałymi członkami dyrektoriatu i zgo- 
dy sejmiku. 

pogłoski, że Boetticher prowadzi agi- 
tację w kołach urzędników dyrektorja- gend dyrektorjatu. Równocześnie po- 

tu, wobec czego gubernator Merkis wy 
dał polecenie aresztowania go. 

Boetticher znajduje się w kasynie 

oficerskiem, pod stałą  straża olice- 

rów, Stawiany jest mu zarzut, iż wyjeż 
dżał w celach pertraktacyj z oficjalny- 
mi czynnikami państwa obcego, który 
to krok jest uważany za zdradę sta- 
nu. Śledztwo w tej sprawie zostało 

już. wdrożone 'i o ile te zarzuty znaj- 

dą potwierdenie. sprawa zostanie prze - 

kazana do sądu. | 
BERLIN. PAT. — Z Kowna dono- 

szą, że: oficjalna Litewska Agencja Te 
legraficzna potwierdza wiadomość o po 

zbawieniu prezydenta dyrektorjatu kłaj 

pedzkiego Boettichera zajmowanego u- 

т zędu. , Gubernator okręgu kłajpedzkie- 

Po tej wymianie zdań rozeszły się go Merkis: powierzył administratorowi 

dyrektorjatu Toliusowi: prowadzenie a- 

twierdzona została wiadomość o wyda 

lenin Boettichera. 

Hitler zabiega o obywatelstwo niemieckie 
BERLIN, (Pat). „Boersen Courrier", 

powołując się na Informacje z miaro- 
zajnych kół narodowo socjalistycznych, 
donosi, że Hitier zamierza obecnie 
zwrócić się do prezydenta Rzeszy Z 
prośbą o nadanie mu obywatelstwa 
niemieckiego. Prośbę swą Hiter uzasa- 
dnia 4 letnią służbą czynną w zrmji 

  

niemieckiej. Pozatem przywódca naro- 
dowych socjalistów wskazuje, iż ko- 

mendanci okręgowych organizacyj na- 
rodowo - sotjalistycznych wywiereją na 
niego nacisk, aby zgodził się na wysu- 
nięcie kandydatury Swej na prezydenta 
Rzeszy. 4 

KONFERENCJA ROZBROJENIOWA 

PROPOZYCJA FRANCUSKI W EMTRUM ZANTERESONA 
VANDERVELDE WYGŁASZA „ŻĄDANIA” 

GENEWA. PAT, — Sobotnie  nadzwy- 
czajne posiedzenie konferencji rozbrojenio- 
wej przedstawiało widok dość _ osobliwy 
przypomiając nieco posjedzenia Konwentu Z 
czasów rewolucji francuskiej, ki to kon 

went wysłuchjwał przedstawicieli klubów, 
zgłaszających swe żądania, Na posiedzeniu 
tem, mającem charakter nieoficjałny, Kon- 
ferencja wysłuchała dekiaracyj różnych orga 
nizacyj międzynarodowych, 

Najoryginalniejszym momentem była de 
filada przedstawicielek organizacyj kobie- 
cych 52 krajów, które złożyły na specjalnie 
przygotowanym stołe wielki pakjet petycyj 
na rzecz rozbrojenia, podpisanych ogółem 
przez 5 i pół miljona osób, 

Poza przedstawicjelkami organizacyj ko 
biecych zabierał głos przedstawiciele ko- 
ściołów, studentów, członków Ligi Praw 
Człowieka j Obywateła, dalej jmieniem Sto 
warzyszenja Przyjacjół Ligi Narodów lord 
Cecil i w imieniu drugieį miedzynarodėw- 
ki Vandervelde, 

Przemówienie przywódcy drugjej między .cyj 
narodówij utrzymane było w formie gwał- 

towinej, Vandervelde oświadczył, że . 

wia w: imieniu 14 miljonów robotników, do 

magających się rozbrojenia powszechnego, 
kompletnego i pod kontrolą, Nie jesteśmy 
tu — mówił Vandervelde — poto, by wygła 

szać życzenia, wyrażać jeje, lecz po- 
to by formułować żądania, Na- 
stępnie udzjeljł Vandervelde całkowłtego po 
parcja tezje niemieckiej o równości zbro- 
jeń, żądając usunjęcja istniejących obecnie 
różnic między zwycięzcami i zwycjężony- 
mj, W zakończeniu Vandervelde oświadczył, 
że robotnicy socjałistycznj zdecydowani są 
uczynić wszystko, by nie dopuścić do nowej 
wojny, Należy zaznaczyć, że Vandervelde nie 

zastosował się do zalecenia przewodniczące 
go posiedzenia, który cenzurował wszystkie 

przemówienia ie skreślił pewne ustępy. Van- 

dervelde w przemówieniu -streścił skreślone 
ustępy, co uważane było za nielojalność, _ 

Lord Cecil w imieniu _ Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ligi Narodów zgłosił następują- 
ce postułaty: 1) zmniejszenie budżetów woj 

skowych o 25 proc,, 2) rozwinięcie gwaran 
bezpieczeństwa, 3) wysunięcie zasady 

rówiności praw wszystkich państw, 4) znie- 

šciowego wykazujące znaczny przy- 
rost wysuwają przed Polską « bardzo 
skomplikowane zadania polityki go- 
spodarczej. Optymizm, że wzrastają 
nasze siły narodowe wskutek wzrostu 
ludności, jaki pesymim, że ten wzrost 
ludności jest nadmierny i doprowa- 
dzić musi kraj do pauperyzacji są za- 
równo nieusprawiedliwione. Wzrost 
ludności będzie nal:żytym czynnikiem 
siły, o ile przez umiejętną politykę 
gospodarczą potrafimy ściągnąć obce 
kapit:!y do Polski. Proces bowiem 
naszej własnej kapit>lizacji z natury 
rzeczy nie może być wielkim. 

Polska współczesna posiada gę- 
strze zaludnienie od Francji wysoce 

uprzemysłowionej, lecz nie dołudnio- 
nej, której rzadkie zaludnienie i brak 
przyro tu jest poważnem niebezpie- 
czeństwem politycznem. Polska współ- 
czesna posiada gęstsze zaludnienie 
od ościennej Litwy i Łotwy, od są- 
siednich prowincyj należących do Ro- 
sji Sowieckiej i od wschodnich pro- 
wincyj Niemiec. jak Prus Wschodnich 
i Grenzmarku (Pogranicza). Jest to 
bezwarunkowo czynnik  oslabiający 
ekspansję polityczną sąsiadów w kie- 

runku Polski. Nie należy jednak są- 

dzić. żeby stwarzało to zupełae bez- 

pieczeństwo. 
Władysław Studnicki. 

4. 

  

donosi z Tokio o wielkiej kon- 
centracji wojsk rosyjskich we 
Władywostoku, gdzie władze 50- 

+ wleckie zgromadziły już 70 tys. 
krasnoarmiejców. W samym Wła- 
dywostoku ogłoszony ma być 
stan obiężenia. 

POSIEDZENIE RADY LIGI 
, GENEWA. PAT, — W sobotę po 

południu odbyło się krótkie posiedze- 
nie członków Rady, z wyjątkiem repre 
zentantów Japonii i Chin, w sprawie 
koniliktu na Dalekim Wschodzie. Zde 
cydowano, że nie rależy dyskutować 
tych spraw na publicznem  posiedze- 
niu Rady, dopóki demarches państw, o 
których Rada została poinformowana 2 
lutego. nie będą zakończóne. 

NA ROZKAZ MOSKWY 

MOSKWA. (Pat). Według donie- 
sień prasy, partje komun styczne Nie- 
miec, Francji, Anglji. Stanów Zjedno- 
czonych, Polski i Czechosłowacji ogło- 
siły wspólną odezwę w sprawie akcji 
japońskiej w Chinach. Według odezwy 
tej akcja przeciwko Szanghajowi oraz 
innym miastom chińsk m Świadczy o 
zamiarze imperjalistów zduszenia ko- 
munistycznego ruchu w Chiaach, oku 
pacja zaś Charbinu przez wojska ja- 
pońskie oznaćza ciężką prowokację 
"Zwią ku Sowieckiego i będzie poważ- 
riyrn krokiem ma drodze interwencji 
przeciwko Z.S.S.R. Sprzymierzeńcem 
Japonji. według odezwy. jest Francja, 
która mobilizuje przeciwko Sowietom 
Czechosłowację. Polskę i Rumunię. 
Inne wielkie mocarstwa współdziałają 
z Japonją w ograbianiu Chin oraz w 
organizacji napaści na Związek So- 
wiecki. 

RB RCK: M ROZKŁADY 

Poł miljona głosów 
Za kandydaturą Hindenburga 

BERLIN, (Pat). Komitet bez- 
partyjny, popierający kandyda- 
turę Hindenburga, donosi, że w 
ciągu trzech dni wpisało 51е па 
listy, propagujące kandydaturę 
obecnego prezydenta, 515 tysięcy 
osób. 

  

sienie wielkich wojennych okrętów, ciężkiej 
* artylerji, czołgów,  łotnictwa wojskowego, 

5) umiędzynarodowienie lotnictwa cywiłne- 

80, 
GENEWA. PAT, — Podczas gdy 

konierencja wysłuchiwała przemówień 
delegatów różnych organizacyj między 

narodowych, w kułuarach Ligi jedy- 
nym przedmiotem rezmów był złożony 
wczoraj projekt francuski. 

Jak można było przewidzieć, pro- 
jekt francuski wprawił w duże zakło- 
potanie niektóre delegacie, które pra- 
gnęłyby skierować prace konierencji w 
innym kierunku, aniżeli to uczyniła pro 
pozycja frańcuska. Nie ulega wątpliwo 
ści, ze przemówienia niektórych dele- 
gatów, w szczególności przemówienie 
kanclerza Brueninga, będa z gruntu 
zmienione na skutek kroku _ ministra 
Tardieu. Również nagły wyjazd wło- 
skiego ministra łotnictwa Balbo pozo- 
staje w związku z propozycją Francji. 
Minister Bałbo wyjechał do Rzymu dla 
omówienia z Mussolinim stanowiska, 
jakie mają zająć Włochy wobec francn 
skich propozycyj. 

Projekt francuski wywołał wielkie 
zainteresowanie również i w kołach a- 

merykańskich, które wyrażają jednak 
przekonanie, że dla Stanów Ziednoczo 
nych jest om nie do przyjęcia. Najbar- 
,„dziej nieprzychylne stanowisko zajmu- 
ją oczywiście Niemcy, którzy jednak, 
przyznają, że delegacja francuska uczy 
niła bardzo zręczne posunięcie poli- 
tyczne i odniosła poważny sukces takty 
czny, ujmując w swe ręce ster konie- 
rencji. 

do miejsca, Temnińny druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 
KET 

SILVA RERUM 
W numerze nr. 284 Słowa z dn. 10 

grudnia 1931 roku została umieszczona 
następująca notatka: 

CZY TO PRAWDA? 
w kołach muzycznych krążą przykre po 

głoski, związane z warsząwskjem  Stowa- 
z szeniem Kompozytorów Polskich. Mówi 

się w Wilnie o tem, że w związku z nje_ 
dawnėm przesjłe w zarządzie tej po- 
ważnej instytucji, «wykryto podobno niefor- 
madności, i mówiąc desvkatnje, niedokładno- | 
ści administracyjne, Na temat ten krążą fan 
tastyczne, nijezawsze sprawdzone pogłoski, 
Opinja pubłjczna jest zaniepokojona. 

3 Do Stowarzyszenia należą — о й пат 
wiadomo — wszyscy kompozytorowie pol- 
Scy nje wyłączając najpoważniejszych i naj 
bardziej szanownych, Sądzimy zatem, że 
zarząd tej czołowej organizacji muzycznej 
zechce we własnym interesje ogłosić komu 
nikat oficjalny, wyjaśniający sprawę i kłada 
cy kres domysłom, które może okażą sję 
grubo przesadzone, 

Długo trzeba było czekać na od- 
powiedž na tę wzmiankę. Dopiero w 
pierwszym numerze Biuletynu Muzycz 
nego, wydawanego _nieperjodycznie, 
znajdujemy: wyjaśnienie źródła niepoko 
jących pogłosek. W komunikatach urzę 
du Stowarzyszenia Kompozytorów 
Polskich, czytamy: 

'Wobec pogłosek, które przedostały się | 
nawet do' prasy („Słowo wjłeńskie), a do 

tyczą -pawnych nieporozumień natury finan- 
sowej, wynikłych w łonie Stowarzyszenia 
Kompozytorów Polskich, zarząd czuje sję w 
obowjązku podać do wiadomości swych 
członków, co następuje: 

Gdy na skutek starań zarządu Fundusz 
Kultury Narodowej pismem z dnja 17 paż- 
dziernika 1928 roku przyznał Stowarzysze- 
niu sumę 40000 zł. na' zapoczątkowanie 
własnego wydawnictwa miuzyczńego, człón- 
kowie poprzedniego zarządu, panowie Lu- 
domif_ Różycki i Piotr'Rydel mylnie рофей 
przeznaczenie sum na wydanie ich utworów, 
uważając je, jako udzielone jm indywuduai | 
nie bez oboiwiązku składania sprawozdań j 
rachunków skarbnikowi Stowarzyszenia, 

Nowoobrany na iwalnem zgromadzeniu w 
dniu 4 października roku ubreglego zarząd 
pa przejęciu obowiążków dawnego zarządu 
przystąpił z kołej do spraw' wydawniczych, 
i stwierdził w nich nieścisłości, wynikłe 
właśnie skutkiem wspomniarego nieporozu- 
mienia, c” 

„Ze względu na poważną odpowiedziai- 
ność, jaka zacjążyła zna zarządzie w sto- / 
sunku do władz, które te środkj wydawni- 
cze ofjarowały, jak również wobec człoc- 
ków Stowarzyszenia, jako /właściejela tego 
mienia wydawniczego, zarząd uznał za 
konieczne doprowadzić te sprawy do po- | 
rządku i w tym celu wszedł w porozumie- | 
nie na drodze polubownej z pp. Różyckim 
i Rytlem, którzy z całą gotowością przysta 
pili do uporządkowanja tej sprawy i p. 

Rytel w dniu 11 grudnją 31 roku zwrócił 
sumę 3,000 zł. p. Różycki zaś w dniu” 14 
grudnia tegoż roku kwotę 1000 zł,, przy- 
czem zobowiązał się w ciągu 1932 roku wy 
płacić jeszcze pozostałe 4,000 zł, = 

Sumy te w porozumieniu z Funduszem 
Kultury Narodowej zarząd przeznaczył na 
nowe wydawnictwa dzieł swłych członków. — | 

Zarząd, ›° 
Sprawę tę należy uważać za wyjaš 

nioną ostatecznie. ; 
Narzekamy na kulejące życie kułtu 

ralne doby obecnej, raz po raz jednak || 
spotykamy się ze zjawiskami, dodają- 
cemi otuchy, bo świadczącemi o wy- 
sokiej kulturze. naszego społeczeń- | 
stwa. 

Niedawno odbył się w Warszawie 
konkurs... nie!,, żaden konkurs litera- 
cki, artystyczny, czy naukowy. — bo 
konkurs.., fryzjerów, | 

Dzień Pornorski (nr 29) podaje bu 
dujące informacje o turnieju... żarło 
ków! : 

   

    

  

Odbyło się mianowicie „i-szy wszech- 
polski turniej zjadaczy pączków”, do które 
go zapisało się 50 osób, w tem 5 kobiet. 
O zapowiedzjanej godzinie nastąpił wreszcie | 
emocjonujący moment: przy ustawionych na 
podniesieniu wzdłuż Ściany stolikach zasjadł 
pierwszy turnus pożeraczy pączków, Przed 
każdym z uczestników: konkursu stała tacka 
z „kopcem* pączków, 

W chwilę potem 

        

jury zasygnałjzowało | 

       

   

  

dzwonkiem początek turnieju, W tej samej 
cirwiłj „dzielni požeracze“ wystartowalį, — 
Razpoczęło się int wne pochłanianie pą 
czków, przyczem na ę zasługjwałą tech 
nika, stosowana przez. poszczególnych po- 
żeraczy. Jedni więc spożywałj systematycz 
nie, spokojnie, nje zwracając uwagi na wi- 
Gowuię, drudzy łapczywie rzucali się na 

zdobycz, jnni znowu dopomagaki sobje obie 
ma rękami i wtłaczałj wprost w paszczę po 
dwa pączki naraz, 

Powszechną uwagę zwrócił młody, bar- 
czysty, błondyn o twarzy czerwonej, jak pi. 
wonja, który z niezwykła wytrwałością i | 
swobodą zmjatał stawiane wciąż przed nimi | 
nowe porcje pączków, 

W ostatecznym wynjku okazał on naj- 
wyższą klasę obżarstwa, pochłonął bowiem 
w ciągu wół godziny 43 pączki, zdobywając | 
1-szą nagrodę turnieju, * 

Jak sję okazało, zwyćiezcą owym jest p. | 
Aleksander Jakuszko lat 26. oj 

Laur olimpiiski niech ozdobi czoło 
pana Aleksandra |akuszki, a. 
paczkėw!..   
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jową, składając miesięcznie po 8 

można nabywać w P. K.O.i    
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otrzymując wpłacone pieniądze 

  

W jaki sposób możesz obdarzyć swe dziecko najpraktyczniejszym 3 

upominkiem, a sobie najpewniej odłożyć kapitał? 

Nabywając w 

PK 0. 
KSIĄŻECZKĘ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 

wb DOWÓD OSZCZĘDNOŚCIOWY 
Na książeczkę oszczędnościową zwyczajną P. K. O. pizyjmuje 
wkłady już od jednego złotego począwszy. Na książeczkę prem- 

1000 złotych 
przy kwartalnych losowaniach tych książeczek. 

DOWODY OSZCZĘDNOŚCIOWE 

po 20, 50 i 100 złotych za jednorazową wpłatą. 
Po latach 10-ciu wartość tych dowodów podwaja Się i wynosi 

40, 100 i 200 złotych, 
E które płatne są na każde żądanie. Dowody oszczędnościowe można 

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

Jeżeli chcesz mieć ulokowaną gotówkę bezpiecznie 
i dysponować nią w sposób łatwy i praktyczny, pamiętaj 
© udogodnieniach POCZTOWEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI. 

— — — # 

CENTRA' A: Warszawa, Jasna 9. 

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

  

złotych, można wygrać 
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jej Oddziałach w odcinkach 

wraz z narosłemi odsetkami. 
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Wobec tego, iż szereg osób zwraca się 
do mnie w różnych sprawach związanych z 
powierzonym mi dzjałem pracy w Tow. 

Miejskich ; Międzymiastowych Komunika- 
cyj Autobusowych oddzał iw) Wjłnie, jako do 

+ majora Radela, byłego dowódcy dywizjonu 
samochodowego w Lublinie, przeto dla unik 
nięda przykrych nieporozumień mam  za- 
szczyt uprzejmie prosić Redakcję o zamie- 
szczenje na łamach „Słowa* wyjaśnienia, 
iż z majorem Radelem niemam nic wspó!- 
nego j zastrzegam się też, że nigdy nie pra 
cowałem wi firmie Standart Nobeł w Polsce, 

Przypuszczam, jż nieporozumienie to spo 
wodowane być mogło tem, jż nazwiska na- 
sze są podobne w brzmieniu, oraz okołjczno 

* ścią, że byłem równjeż w randze majora, 
dowódcą dywizjonu samochodów  pancer- 
nych w Poznaniu i zastępcą dowódc? dywi 
zjonu samochodowego w Grodnie, 

Baron (—) Leon Rahden, 
major w stanje spoczynku, 

Tajemnicza afera z kradzieżą klejnotów w: 
krakowskim Grand Hotelu, stanowiących 
własność znanej już dzisiaj w całej Polsce 
p. Ciunkjewiczowej, znałazła swój nieocze 
kiwany epilog w postacj aresztowania rze- 
komo poszkodowanej, pod zarzutem oszu- 

stwa, $ 
Ciunkiewiczowa została osadzona w are 

szcie św, Michała w' Krakowie, na skutek 
decyzji sędziego śledczego, który dopatrzył 
się iw całej historji najzwyklejszego oszu- 
stwa, mającego na celu uzyskanie premji a- 
sekuracy jnej. 

Aresztowanie poprzedzone zostało docho 

„Sztuba” Leczyckiego, prapremjera której 

odbyła się w r, ub, w: Lutni w Wilnie, osją- 
' gnęła na deskach teatrów polskich rekordo- 
we powodzenie, Była ona już wystawiona 
na scenach przeszło 20 miast, pozatem utwo 
rzył się pod kierownictwem dyr. Pilarskiej 
specjalny teatr objazdowy, który ze „Sztu- 
bą” objeżdża wszystkie mniejsze mjasta į 
miasteczka i wkrótce nawet zawitać ma do 

województw wschodnich, 
Jak stwierdzają dyrektorzy teatrów, po- 

wodzenjem, jakjem cieszyła się sztuka Le- 

czyckiego nie może poszczycjć sję w ostat- 
nich kilku latach, żaden utwór polskiego au= 
tora, 

Problem, który poruszony został w „Sztu 
bie* okazał sję tak dalece międzynarodowym 

"że zajnteresowała sie nią zagranica,, Pier- 
| wszego przekładu „Sztuby* dokonano na ję- 

zyk jugosłowiański, Tłumaczenia dokonał 
/ znakomity uczony prof, Benesjć, 

Premiera w Jugosławii odbędzje sję w 
__ obecnoścj autora już 15 lutego r,b, Pozatem 

EN" 

i 
ie 
LEA 

-ECHA AFRYKAŃSKIE 
Jedna z gazet francuskich wystą- 

piła z sensacyjnym na dzisiejsze cza- 
Sy artykułem. Artykuł propaguje zwrot 
Niemcom kolonji Kamerun i Togo. 

' Togo jest jedyną kolonją niemiecką 
_ oddaną podczas wojny bez wystrzału. 
"Rok 14-ty i 15-ty zalały na zacho- 

dzie Kamerun dotokami krwi i okryły 
_ chwałą Deut:ch-Ost-Afrika. Mimo ca» 

"ej... no, ale trzeba to Niemcom przy- 
znać, w imię bezstronności, a jeżeli 
w imię dobrego przykładu—to będzie 
to dla nas z pożytkiem. 

Nie tak dawno zmarł generał Let- 
tow Vorbeck, dowódca zbrojnych sił 

_" niemieckich we wschodniej Afryce. 
To czego dokonał ten człowiek pod- 
czas długich lat wojny światowej u- 
ważać można za bohaterstwo i nie 
potrzebujemy się wstydzić przyznając 
Niemcowi najpiękniejszą zaletę męską. 

| Jak wiadomo w chwili wybuchu 
_ wojny dały się słyszeć głosy, że nie 

    

będzie ona przeniesiona w żadnym * 
razie na teren kolonji. Murzyni nie 
mogą widzieć, że biali zabijają bia- 
łych. Autorytet cywilizowanego czło- 
wieka utrzymany być musi za wszel- 
ką cenę. Obawiano się zresztą jakie- 
goś gremjalnego powstania murzyń- 
skiego i innych dzikich szczepów. Ale 
wojna nie była taką jaką ją sobie 

_ wszyscy wyobrażali. Nie była huma- 

        

Światowy rozgłoś „Sztuby“ Leczyckiego 
sztuka Leczyckiego tłumaczona jest na cze- 
ski, francuski j angjełskie języki. 

Cieszy nas to, że chocjaż jeden z mło- 
dych literatów wileńskich doczekał sję: prze- 
kładu swojego dzjela na języki obce, | 

Należy dodać, że powieść K, Leczyckiego 
p.t, „Rok 20“, drukowana w r. ub, w odcj- 
nku „Słowa”, ukazać sję ma wkrótce nakła- 
dem jednej z 'warszawskich firm wydawni- 
czych w wydaniu ksjążkowem 

ILU PODRÓŻNYCH PRZEWIO- 
ZŁY KOLEJE POLSKIE?, 
WARSZAWA, 3, IL. (tel, własny). 

Wedle danych prowizorycznych Kole- 
je Polskie przewiozły w grudniu ub. 
r. 10.775 446 podróżnych. W porów- 
naniu z listopadem tegoź roku prze- 
wóz zwiększył się o 7,2 proc. 

  

Dziś, dnia 7. II. odbędzie się 

X-ty Doroczn 
w SALONACH KASYNA 

nitarną, a straszną, nie była ograni- 
czoną do operacji militarnych jak na 
manewrach. Porwała cały Świat w 
swój piekielny wir. Ktoby tam myślał 
o jakimś autorytecie, w chwili kiedy 
trzeba było zabijać. Oczywiście Niem- 
cy w Afryce znajdowali się w gor- 
szem położeniu, otoczeni ze wszech 
stron nieprzyjacielskiemi  kolonjami. 
Słabsi liczebnie bardziej też propago- 
wali „zachowanie autorytetu białych *. 
Taktyka zupełnie zrozumiała. Gdy do 
portu Duała w Kamerunie zawinął 
pierwszy pancernik angielski—złudze- 
nia prysły. Huknęły strzały. Na półno- 
cy odiNigerji i Sudanu też wkraczały 
oddziały angielskie zajmując gliniane, 
średniowieczne forteczki niemieckie, 
przystosowane do walki z dzikusami, 
ale nie chroniące nawet od karabinów 
maszynowych. Koło portu Duala, za- 
razem stolicy kolonji, trwała kilku- 
dniowa zażarta walka. Okolica pokry- 
ta jest tu lasem podzwrotnikowym, 
wypełnia'acym całkowicie deltę rzeki. 
Jedyna kanonierka niemiecka nie sta- 
nowiła poważnej przeszkody. Murzyni 
angielscy zostali wysadzeni na brzeg, 
ażeby walczyć przeciwko murzynom 
niemieckim. W cieniu dziewiczych 14- 
sów, 11a podłożu błotnistem, wśród 
rozkosznej roślinności, na przemian 
z okrzykami wystraszonych ptaków, 
padły ostre suche strzały karabinowe. 
Już to trzeba przyznać murzynom, że 
odznaczają się wyjątkową wiernością. 

SŁOWO 

Groźne spustoszenia 
GDYNIA, 61I (tel. własny). Dziś od 

rana na półwyspie Helskim panował 
spokój. Grcźna burza szaiejąca od kil: 
ku dni szczęśliwie minęła. Jutro wy: 
jeżdża zGdyni na wybrzeże specjalna 
kon.isja ze starostą Hensziem na czele 
w Celu zbadania szkód Janie wyrządził 
huragan. 

Szkody są bardzo poważne. Najwię- 
cej ucierpiała Kuznica gdzie tale zmyły 

wydmą ed morza otwartego a od stro- 
ny zatoki woda zbliżyła się do toru ko- 
iejowego. Głównem zadaniem akcji ra- 
towniczej będzie ochrona toru przed 
ewentuainošcią zalania. W miejscowoś- 
ciach niżej położonych woda podmyła 
domy. W Jastarni kika domów stoi w 
wodzie, na Helu podmyty został Dom 
Kuracyjny. 

Pogtoske, Jaka się rozeszła wieczo- 

Plenarne obradySejmu 
WARSZAWĄ, — Sobotnie  posiedzenie 

Sejmu poświęcone było rozpatrzeniu budże 
tów Najwyższej Izby Kontroli Państwa, Mi- 
niserstwa Spraw Wojskowych, _ Minister- 
stwa. Sprawiedliwości i Ministerstwia Spraw 
Wewnętrznych, 

Podczas dyskusji nad budżetem Minister 
stwa Sprawiedliwości po przemówieniu re 
ferenta pos, Sejdlera, który wyjaśnił stosu- 
nek Ministerstwa do Komisji Kodyfikacyj- 
aj przemawiał minister Michałowski, 
OŚWIADCZENIE MIN, MICHAŁOWSKIEGO 

Po omówieniu oszczędności, jakie zosta- 
ły przeprowadzone w: budżecie minister Mi- 
chałowski zatrzymał się dłużej nad sprawą 
nowego regulaminu więzjennego. W regu- 
laminie tym — mówił minister — wprowa- 
dzone środki, zalecane przez nowoczesną 
doktrynę penitencjarną, wypróbowaną w do 
świadczeniach u obcych j opartą na doświad 
czenjach własnych, W regulaminie unjknię 
to błędnego humanitaryzmu i sentymentał 
nych remjnjscencyj, Na wszystkie dodatnie 
cechy krytycy zamykali oczy j nie ujrzeli 
w nowym regulaminie nic innego, jak tyl- 
ko brak wyodrębnienia t.zw, więźniów po- 
litycznych, to też nieobdarzenie komunistów 
i szpiegów przywilejami. 

Przechodząc do sprawy sądów  doraž- 
nych, minister kategorycznie odpiera tenden 
cyjne i fałszywe komentarze, z jakjemi wy- 
stępuje się przeciwko wprowadzeniu tych są 

. Minister przypomina, że rządy poma- 

doražnemi, Obywalįšmy się bez nich, gdy 
stan bezpieczeństwa publicznego na to po- 
zwalał, w jesieni jednak zaczęły się powta- 
rzać przestępstwa o charakterze, który wska 
zywał, że mają szerszy zakrój, Ten stan rze- 
czy nałożył na rząd obowiązek przecjwdzjia 
łania tym groźnym objawom. Do postępo 
wania doraźnego należą jedynie sprawy naj 
cięższych przestępstw i to tylko wtedy, gdy 
wina oskarżonego nie budzi żadnych wątpli 
wości, 

W dalszej dyskusji po przemówieniach 
pos, Brodackjego (Str, Lud), pos. Michał 
kowskiego (PPS), pos, Paschalniego BB za 
brał głos ks. Janusz Radziwił, 

PRZEMÓWIENIE KS, JANUSZA 
RADZIWIŁŁA, 

Chciałbym w paru słowach — podnjósł 
inówca — wyjaśnić, dlaczego znajdujemy 
się w obozie BB, Pos, Niedzjałkowski po 
równał Polskę do samochodu bez hamulca, 
który stacza sję w przepaść, Otóż właśnie 
w roku 1926 naszem zdaniem Polska znajdo 
wała się na równi pochyłej, Stronnictwo pos, 
Niedzjałkowskiego byłoby miej więcej tego 
samego zdania, o czem Świadczy ówczesna 
jego aktywna rola, Jeżełi panowie nie nale- 
żą do tego obozu, to dlatego, że ten, któ- 
ry to dzieło stworzył, postawił interes pań 
stwa ponad interesem partji, 

Posjedzenje zakończy.o się o 11 w nocy. 
Dalszy cjąg dyskusji budżetowej w ponie- 

iałek, jowe pierwsze w Polsce zerwały z sądami działek. 
: —- mz 

cha miljonowej kradzieży klejnotów 
Aresztowanie „Poszkodowanej” Ciunkilewiczowej pod zarzutem 

oszustwa 
dzeniem, w wyniku którego stwierdzono, że 
klejnoty, rzekomo skradzione, znajdowały się 

tylko w sferze fantazję, W walizkach, jak 
się okazało, zamiast djamentów, znajdowa 
ły się brykiety wegiowe, które pośpiesznie 

: zostały w piecu, Okoliczności, to- 
'warzyszące kradzieży, nasunęły poważne wą 
1ypłiwoścj połicji, Okazało się, że kradzjeż do 
onana została w sposób najzupełniej inny, 

niż normalnie spotykane tego rodzaju wy- 
padkį. 

Zlodzieje hotelowį; zwykle kradnąc wyci 
nają dno w walįzce, Z kuframi p. Ciunkje- 

Ciunkjewiczowa skorygowała później swo 
je zeznanie, twierdząc, że w walizce było 
tylko 6 i pół funtów szteri, 

Jaskrawe światło na te tajemniczą aterę 
rzuca fakt, że Ciunkiewįczowa przed 3 laty 
podjęła premję asekuracyjną za pożar w: jej 
letnim pałacyku we Francji, Ciunkjewiczo- 
'wą otrzymała wtedy pół miljona franków od 
szkodowania, 

Na wieść o aresztowaniu Cjunkiewiczo- 
wej znikła z Warszawy jej przyjaciółka, nie 
jaka Mittelmanowa, oraz jej mąż. Wyjecha 
li oni w niewiadomym kireunkn, wiczowej rzecz się miała inaczej, Zamiast 

dna wycięto zawiasy. ta 
Według przypuszczeń policji wycjęcie za 

wias dokonane zostało nożykiem, stanowia 
cym własność Cjunkiewiczowej, 

Ciunkiewiczowa podczas śledztwa zezna- 
ła, że w wałjzce oprócz klejnotów znajdować 
się miało 650 tys, funtów szterlingów w 
100-iuntowych banknotach, umieszczonych 
w kopercje, Gdyby tak było, to pieniądze 
te zajmowałyby dużą cześć walizki, w której 
były umieszczone, 

POŻAR TEATRU NA „CHŁOD- 
NEJ" W WARSZAWIE 

WARSZAWA, PAT, — 4 bm, w godzi 
nach popoładnjowych wybuchł pożar w tea- 

trze na Chłodnej. Spaliła się scena i garde- 

roba teatralna, 

  

Dźwiękowy kino-teatr „CASINO Wielka 47. 

Telegra mili 
Dziś ostatni dzień, bohater; filmu „€ hga m" 

Mieczysław Cybulski 
OSOBIŚCIE wystąpi w godzinach wieczorowych w kinie „CASINO' padezas 
demonstrowania cieszącego się nieoywałem powodzeniem dźwiękowca polskiego 

»»& М 
i przywita publiczność wileńską or. 

AR* 
az rozdawać będzie swe fotografje 

(z własnym podpisem) 
  

Lekarskiego U. S. B. Prof. 

GARNIZONOWEGO. 

Walczyli pomiędzy sobą pod wodzą 
białych instruktorów, jakby to o ich 
skórę chodziło. W rzeczywistości nikt 
z nich nie wiedział dlaczego, poco? 

Po kilkudniowej bezowocnej strze- 
laninie, gdzie pcłowano na się wza- 
jemnie jak na przepiórki w lesie, znu- 
dzeni angielscy murzyni. porzuciwszy 
karabiny, poszli do ataku z nożami, 
mieczami i oszczepami. Duala padła, 
Kamerun się poddał. Jeszcze na pół- 
nocy trwała walka wokół forteczki 
Jola, bezowocna, bezmyśłaa, wśród 
bezmiernej, czarnej dżungli afrykań- 
skiej.Zupełnie inaczej poszło w Ost- 
Afrika. Naprzeciw bogatego Zanzibaru, 
leżało coraz bardziej śię rozwijające 
Bagamojo. Czerwono-czarno-biała cho- 
rągiew padła wprawdzie pod naporem 
pierwszego uderzenia angielskich sił 
wyborowych. ale generał Lettow Vor- 
beck nie zrezygnował z dalszej walki 
i jął się cofać w głąb kraju ku jezio- 
rowi Taganijka. Była to nierówna 
wałka. Wśród stepów dzikich i dżun- 
gli walczono o każdą piędź ziemi. 
Niemieccy oficerowie i podoficerowie 
na czele zastępu czarnych wojowni- 
ków. Jak Aicyka długa, od Egiptu do 
Przylądka Dobrej Nadziei, nie widzia- 
ła jeszcze czegoś podobnego. Odcię- 
ci od Świata w przeciągu latczterech, 
nie wiedzący nic co się na Świecie 
dzieje, walczyli jak na żołnierzy przy- 
stało. Nawet pierwsze trynmiy wojsk 
niemieckich na zachodzie, nawet zwy- 

    

cięstwa Hindenburga w Prusach 
Wschodnich nie doszły do wiadomoš- 
ci Ostafrikanischer Truppe. Zdawało 
się, że nie przyświecała im żadna na- 
dzieja tylko obowiązek. Otoczeni by- 
li ze wszystkich stron: od północy 
angielską wschodnio-afrykańską ko- 
lonją, od zachodu belgijskiem Kon- 
go, od południa portugalską  ko- 
lonją, od wschodu Oceanem Indyj- 
skim i pancernikami  angielskiemi. 
Kilkuset Niemców zdanych na łaskę 
kilku tysięcy czarnych _murzynów. 
Trzeba ich było wyżywić, uzbroić, dos- 
tarczyć amunicji i trzymać przede- 
wszystkiem w karności. W jaki sposób 
ludzie zdołali utrzymać autorytet, wo- 
bec nawały wrogów -- trudno pojąć, 
Bez taborów, bez koni, których w tych 
okolicach zabija mucha tse-tse, bez 
konserw, bez dopływu amunicji, bez 
żadnych środków materjalnych, bez 
niezbędnych przedmiotów codziennego 
użytku Świata cywilizowanego, bo 
stare zapasy zniszczyły się po latach 
walk — trzymali się ci ludzie cztery 
lata. Cztery lata opierali się anglikom, 
belgom, portugalczykom. 

Pierwszy odwrót do Tabory stoli- 
cy kraju, wzdłuż kolei, znaczony był 
licznemi trupami. Ten rodzaj walki 
okązał się zbyt uciążliwy i ryzykow= 
ny. Lettow Vorbeck zbiera więc swo- 
ją armję, porzuca wszystkie c'ężary i 
zabierając ze sobą zaledwie kilka sło- 
ni indyjskich zdobytych na anglikach 
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Pod łaskawym protektoratem ge Magnificencji Rektora U. S$. B. Prof. Dr. A. Januszkiewicza, 
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na półwyspie Aelshim 
rem o przerwaniu półwyspu Helsxiego 
Onazała się fałszywą. + 

GDAŃSK, (Pat). Szalejąca od połowy ty- 
godnia burza na zatoce Gdańskiej wyrządziła, 
jak się teraz ostatnio wyjaśnił , bardzo po- 
ważne szkody. O rozmiarah tych szkód 
Św adczy tazt, że od roku 1913 nie notowa- 
no tak wielkich zmian, jakie obecnie stwier- 
dzou na wybszeżu i to na przestrzeni kilku 
kilomet ów. 

Brzeg zmienił się do niepoznania, zmniej- 
szając się w kilku miejscach o kilka met- 
rów. 

Pomost w Sopotach, Brzeździe i Felitko= 
wie ul-gł poważnemu u zkodzenin, jak rów- 
nież jego oświetlenie gazowe. 

Z wastaniem zmierzchu dostęp jest zam- 
knięty. Wczoraj na przestrzeni kilkudziesięciu 
metow zerwana została grobla ochronna 
Gdańsk—Niziny, na skutek czego woda za- 
lała kilkaset ha pói i łąk w pow. Wielkie 
Zuławy. 

Zalanych jest również kilka wsi i prze- 
rwana komunikacja lądowa z miejscowościami, 
któie ucierpiały od powodzi. 

Straty spowodowane powodzią nie są 
jeszcze cbliczone, są one jednak prawd po- 
dobnie bardro znaczne, 
PRRATTARNSIA MEETA, 

Florencja w šrednio- 
wieczu 

(WIEK XIV-ty) 
Poważni badacze średniowiecza nie 

zawsze w dziejach ubiegłych stuleci 
spotykają „karłowate warsztaty*. Oto 
Macanlay, znakomity dziejopis angiel- 
ski, w swojej rozprawie o Macchiavel- 
li'm, na str. 184— 185 opowiada: -— 
„Wątpimy, czy którykołwiek kraj eu- 
ropejski, oprócz naszego (Anglii) do- 
siągł w obecnej chwiliś tak wysokie- 
go stopnia cywilizacji i zamożności, 
jak niektóre okolice Włoch przed czte- 
rystu laty. Historycy rzadko się zapu- 
szczają w tego rozdzajn szczegóły,, — 
które jedynie przecież mogą dać istot- 
ne wyobrażenie o stanie jakiegoś spo 
łeczeństwa. Stąd to zbyt często po- 
*tomność daje się łudzić przesadzonym 
a niedokładnym obrazem poetów i 
retorów, którzy mylnie biorą świetność 

dworów za pomyślność ludów, Na 
szczęście, Jan Oillani podał nam szcze 
gółowy i dokładny opis stanu Floren- 

cji w pierwszej części XIV wieku. Do- 
chody  rzeczypospolitej dochodziły 
trzechkroć stu tysięcy florenów; suma 
ta, zważywszy: na obniżenie wartości 
drogiich kruszców, wyrównywała sześć 
kroć stu tysiącom funtów sterłingów, a 
przewyższało to, co dwa wieki temu 
Anglja z Islandją rocznie dostarczała 
Elżbiecie. Same rękodzieła wełniane 
zajmowały trzydzieści tysięcy robotni 
ków w dwustu zakładach. 

Tkanin sprzedawano w przecięciu 
rocznie za miljęn dwakroć sto tysięcy 
florenów, co czyni półtrzecja miljona 
funtów dzisiejszej wartości. 

Bito monety corocznie na cztery- 
ktoć sto tysięcy tlorenów. Osiemdzie- 
siąt banków załatwiało czynności han- 
dłowe nietyłko samej Florencji, lecz ca 
łej Europy. Operacje tych zakładów 
bywały tak czasem ogromne, że zadzi 
wićby mogły nawet wsśpółcześników 
Barynga i Rottschilda. Dwa domy ban 
kierskie pożyczyły Edwardowi Ill an- 
gielskiemu przeszło trzykroć sto tysię- 
cy marek, i to za czasów, gdy maska 
zawierała srebra więcej, niż na 50 terdź 
niejszych szylingów i gdy wartość te- 
go kruszcu zgórą czterykroć większa 
była od obecnej. Miasto z przyległo- 
ściami liczyło 170.000 *mieszkańców. 
W rozmaitych szkołach około 100060 
dzieci uczyło się czytać 1200 
dzieci uczono arytmetyki, a 600 pobie 
rało wyższą naukę". 

Przepisał X. Michał Rutkowski 

yk 
--postanawia prowadzić wojnę pod- 
jazdową. Na jsziorze Tanganjika krążą 
już kanonierki belgijskie. Cofać się w 
puszcze Kongo nie było celu. Niem- 
cy robią niespodziewany zwrot na 
południe, forsowne ni marszami wy- 
mykają się wrogowi i wkraczają nie- 
spodziewanie do kolonji portugal- 
skiej. Atakowani—sami obecnie ata- 
kują zaskoczonych poriugalczyków. 
Zdobywają prowiant, karabiay, amu- 
nicję. Kolonja niemiecka jest opusz- 
czońa. Wojska angielskie Śpieszą śla- 
dem i uganiają się z tyłu po teryto- 
ijum portugalskiem. Wówczas Niemcy 
nagłym ruchem wpadają do angiel- 
skiej Rhodesji, nie wyniszczonej je- 
szcze walką. Zdobywają co się zdo- 
być da i pod samym nosem angiel- 
skiej armji idą znów na północ i wra- 
cają na własne terytorjum. Teraz 
marsz na północ. Ale przegrana bitwa 
z przeważającą siłą angielskiej armji 
kolonjalnej zmusza zaów do odwrotu. 
Tak cztery długie lata. 

Gdy po tych czterech latach, wy- 
czerpana, zdziesiątkowana armja nie- 
miecka zaskoczona została propozy- 
cją kapitulacjj—ani jeden z ich: żoł- 
nierzy nie posiadał już karabinu Sy- 
stemu niemieckiego... Zepsuły się w 
walkach. Strzelano już tylko wyłącz- 
nie ze zdobytych na wrogach karabi- 
nów. Cała armja uzbrojona w broń 
zdobytą. To coś znaczy! 

Afrykańską kampanję niemiecką, 

  

Dziekana Wydziału 
W. Jasińskiego I Kuratora Koła Medyków Prof. Dr. St. K. Władyczki 

AAAAAAAAAALAAAAAAALAAAAAAADAAAAA AS AAA AAAAAAAAMAAAAAAAAAA AA AA AAA AAA 

\ WIRZE STOLICY 
WERBUNEK BALOWY 

— Naiuralnje, tłómaczyła panna Dzjaba 

pannie Kwoce, nie mam żadnej ochoty jść 
na ten bal, ale muszę! Tak mnie napastują, 
męczą, dręczą... No j wszyscy grożą, że je- 
$Н 1а nie pójdę to i oni nie pójdą — Kazik, 
Heniek, Bysjo, Lupek, nawet  Patatasio... 
Przy takjej abstynencji nie udałby się bał 
— więc — idę, 

Bohaterskie postanowienie zostało w peł 

ni ocenione przez pannę Kiwiokę: 

— Jakaś ty poczejwa! Pójdę j ja 

również nie mam ochoty, 

Dzyń, dzyń, dzyń, 
— Hallo panie Bysju, mówi. Dziaba, mu- 

Si pan mj towarzyszyć na bał Młodych 
Bankrutek, objecałem przyprowadzić na 
prawdę przystojnego młodzjeńca j liczę na 
pana. 

— Kjedy ja mam brydża, 

-— Zagra pan innym razem, stolik nie u- 

cieknie, 

— Kiedy ja nie mam ochoty... 

— Ludwik XVI też nie miał ochety jść 
pod gilotynę, a jednak dał sję namówić — 
no, pójdzie pan? 

  

choć 

— Kiedy ja nie mam pieniędzy... 

— A na cóż tam pieniądze na Boga 

Wejście tylko 7 zł. Pozatem wszystko gra- 

tis, 

Z kołej teelfan do Patałasia: — mam na 

dzjaję, że jdzje pan na bal, ja tam będę... 
— Owszem, umówiłem się z panną Bu- 

bą. 
— (Co? z tą płuskwą? Jak pan może, chy 

ba pan nie słyszał co o niej opowiadają po 

'mjęście — straszne rzeczy, wstydzę się przez 

telefan powtórzyć... 

— Taka ładna dzjewczyna, 

— Owszem. choć coprawda mogłaby się 
mniej farbować, wygląda jak świeżo otyn- 
kowana kamienica, a i nogi gdyby miała 

mniej słon'owe, o tem że jest krzywa w bja- 

drach nie wspominam —- każdy to inusi zau 

ważyć, 

— Doprawdy, to może lepiej nie pójdę. 

— Ależ powinien pan jść tylko nie z nią. 

Niech pan spławi tę Bube i przyłazi, Liczy- 

my na pana, 

Dzyń, dzyń: — proszę pana Heńka! 

— Dzień dobry, tu Dzjaba, dostał pan za 

proszenje na Młode Bankrutkj? 

— Leży coś podobnego w koszu, ,. 
— Niech pan prędko wyciągnie, 

  

iść na ten bał, a 
bez pana nje ruszę się o krok, 

— Ależe, I 

— Panje Henku, panje kochany, zrobi 

pan to dla mnie, raz się pan poświęci do- 

brze? Z nikim nie bawię się tylka z panem 

— może pan raz coś dła mnie zrobić, No, 

tak grzecznie pana proszę? 

Obiecane! Z LŁupkjem łatwa sprawa 

wizasnąć głośno, zapewnić, że będzje z kim 

wypić — idzie, Ostatni dzwionek do Ka- 

zka, 

— Czy idziesz na bal? 

т — Ani mj sję Śni. 

—.Szkoda, bo ja jdę. Będą Heniek, Lu- 

pek, Bysio, Patałasjo — zatańczę się na 

tmór, 

— I będzjesz tańczyć z tą hołotą?  » 
— Oczywiście. 

— To zgroza! Ale prawda, mam 

wieczór — jdę i ja. 

Gdyby nie dypłomacja - kilkudziesięciu 

Dziab na balu byłyby same panje. Na 
szczęśce mężczyźni 1081 nie sa głupi łatwo 

dają się ogłupić. 

  

wołny 

U nerwowo chorych ji cierpiących psy- 
chicznje łagodnie działająca naturalna woda 
gorzka Francjszka- Józefa przyczynia się do 
dobrego trawien'a, daje im spokojny, wol- 
ny od cjężkich myśli sen, Żąd, w apt, i dr. 
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temniemni*j należy poddać suiowej 
krytyce. Bohaterstwo Lettow-Vorbec- 
ka nie przyriosło w zasadzie žadūeį 
korzyści. Niemcy umiejący tak świet- 
nie „organizować* tyły nisprzyjaciela, 
nie wyzyskali całokształtu sytuacji w 
Afryce na swoją korzyść. Zarówno 
armja kameruńska, jak wschodnio- 
afrykańska nie powinny się były bro- 
nić na własnych okrążonych teryto- 
rjach, a tem mniej wykazywać  ten- 
dencje przy odwrotach па południe. 
Wojna święta proklamowana przez 
sułtana i kalifa tureckiego odbiła się 
głośnym echem wśród plemion arab- 
skich, zwłaszcza na Saharze i Suda- 
nie. Jakkolwiek Egipt formalnie sta- 
nął po stronie Anglji, ale sytuacja dla 
Anglików była więcej niż niewyraźna. 
Trzeba było oczywiście peinąć wszy- 
stkie oddziały afrykańskie. znajdujące 
się pod bronią, na północ, poprzez 
kolonję angielskie, poprzez puszcze i 
dżungle, w kierunku Sudanu, na-gra- 
nicę Sabary południowej i tu wznie- 
cać powstanie opierając się па ele- 
mencie muzułmańskim, Akcja to była 
ryzykowna, ale w każdym razie celo- 
wa i logiczna, "w razie powodzenia 
mogąca przynieść ogromne korzyści. 

Wojna została przegrańa. W pu- 
szczach i pustyniach afrykańskich po- 
zostało jeszcze trochę krzyży, takich 
samiutkich jak u nas, z poczerniałemi 
od deszczów nadpisami: „Her liegt 
den Heldentot gefallen*... aż. 

KI
E.



ODEZWA 
Do Katolickiego i Polskiego Społeczeństwa 

W miesiącu lutym r. b. mija dziesięć lat od chwili gdy na Stolicę Pietrową 

w nieśmiertelnym Rzymie wstąpił Jego Świętobliwość Ojciec Święty Pius XI. Wybrany 
ma Papieża dnia 6 lutego koronowany dnia 12 lutego 1922 r. Kardynał Achilles Ratti 

Nuncjusz Apostolski Rzeczypospolitej naszej do dziś dnia darzy najgłębszą sympatją nasze 

państwo, s«m siebie zowiąc „Papieżem Polskim*. Nic dziwnego, bo losy Polski wiązały 

się z działalaością Nuncjusza, a Nuncjusz Achilles Ratti niemal bezpośrednio z Polski 

zasiadł w Watykanie. 

Cały świat w tym roku święci dziesięciolecie rządów Piusa XI. Jakże słuszną 

jest rzeczą by Polska uroczystościom tym przewodziła. Niechże nie zabraknie nas z te- 

renu Archid ecezji Wileńskiej w zgodnym zespole, by oddać hołd Ojcu Chrześcijsństwa, 

Papieżowi Polski. Wszystkie organizacje, którym nie jest obca myśl chrześcijańska i kato- 

licka niech wezmą udział w uroczystym obchodzie, wszyscy nie zrzeszeni niech przyjdą 

SŁOWO 

płatników zaległych podatków, iak : 

UE % f 
<5 

dla akcji pomocy bezrobotnym. 
— Podziękowanie, — Zarząd Schroni: 

dla sjerot im. Marszałka  j, Piłsudskieg 
składa pp. Ofjcerom i Podolicerom 4 pułku 
Ułanów serdeczne wyrazy widzjęcznoścj za 
złożony na cel powyższy kwetę zamiast po- 
winszowań noworocznych. 

IEDZIELA ь » В * NIEDZIE — Afera Stępniaka, — W „Stowie” z dn. 

        

   

  

    

    

       

    

Dziś 7 Wscnód słońca g. 7.34 6 bm, podaną została wiadomość pt, „Afe- 
Zapustna ; ra radnego socjal, de.nxkrat, Stępniaka”, w 

jutro Zachód słońca g. 16.48 której jest wzmianka, uma przywłaszczo- 
Jana z M. nych przez Stępniaka pieniędzy dochodzi 
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na poszczegėlue momenty uroczystošci. 

W Wiinie obch6d X lecia rządėw Jego Šwietobliwošci Ojca Świętego 
Piusa XI odbędzie się dnla 14 lutego r. b. według następującego porządku: 

1) godz. 10 m. 15 nabożeństwo w Bazylice celebrowane przez J. E. Ks. 
Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego Metropolitę Wiieńsklego. Udział Orga- 
nizacyj ze sztandarami. 

2) Akademja Papieska w Sali Miejskiej Ostrobramska 5), w której ucze- 
stniczą także organizacje ze sztandarami, a wstęp wolny dia wszystkich. 

3) Akademje popularne we wszystkich parafjach m. Wilna. 

Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Wilnie 
— — — — EA 

Pomóżcie nieszczęśliwym ociemniałym 
Powołując się na zarządzenie Kurji Metro- 
połitalnej Wąjleńskiej z dnia 29,1 1930, nr. 
548 w sprawie zbiórki na rzecz ocjemnja- 
łych, Zarząd Kuratorjum nad _Ociemniały- 
mi w Wilnje za wiedzą i zgodą Ks, Arcy- 
biskupa Metropolity, prosi Wielebnego Księ 
dza Proboszcza o łaskawe zachęcenie para- 
fjan do składki i urządzenie kwesty w ko- 
śojele rwi niedzieię zapustną (7,11 rb.), kie 
dy się czyta ustęp z Ewangelji o cudow- 
nem uleczenju ślepego od urodzenia, oraz 
o łaskawe przesłanie zebranych ofjar na kon 
ta Kuratorjum PKO nr 81,144, 

O ile w parafji są dzjecj ocjemniałe, pro 
simy wpłynąć na rodziców lub opiekunów, 
aby skjerowywałj je do naszej  įnstytucji, 
Wilno, utica Antokolska Nr 44, — otrzymają 

  

publiczności plażą z 
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BURZA NA 
WILNO, — Ubjegłtej nocy na rzece Dźwi 

nie szałała wielka burza śnieżna połączona 
z niebywałą wichurą, Sjłny wiatr zniósł na 

Włamanie 
Z Wilejkij donoszą, iż w tamt. cerkwi 
kanano profanacji, Nieujawnjeni sprawcy 

włamali się do cerkwi, gdzie rozbili skarbon 
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Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

sprzedają się * 

działki letniskowe 
położone w miejscowości terenowo urozmaiconej * pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 
piaszczystym 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
i 

Pierwsza Wileńska Spółka 
Parcelacyjna 

WILN ©, MICKIEWICZA 4. 

  

  

tam one wychowanie j naukę fachową, nau- 
сга się rzemiosła praktycznego, łatwiejsze 
i milsze będzje ich dałsze życje, Zupełnie 
biednych dzjeci utrzymujemy całkowicie bez 
płatnie, 

Cel Towarzystwa naszego wzniosły, mó 
wi sam za sjebje i ze wszech miar zasłu- 
guje na poparcie, 

Ze względu na kryzys, jaki przeżywa o- 
becnie wraz z jnnnemj instytucjami į nasze 
Towarzystwo Opieki nad Ocjemn'ałymi, Za 
rząd Kuratorjum jest głęboko prześwjadczo 
ny, jż Wiełebny Ksiądz Proboszcz nie od- 
mówj swej skutecznej pomocy w tej zboż- 

„nej sprawie, 
; Dopomóżcie nieszczęśliwym  Ocjemnia_ 
ym, 

  

dogodnym dla kąpieli 

  

  

DŹWINIE 
stroę sowiecką kilka łodzi rybackich oraz 

2 łodzje strażnicze, Jeden z rybaków Mij- 

chał Żygmuntowicz utonął, 

do cerkwi 
ki z ofiarami, oraz zabrałj cenniejsze rzeczy 
cerkiewne, Powiadomjona połicja zarządzi- 
ła poszukiwania za sprawcami kradzieży. 

Międzynarodowego przestępcę 
UJĘTO NA GRANICY LITEWSKIEJ 

WILNO, — W pobliżu Oran został za- 
trzymany międzyarodowy włamywacz  Al- 
fred Kursztejn vel Gunon, poszukiwany 
przez policję rumuńską j węgierską za sze 
reg włamań i kradzieży, Kursztejn był ści 

gany przez funkcjonarjuszy z Warszawy, zaś 

w rejonje Oran usiłował przedostać. sję na 

Litwę przy pomocy znanego przemytnika Bo 
lesława Handkiego, który zdołał zbiec, 

  

Sąd dyscyplinarny U. S. B. 
UDZIELIŁ SZEREGU NAGAN W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIAMI LISTO- 

PADOWEMI 
WILNO. — Onegdaj Sąd dyscypli- 

narny USB rozpatrzył sprawę preze- 
sów. kilku organizacyj akademickich, 
którzy podczas pamiętnych zajść listo 
Padowych padpisali odezwę, _ którą 

można było uważać za nawołującą do 
dalszych wystąpień. 
Sąd udzielił kierownikom tych or- 

ganizacyj nagany dziekańskiej. 

Drugi poszlakowany o zamordowanie 
š. p. Wacławskiego 

ZWOLNIONY Z WIĘZIENIA PO ZŁOŻENIU WYSOKIEJ KAUCJI 
WILNO. — śledztwo w sprawie 

zabójstwa śp. Wacławskiego, jak wia- 
, znajduje się obecnie w stadjum 

A t AA A 

Restauracja EUROPA 
Dominikańska 1. 

„ Dziś popołudniowy 
Dancing towarzyski 

Czarna kawa z ciastkami2 złote od osoby, 
Występy artystyczne. Lotsrja, Będą ro- 
zegrane dwa łanty, jeden dla Pań, drugi 

dla Panów. Początek o godz, 530 pp, 

WO O TNA 

To już Į     jutra:   

zakończenia i wobec tego izolacja are- 
sztowanych w związku z tą sprawa о- 
kazała się zbędną, 

Pierwszy został zwolniony z Łuki 
szek student Waliin, wczoraj zaś opu- 
ścił więzienie drugi poszlakowany 0 u- 
dział w zabójstwie Wacławskiego, sub 
iekt sklepowy Załkind. 

Uzyskał on wolność po uprzedniem 
złożeniu przez obrońcę dość wysokiej 
kaucji, a mianowicie 3 tys. zł. Należy 
z tego wnioskować, że poszlaki prze 
ciwko niemu są poważne. ė 

  

Spostrzeżenia Zakładu  Meteorologicz- 
mego U.S.B. w Wilnie. 
Z dnia 6 lutego 1932 roku 

Ciśnienie średnie: 773, 
Temperatura średnia: —10, 

"Temperatura najwyższa: —-9, 

Temperatura najniższa: —21. 

Opad w mm.: 1,0, 

Wiatr: Potudniowo-zachodn:, 

Tendencja: wzrost potem silny spadek, 

Uwagi: pochmurno, pp. Śnieg. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Akademia, 7,11 — w niedzielę, © g. 12, 

w salį Śniadeckich odbędzie się Akademja 
dla szkół średnich w celu uczczen'a 10-lecia 
koronacji Ojca św. Piusa XI, Wstęp wol- 

      

zem po- 
złonków i zajnte- 

resowanych, że zebranie Sekcji Językoznaw 
czej, naznaczone na 7 lutęgo, zostało prze- 
njesione na niedzjelę, 14 lrtego, Na porządku 
dziennym referat kol, l. Stasjewiczówny pt. 
„Poprawna wymawia polska", Początek o go 
dzinie 11-ej, 

Odczyt, — W sobotę 6 lutego, o go- 
dzinie 18 (6 pp.) w sali I USB dr doc, I. 
Jaworski wygłosi odczyt pt, „Patrjotyzm*. 

Po referacje dykusja, Wstęp wolny, 

— Sekcła Uświadomienja Religijnego 
Akademickich Sodałjcyj Marjańnskich poda- 
je do wiadomość dziś w n'edzjelę dnja 
7 lutego odbędzie o godzinie 4 pp, w sa 
li przy uł, Wiełkiej 64, zebranie z referatem 
na temat: „Cuda katołcyzmu a Teresa Neu 
mann z Konnersveuth'*, 

Goście miłe widzjani. 
— Towarzystwo Filetedįstow j Numjizma 

tyków w Wilnie, komunikuje, że zebrania 
odbywają się we środy w godz. 18—21 w 
lokału Stowarzyszenia Oficerów przen'esjo 
nych w stan spoczyku (emerytów), ul. 

Gdańska 6 m. 3, 
Wsze!k'ch informacyj udzjeła arząd tamże, 

Goście "mile widziani. 

— Odczyt antropozoficzny, P. Aleksan- 
der Pozzo, współpracownik założonej przez 
Rudolfa Stejnera Wolnej, Wyższej Szkoły 
Wiedzy Duchowej (w  Goetheanum _ Dor- 
nach, Szwaicarja) wygłosi we wtorek 
dn. 9 stycznia o godz, 7-€j wiecz, w Sali 

Domu _ Rosyjskiego (Mickiewicza 22 — 
brama obok Brystolu) wykład na temat 

„Tw”róczość moralna człowieka”, Będzie to 

drugi z cyklu wykładów antropozaficznych, 
p. Pozźo, łecz stanowiący całość samą w so 
bie, Po wykładzie, wygłoszonym w jęz. rosyj 
skim, prelegent odpowie na ewentua'ne za- 

pytania, 
Wstęp 20 gr. — 1 zł. 

   

    

SZKOLNA 
— Szkoła języków Obcych. — Instytut 

Nauk Handi, Gospodarczych organizuje z 
dniem I lutego rb, dia dorosłych Szkołę Ję- 
zyków Obcych (angjelskį, franc, j niemie- 
ckj) w godzinach od 5—8 popoł, Zgłosze- 
nia jeszcze się: przyjmuje, prospekt i infor- 
macie w Sekretarjacie Instytutu N.H,G, przy 
ul. Mickjewicza, gmach Braci Jabłkowskich. 

AKADEMICKA 
— Rekolekcje dła studentek. Zamknięte 

rekołekcje dla koleżanek odbędą się w Czar 
nym Borze w dniach 12, 13, 14 bm, Pro— 
wadzį ks. prof, Meysztowicz, Zapisywać się 
można w lokału „Odrodzenja* do @та 10 
bm. W d Il o godz, 

— Z Chóru Akademickiego, W ponje- 
dzjałek dnia 8 lutego, o godzinie 20 odbę- 
dzie się w Zakładzie Etnologii, ul, Zamko- 
wa 11 próba chóru. Obecność wszystkich 
członków konieczna, 

— Dancing Myśli Mocarstwowej, — Za- 
rząd Kota Wiłeńskjego Myśti Mocarstwowej 
zaprasza ogół Koleżanek į Kolegów na 
Dandng — Zakończenie Karnawału, który 
51е odbędzie w dniu 8 lutego rb, o go 
nie 21-ej w Sałonach Ogniska Akademickie 
go, Wstęp tylko za zaproszeniamj 2 zł., а- 
kademickć 1 zł., członkowie 50 gr. Tańce do 

rana, 
' SPORTOWA 

-- Karnawał na lodzje, — W. niedzielę 
dnia 7 lutego r. b, o godzinie 5 pp, K'erow- 
nictwo parku Sportawero Młodzjeży Szkol 
nej jm, gen. Żeligowskiego 
współudzjałe Mistrzów jazdy figurowej w 
celu propagandy sportu łyżwiarskiego „Kar 
nawał na żodzie”, który odbędzie się na te 
renach Ślizgawki w zacjszu  brzepięknega 
krajobrazu Góry Zamkowej i Trzechkrzy- 

sk'ej. 
Program będzie jddać się z popisów 

jazdy figurowej na łyżwach pojedyńczo i 
parami, Oraz wielu jnnych zabaw karnawa- 
łów weneck'ch wzorowanych na zachodzie, 

RÓŻNE: 
— Szkodliwe pogłoski. W związku 

z kursującą wśród rolników pogłoską 
0 mającem nastąpić rzekomo umorze 

niu zaległych podatków przez Skarb 
Państwa, Wojewódzki Komitet do 
Spraw Bezrobocia prosi nas o przypom 
nienie, że rząd wyklucza wszełkie za- 
mierzenia, które mogłyby oznaczać mo 
ratoijum, lub tembardzieį anulowanie 
jakichkołwiek zobowiązań podatko- 
wych. 

Wobec tego Wojewódzki Komitet 
do Spraw Bezrobocia, który akcję po 

      

  

  

   

  

mocy bezrobotnym opiera w dużej mie п 
rze na wpływach, uzyskanych w posta 
ci naturaljów za zaległe podatki, czuje 
się w obowiązku podać powyższe do 
ogólnej wiadomości w celu uniknięcia 
ujemnych skutków zwłoki, 

Bilety za okazaniem zaproszeń w Kasach Teatrów Miejskich oraz przy welściu do Kasynz. 

    

urządza przy - 

Ž do 100,000 zł. 
Ponjeważ powyższa wiadoiność jest nie- 

ścisłą, Dyrekcja Okręgowa Kolej Państwo- 
y w Wilnie przedstawja faktyczny stan 

rzeczy jak następuje: 
W sprawie nadużyć Stępniaka prowadzi 

się dochodzenie służbowe i ostateczny wyv- 
nik ze względu na sprawdzanie odnośnych 
rachunków j aktów o kjika lat wstecz mu- 
si potrwać czas dłuższy, 

Z przebiegu dotychczasowych badań tej 
sprawy można wnjoskowiać na razje, że 
sprzenjewierzenie popełnone przez Stępnia 
ka dochodzi do kwoty 7,000 zł, 

Z tego względu konkretna wysckość kwo 
ty sprzenjewjerzenia wskazana w „Słowie” 
ną 100,000 zł. jest nieścisłą i na żadnych 
realnych podstawach nie opartą, 

— Sterowiec nad Wilnem, — Tajemni- 
ca ukazania się Sterowca nad Wilnem zosta 
ła już całkowicje wyjaśniona, gdyż już w 
poniedziałek, dnia 8 iutego odbędzje się u- 
roczysta premjera filmu pt. „Sterowjec L. 
A. 3“, w kinie „Pan“. 

Nadzwyczaj cjekawy fihn ten wykonany 
przez jedną z największych wytwórni ame- 
rykańskich kosztem 5-cu miljonow _ doła 
raw, niebawem ściągnie wielkie tłumy wil 
njan, Wobec spodziewanego natłoku publi 
czności Dyrekcja kina „Pan* zarządzjła sprze 
daž biletów w dniu premżery od g. 2 pp. 

— Poświęcenie nowego  przedsiębior- 
stwa. Ks. Bobnjs wczoraj dokonał aktu po 
święcenia przy ul, Mickiewicza 24 — 26 
przeniesionego z Zarzecza Składu Wjn j Wó 
dek pod frmą S, Bjelinskį. Fjrma na rzecz 
bezrobotnych ofjarowała 10 zł, Życzymy po 
wioddzenja polskiej płacówce na nowem 'miej 
scu. 

— Kupcy zrzeklį się koncesji 
na prowadzenie szkół han- 

dlowych, — W ubiegłą niedzielę odby- 
ło się Nadzwyczajne Walne  Zgromadze- 
nie członków: Stowarzyszenia, na którem © 
mawiano sprawę dalszego utrzymywania 
Szkół Handlowych j sprawę ożywienia han 

diu, 

   

"Sprawę Szkół Handlowych reierował dyr. 
Rakowski, Według referatu utrzymywane 
przez Stowarzyszenie dwie Szkoły Handlo- 
we, średnia 4-0 kłasowa dzienna j niższa do 
kształcająca wieczorowa, sa _ deficytowemi, 
których niedobory corocznie pokrywało do- 
tąd Kuratorjum, Ponieważ Stowarzyszenie 
ponosi za zobowiązania Szkół całkowitą od- 
powjedzialnošė į, wrazje odmowy ze strony 
Kuratorjum wypłacenia subsydjum, byłoby 
zmuszone niedobór pokryć z własnych fundu 
szów, Wjlne Zebranie przyjęło wniosek Za- 
sobą pociągnąć upaństwowienie obu Szkół, 
rządu © zrzeczeniit sję koncesji, co winno za 

Sprawę ożywienia handłu referował czło 
nek Zarządu p. Rochowicz, Reierent dał oce 
nę ciężkiej sytuacji handlu j wskazał szereg 
środków zaradczych. W związku z tem Za- 
rząd zaproponował wydanie specjalnego go 
dia kupieckiego dla trmieszczania wewnątrz 
lub nazewnątrz przedsiebiorstwa, któreby 
stwierdzało przynałeżność firnty do Stowarzy 
szenia Kupców i Przemysłowców Chrześcijan 
w Wilnie, a tem samem wzbudzało u klijen 
teli większe zaufanie do solidnej obsługi, Po 
dłuższej j ożywienej dyskusji zebrani wnio- 
sek Zarzadu przyjęli. 

W wołnych wnioskach dyr, Rakowski w 
imienju Zarządu zwrócił się do zebranych z 
apełem okazania, w myśl odezwy Stowarzy 
szenia, pomocy bezrobotnym przez zadekla- 
rowarie świadczeń na rzecz Komitetu Wo- 
jewódzkiego do Spraw Bczrobocjia w Wil- 
nie. 

BALE I ZABAWY 
— Czarna Kawa, Najelegantszą zabawą 
żącego karnawału, będzje bezsprzecznie 

ama Kawia* Wojewódzkiego Koła Zie- 
mianek i Zrzeszenia Wojewódzkiego Związ 
kt Pracy Obywatelskiej Kobjet, która sję od 
będzie dziś, w niedzjelę, dnia 7 lutego, w 
górnych saśonach Hotelu Georges'a, Dwie do 
skonałe orkiestry przygrywające do tańca i 

   

dobrze zaopatrzony bufet na miejscu po wy 

  

jątkowio nisk'ch cenach, wróżą zabaswie du- 
że powodzenie. Początek „Czarnej Kawy" 
o godz, 20, Osobre zaproszenia rozsyłane 

nie będa, Bilety nabywać można przy wej- 
ściu lub u Pań Gospodyń w lokalu Z.P.O,K. 
Jagiellońska Nr 3-5 m. 3, codziennie potnię 
dzy godziną 12 a 2 i w loka'u Koła Zjemia- 
nek, Mickiewicza Nr 19 m. 2, od godziny 12 
do l-ej w dniach 3, 4, 5 j 6 łutego. 

Dochód z „Czarnej Kawy przeznaczony 
jest na najbiedniejsze dzjecj Wilna, 

Roli Honorowych Gospodyń raczyły się 
podjąć Panje: Wojewodzina 'Marja Beczko- 
wjezawa, Przewodnicząca Koła  Z'emianek 
hr. Jadwiga Tyszkjewiczowa j Przewłodni- 
cząca Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 

dr Janina Rostkowska, 
— X Derūcžny Bal Medyków odbędzie 

się dnia 7 lutego br. w Sałonach Kasyna 

Garnizonowego Ostatni w tym  karnawałe 

Bał Akademicki, 
Pozostafe zaproszenia można 

     

  

nabywać 

    

zw. ziemian wojew. wileńskiego, 
po krótkich, lecz ciężwi. h cierpieniach, opatrzony Św. Sakramen tami, 

  

członek 

zmarł 
w dniu 6 lutego przeżywszy lat 69 г 

Wyprowadzenie zwłsk z 2-ej kliniki U. S$. B (przy szpitału św. Jakóba) 
na cmentarz Beruardyński odbędzie sę w dniu 8 b. m. 

O czem powiadamiają prgrążeni w smutku 
ŻONA, DZIECI i RODZINA 

Marszałkowi Piłsudskiemu wręczają dziś 
dyplomy obywatelstwa honorowego 
wszystkich gmin woj. wileńskiego 

Dziś. o godzinie 13 w górnych sa- 

ionach pałacu reprezentacyjnego odbe 

dzie się uroczystość wręczenia Panu 

Marszałkowi Józeiowi Piłsudskiemu dy 

plomów Obywatelstwa Honorowego 

„wszystkich gmin województwa wileń- 

skiego przez przyoyłych do Wilna de- 

legatów z poszczególnych powiatów 

województwa, 

Uchwały rad gminnych każdego po 

wiatu zgrupowane są w ozdobnie opra 

wnych i artystycznie wykoranych albu 

mach, które jako akt hołdu ziemi Wi- 

leńskiej w uznaniu zasług syna tej zie 
mi — Twórcy Niepodległości Państwa 

Polskiego zostaną w sposób uroczysty 

doręczone Panu Marszałkowi, 

W uroczystości tej wezmą udział 

poza delegatami gmin Rada i Wydział 
Wojewódzki. 

  

Z SĄDÓW 
SKAZANY RABIN PRZED SĄDEM 

APELACYJNYM 

W poniedziałek Sąd Apelacyjny roz 
patrzy głośną w sferach żydowskich 
sprawę rab'na Szuba, skazanego przez 
S. Okręgwy na 6 miesięcy więzienia i 
3 tys. zł. grzywny. ` 

Surowa ta kara spotkała Szuba za 
oszczerstwo w druku z oskarżenia dzia 
łacza sionistycznego Gierbowskiego. 

LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA A 

Podziekowanie 
Niniejszem dziękuję Zarządowi Kliniki 
Chirurgicznej U. S. B. a w szczegól- 
ności wielce szanownemu Panu Profe- 
sorowi Kornelowi Michejdzie za Jego 
serdeczną i skuteczną pomoc i opiekę 
nad stanem mego zdrowia, tudzież 
PP. Lekarzom i Personelowi pomocni- 
czemu za ich ofiarną pracę w czasie 
cię'kiej operacji i choroby, którą w 
klinice przebyłam. 

Zofja Bronowska 
YYYVY i 

  

Konkurs filmowy „Casina” 
— Mmizg flswj „Lawa, Zamie- 

Szczamy ostatnie dwa kupony na | film 
„Cham” na dzjś j jutro, Produkcję europej- 
ską w zwjązku z filmem „On i jego siostra” 
omówimy w jednym z numerów w bjeżą- 
cym tygodniu. Za tydzień zakończane bę- 

Radjo wileńskie 
Niedzjeła, dnia 7 lutego 1932 s, 

10,15: Tr, bjcja dzwonów j nabożeństwa 
z Bazyliki Wileńskiej, 

12,00: Hejnał z wieży Katedrałnej w Wił 
nie, Ё 

12,15: Tr. poranku symf, z Filharm, 
16,20: Koncert życzeń dła Połaków na 

Kowieńszczyźnie (płyty). В 
16,55: „Wizyta u Gandhjego w Paryžu“ 

— feljeton wygłosi prof, Wincenty Lutosław 
ski. у 

17,15: „Таетлке strotosiery“ Od- 
czyt z Warszawy, wygłosi inż, .Z, Kacprow- 

ski. 
19,00: Pieśni litewskie w 

Bilinisówny, 
19,20: „Poradnia wychowawcza Nr 7* — 

prowadzi 'wizytator Jerzy Ostrowski, 
23,00: Improwjzacje fortepianowe na te 

maty zadane telefoniczne przez radjosłucha 
czy — wykona Wiktor Rummel, . 

23,30: Muzyka taneczna z Warsz, 

Poniedziałek, dnia 8 lutege. 

14,15: Utwory Liszta (płyty), 
15,45: Audycja dla dziecj, 
17,10: „Czartoryski i Mikołaj В — poje 

dynek historyczny““ — odczyt: z Warsz, 
18,50: Wileński komunikat, sportowy, ‚ 
19,00: „Dziesięć przykazań a odzyskanie 

Wilna“ — odczyt litewskį. 
20,15: Operetka z Warsz, ° 

wyk. Reginy 

dzje wyświetlanie przykładowych filmów i 
rozpocznie się „głosawanie  konkusrsowe“ 
na najlepszą produkcję filmową, najinjlsze 
„gwiazdy“ i najchętniej widzjany rodzaj fi- 
mów, : M б 

  

Kupon znižkowy 

na film „„CHAM“* 

W DZWIĘKOWEM KINO 

„CASINO“ 
ъ 

Ważny na dzień 7. II. 1932 r.     

Kupon znižkowy 

na film „CHAĄ 

W DŹWIĘKOWEM KINO 

„CASINO" 
Ważny na dzień 8. II. 1932 r.         

w sekretarjacie Koła Medyków (ul, Wielka 
24) codzjennie od godzjny 19 do 20, 

— „Karnawatowe ostatki" w postacj za- 
bawy tanecznej z szeregiem njespodzjanek 
i atrakcyj urządza „Czarna Trzynastka" 

Wil, Drużyna Harcerzy, 
Do ochoczych tanów pięknie przygry- 

wać będzje trio akademickie. 
O godzinie ł2-ej spotkanie tradycyjnego 

śledzia, 
Zabawa odbędzie sę we wtorek dnia 

9 lutego b, r. w sali Państw, Seminarjum 
Naucz. przy ul, Ostrobramskiej 29, Począ- 
tek zabawy o godzinie 18, Wstęp 1,50 zł. 
(dia harcerek i harcerzy 1 zł,), 

Dochód z zabawy przeznaczony na u- 
dzjał drużyny w Złocie Skautów Estońskich. 

Komitet Domu św. Antoniego urzą- 
dza w ostatni wtorek karnawału, dnia 9 bm. 

tradycyjną zabawę w: sałach Hotelu Geor- 

ges'a, zakończoną o północy  spuszczeniem 

popielcowego śledzja, Początek punktualnie 

o 8 wiecz. Bilety do nabycia u pp. Gospo- 

dyń zabawy, { 

— Zabawa Taneczna. — W dniu 7 lute- 

go 1932 r, Związek Akademików Litwinów 

USB urządza w salonach Klubu Przemysłow) 
ców (ul, Mickiewicza 33) Rewię Karnawa 
łową połączoną z Zabawą Taneczną, na ktū- 

są zaprasza całe społeczeństwo wileńskie, 

' Początek Rewii o godzinie 20,30, Kc- 
niec zabawiy o godz. 6 rano, Do tańców przy 
grywać będzie jazz-band (kwintet), 

    

W JAKI SPOSÓB PEWIEN KOLEJARZ ULECZYŁ SIĘ Z REUMATYZMU 

Dla kolejarza rzeczywiście niepcjętem 

jest, gdy nagle przy wskakiwaniu na stop- 

nie wagonu, druga noga odmawia posłu- 

szeństwa i równocześnie odczuwa iąkąś nie 

samowitą sztywnoś w stawach i krzyżu, 

To są pierwsze objawy reumatyzmu,, „Nie 

mogłem poprostu zrozumieć” pisze nam 

pan A. Buk, Sjemianowice, Matejki 14, — 

„skąd nagle wzięła się taka sztywność w 
krzyżu i kolanach. Gdy „chciałem jak zwyk- 
le wskoczyć do ruszającego pociągu, załed- 
wje 2 wielkim wysiłkiem udawało mi się 
utrzymać na stopniu, Początkowo przypu- 
szczałem, że ną tego jest zwykłe 

, tle nacieranja i roz- 
róbowane przeze mnie !ekarstwa 
sły mi żadnej ulgj, 

Przecjwinie! Szczególnie słotne j zimne 

dnie dawały mj się we znaki -- bóle były 
wprost nie do zńiesjenia, Na shiużbę szed- 
łem wówczas, jak na tortury, Latami całemi 

      

   

     

   
  

tak dla męczyłem się tak okropnie, dopóki pewnego 

torsł Doroczna Reduta Artystów Teatrów * Miejskich 
Znakomite zespoły muzyczne. 

razu nie zwrócono mi uwagj na Togal. Za- 

wiedzjony jednak tyłoma próbami, natural- 
nie. odnjostem sję z niedowierzaniem i do 
tego zalecanego mj leku,, Lecz dzięki Bogu 

dziś nie żałuję doprawdy tej ostatniej pró- 

by, gdyż odrazu po zażyciu odczułem do- 

broczynne dzjałanie tych tabletek, Wkrótce 

też powolj bółe ustąpiły, a teraz już zu- 

pełnie pozbyłem się tej straszliwej choroby. 

Tak więc dzięki Togalawi odzyskałem swe 

zdrowie!"*. Podobne doświadczenia poczy- 

niło tysjące cierpiących, którzy przyjmowali 

Togal przy reumatyzmie, podagrze, rwanju 

w stawach, bólach w krzyżu, bółach nerwo 

wych j głowy, grypie, przeziębieniach i po 

krewnych cierpieniach, Poniawaž Togal 

w zarodku zwałcza te niedomagania, prze- 

to nawet wi chronicznych wypadkach osiag 

nięto przy pomocy tego środka nadspo- 

dzjewanie pomyślne rezultaty, Nieszkodłiwe 

dła serca, żołądka ij innych organów. 
(K. Rz. m, st, W, — 16-XI 31) 

  

Konkursv. 

  

Salony Kasyna 

Garnizonowego 
Żadnej karoty. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr na Pohułance, — W .poniedzja- 

łek, dnia 8 bm,, o godzinie 8 wiecz, ujrzy- 

my nieodwołalnie po raz ostatni. tragedię 
antyczną Eurypidesa — „Fencjankj*, Ceny 
miejsc popołudniowe, 

— T*atr Lutnia, — W poniedziałek, dnia 
8 bm,, o godzinie 8 wiecz, — ukaże się po 
cenach propagandowych (od 2 gr. do 2 zi.) 
arcywesoła farsa Arnolda į Bacha — „Huiła 
dį Bulla“, : 
— „Mam lat 26* — w Teatrze na Polu. 

lance, — Dziś, w niedzielę, dnia 7 bm, o 
godzinie 8 wiecz, „Mam lat 26". а® 

Jutro o godzin'e 8 — „Fenjojankį“, 

— „Ta, której szukamy* — w Teatrze 
Lutnia, — Dzjś, w niedzielę, dnia 7 bm, © 
godzinie 8 wijecz. odegrana zostanie arcy- 
wwiesoła komedja Hirschieida — „Ta, której 
szukamy". Jutro o: godznie 8 — „Hulła dj 

Balla", s 
Teatr na Pohulance, Dziś, w niedzielę, du, 

7 bm, o godzinie 4 pp. ukaże sję szampań 
ska farsą „Hulłą di Bulla", Ceny specjatnie 
zniżone, 

Teatr Lutnja — „Burza w szkłance wody“ 
po raz ostata* o g. -! pp. Ceny miejsc zniżo- 
ne 

— „Fenicjantki“ na Pohułance, W po- 
niedziałek dna 8 bm., o godzjnie 8 wiecz, 
zostanje ponownie odegrana przez młodzjeż 
gimn, im, ks, A, Czartoryskiego, oraz gimn, 
J. Słowackiego — tragedia Eurypidesa „Fe: 
niojankį“ e 

Wjdowiska to, które ze względu na wy- 
soki pozjom wykonania spotkało sę z nt 
znaniem krytyki i publiczności, powinno za- 
interesować szersze koła įnteš gancji, jntere 

ej się wysiłkiem zbiorowym naszej *młó 

  

    
— Dzisiejszy recjtal pieśni i arje I, Pro- 

tassewicza, Dziś, o godz, 8 w. wt sałi Kon- 
serwatorjum odbędzie się recjtał pjeśni i arji 
operowych wybitnego barytona  wilnianina 
Zygmunta Protassewicza, > 

Obdarzony niezwykle pięknym. głosem 
młody ten artysta zdobył wiełki sukces arty 
styczny w kraju j zagranicą, Zainteresowa- 
nie koncertem wyjątkowe, 

Pozostałe biłety dziś od g. M p. w sab 
Konserwatorjum. 
— Gościnne występy Władysława Walte- 

ra w Teatrze Litnja, — Władysław Walter, 
komik wielkiej kłasy, ulubjeniec całej Po!- 
ski, wystąpi w dniu 12 bm, w Teatrze Lut- 
nia na czele własnego, doborowego Zespołu 
w rowym repertuarze. 

Fm 
SA BI 
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— Doroczna Reduta Artystyczna, Już ju- 
tro, w ponedziałek, dnia 8 bm, odbędzie 
się w sałach Kasyna Garnizonowego doro- 
czna „Reduta” Artystów Teatrów — Wileń- 
skich, przygotowywana przez organizatorów 
miezwykłe starannie Przewidzjane są wy- 

stwicime nijespod , z których niemała 
koją będzie niewatpliwie dowicjpny kon 

  

    

    

    
     

   

    

sku. 

  

  

na najskromn „a zarazem na bar 
śdzjej elegancki ko: . Firmy: Charytono- 
iwicz, Prużan, Piasecki, 
„przeznaczyły szereg nagród. Doskonała or- 
įkiestra od Czerwonegs Sztralla przygrywać 
*będzie do tańca, Ceny biletów wejścia 8 zł, 
45 zł, Celem uniknięcia natłoku przy wejściu 
uprasza się osoby, posjadające już zaprosze 
nia, aby zechcjały nabywać biiety wicześniej 
w.kasie Teatru, Osoby zaś, którym zapro- 
szemja dotąd nie zostały doręczone, proszo- 

Sztrail oraz Wedel, 

    

ne są © pozostawienie swych adresów w ka 
sie Teatru. 

— Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej 
przy kościełe N. Serca Jezusowego im, Emi 
*jj Plater ij T. Koścuszki urządza przedsta- 
wwienie, które odbędzie się w niedzielę, dn. 

7 bm,, w sali szkoły powszechnej Nr 7, przy 
ul, Rydza-Śmigtego — 7. Na program skla- 
dają się: „Noc w Bełwederze* dramat histo 
tyczny oraz „Carscy Bohaterowie, 

Początek/'o godz, 6,30. 
— „Ognisko Kolejowe, W njedzjełę, dn. 

7 lutegorrb, © godzinie 4 popołudniu w sa 
łach Ogniska Kolejowego przy ul. Kolejo- 
wej I8-odbędzje się zabawa dziecinna z kon 
certem bałetowym pod tytułem „Mrozek”, 
« wyśconanju p. Sawinej-Dolskjej oraz jej 
Liczemąc, 

Kostjumy dzjecjnne na zabawie mile wi 

dziane, Za najlepsze trzy kostjumy bedą wy 
"dane' nagrody, 

Wstęp da dziecj — 50 gr., dla dorosłych 
"1 złoty, 

CO GRAJA W KINACH? 
Miejski: „Ciebie tylko kochałem”, 
Heljos; „Bezjmjennj bohaterowie”, 
Hollywood: „24 godziny”, 
CasinQ: „Cham, 

Pan: „Graj Cyganie", я 
Stylowy: „Krol Žebrakow“. 
Światowiid: „Wiatr od morza”, 
Ognisko: Na Sybir. 

: WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Złodziej w Karolince, — W nocy z 

dnia 4 па 5 bm. nieznanj sprawcy zapomo- 
<ą złamania kłódki dostali się do składzi ku, 
mieszczącego się obok domu mjeszka:inego 
wi maj, Kancdinka i skradi na szkodę Wo- 
tejkowej” Marjanny garderobę męską, 4 szyn 
kj wieprzowe j nne drobne przedmioty, łą 

cznej wartości 370 zł, 
— Nieudane włamanie do 

hustóowni. — W nocy z @та 5 па 
6 bm. nieznani sprawcy zapomocą zro- 
bienią otworu w drzwiach usiłowali do 
stać się do hurtowni tytoniowej Nr. 1 
przy ulicy Sadowej 4, lecz zostali spło 
szeni prze mieskańców tegoż domu, 

›  — Arbottowe niebezpieczeństwo.— 

Szofer, którego nazwiska narazie nie 

ustalono, prowadząc autobus firmy „Ar 
bon* Nr 38480 na ul. Mickiewicza na 

* jechał na taksówkę Nr 38,292, prowa- 

dzoną przez szofera Bujnowskiego Kon 
stantego* (Literacki 5). Uszkodzony z0- 
stat tylny błotnik taksówki.  Wypad- 
ków w ludziach nie było. 
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:› Kornel Makuszyński. Człowiek znalezio- 
iny w nocy. Powieść, Nakł, Gebethnera i 
: Wolifa, Warszawa, 1932, str, 287. Cena zło 
tych 6, 

|. „Człowiek: znałezjony w nocy” poświęco- 
„ny jest ludzjom dzisiejszym i czasom dzj- 
«siejszym, Odbijają się w nim wszystkie bo- 
 łączki, gnębiące społeczeństwo, Makuszyński 
nie cofa się przed szeroko potraktowaną ana 

"łiza dzisiejszego życia, na której tło rzuca 
interesującą, bogatą w wydarzenia i w rosną 
sem ża do końca powieści napięciu rozwj- 
iającą się fabułę. 

Ale nie w tej ciekawej fabułe, nie w bo- 
gactwie charakterystycznych, szczodrą ręką 
Makuszyńskiego uposażonych typów ludz- 
kich tkwi jądro wartości nowej jego powie- 
ści. Autor „Po miecznej drodze”, który 
przez szereg ciężkich lat dodawał swym 
czytelnikom otuchy niezrównanym humorem 
i dowcipem swych drobniejszych utworów, 
ukazujących się w licznych tomach nowel i 
opowiadań, teraz — wobec narastającego! 
wciaž przygnębienia i depresjj — nietylko 
„kazał znowu przemówić humorowi i dowci- 
powi swemu — ale przemówił sercem. 

    

   

    

POZWANA 
LL La 
TATA 

FABRYKA CHEMICZNO-F, 
„AP.KOWALSKI waRszawa. 

  

ŽĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

Środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

FABRYKA i SKŁAD MESLI | 

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

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

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
tóżka niklowane i angielskie, kreden. 
sy, stoły, szaty, biurka, krzesła, dębu 

we it. p. Dogodne warunki i na raty 
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BIAŁY TYDZIEŃ 

Biorąc pod uwiagę ogólny kryzys gospo- 
darczy zniżyliśmy znacznie ceny naszych to- 
'wiarów, tak iż przewyższają 50 proc. Dla 
przekonania wysyłamy niżej podane *kom- 
plety, które sa niezbędne dla każdego do- 
mu, ” 

tylko za 24 zł, 90 gr, 
wysyłamy: 1 j pół mtr, Iweedu wełn, 

przetkany jed na elegancką suknię dam- 
ską we w ich kolorach i różnych dese- 
niach, 6 mtr, płótna białego w dobrym gat, 

    

   

   

    
  

6 mtr. eksfordu w różne paseczki j kratecz- 
obrym gat, 5 mtr, barchanu nadają- 

lub czysto 

    

na bieliznę w paseczki 

6 mtr. płótna kremowego    
    ków wafłowych pełnej długc 

gat, 
› Da » 

cj w dobrym 

danego kompletu 328 
tyt. porta. 

Tylko za 32 zł, 90 gr, 
wysyłamy: 10 mtr. płótna białego iw, do- 

brym gat,, 10 mtr, barchanu nadającego się 
na bieliznę w pasęczkj lub czysto białą, 10 
tr, oksfordu w, paseczki lub w krateczki 
w dobrym gat, 10 mtr. na suknie damskie 
w różnych desenjach w dobrym gat, 10 

doliczamy 

Tylko za 31 zł, 90 gr, 
wysyłamy: 17 mtr, płótna białego w do- 

brym gat, 3 i pół mtr. Tweedu wełn, prze- 
tkany jedw, na elegancką suknię damską 
w dobrym gat,, 6 mtr, barchanu nadającą 
sję na bieliznę w paseczki lub czysto białą, 
6 mtr, oksfordu, nadającą się na koszule 
i kalesony meskie w dobrym gat, 6 mtr, 
płótna kremowiego nadająca sie na bieliznę 
wszelkiego rodzaju, 6 mtr, ręcznikowe w do- 

brym gat, k 
Do powyższych kompletów "doliczamy 

3,50 gr. jako koszta opakowania i opłaty 
pocztowej, 

    

je 

Uwaga: Wysyłamy I koidrę wiatową z | 
"m satynowem z czysto | abustronnem: q'okry 

białą watą w dobr at, tylko za 15 zł, 

Kupujący nic nie ryzykuje, gdyż o ite to- 

war sję nie podoba przyjmujemy z powrc- 

tem, 
Za dobroć towaru gwarantujemy, 
Aidresować prosimy: 

„Tanie Źródło”, wł, Leon Krakowski, Łódź, 
skrz, poczt, 547, 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
„Człowiek znałezjiony w nocy” jest symfonją 

   

    

serca dobrego człowieka — głównego bo- 
hatera powieści, я 

Dobroć ta — twórcza .i bezkompromi- 
sowa, czynna T zapobjegliwa, promieniująca 

z kart książki Makuszyńskiego z przekony- 
wiijącą siłą i głębią wyrazu, nadaje „Czło- 
wiekowi znalezjonemu w nocy” specjalną ce 

chę — owocnego -— nie na zamykaniu oczu 

na zło i niebezpieczeństwa, ale na mocnej 
wierze w dobre pierwiastki ludzkiej natury 
zbudowanego optymizmu, 

Ten krzepiący optymizm, ubrany, w bo- 

gactwo szaty artystycznej powieści, zapew- 

ni wielką j zasłużoną poczytność nowej po- 

wjeści Makuszyńskiego, a adrtorowi przyspo- 
rzy dalsze, liczne rzesze przyjaciół 1 zwolen- 

ników. 

Mieczysław Guranowski, Kobiety Biblij- 

ne, Nakł, Gebeth, j Wolffa, Warszawa, 1932 

str, 230, Cena zł, 6,50. 
Mieczysław Guranowski, autor tak poptr- 

larnego wi ostatnich latach „Siratha* i wier 
lu jnnych wcześniej wydawanych tomów, 

wystąpił z nową książką p.t. Kobiety Biblij- 

ne, Na tle podań bibiijnych o postaciach 
takich, jak Agar, Rebeka, Racheła, Debora, 

Dalila, E Ruth, Sulamith i Judyta, osnuł 

  

   
  

Guranows interesujące, tchnące żarem 

Wschodu, owiane m'styczną tęsknotą o pra- 

typie kobiety — miłującej, nienawidzącej, 

ofiarnej, с 5 

Uzupętnia ten ciekawy ! mogący liczyć 

na szeroką poczytność cykl — podane w for 

'mie prologu — opowiadanie o pramatce — 
Ewie, 

Barwną okładkę ksiąžki rysował Stani- 

sław Bob/ński, › 

  

    
   

  

   
    

CEUTYCZNA 

  

[AL 

TOWARÓW 
BAWEŁNIANYCH i LNIANYCH 

NANSUKI PŁÓTNA 
MADAPOLAMY OBRUSY 

PŁÓTNA bieliźniane SERWETY 
i pościelowe 

WYROBY ŻYRARDOWSKIE 
Ceny reklamowe. 

WIELKA 7. TEL. 11-55. 
WOBEC DUŻEJ FREKWENCJI 

jl 

' „BIAŁY TYDZIEŃ” 

KAPY, FIRANKI i inne. 

  

Prawdziwa „okazja |     

SŁOWO 1 

  

  

Jedwab naturalny, 
sukno, wełna, 
materjały meblowe, 

serwety 
Najtańsze źródło zakupu 

1. Kazaski 
Wilno, Wielka 36. 

Jedyny w Wilnie i na Kresach Konsy- 
gnacyjny Dom Towarowy fabryk włó- 

kienniczych 

Jutro dawno oczekiwana premjera! 
Najwspanialsze, genjalne arcydzieło, o którem prasa światowa crzekła jednogłośnie że „takiego tilmu jeszcze nie było* 

Sterowiec L. A. 3. 
Film wykcnany nakładem 5 m ljonów dolarów. 

Dźwiękowe Kino 

  

  Ceny ściśle fabryczne 

Ceny FEELI zniżone! 

  

  

  

tel, 528. Najwzui-šlejszy poemat mižošci, heroi'mu, poświęcenia i odwagi. Przedziwne dzieje wiecznej milcšci, na ktorej ile 
wykwitają najpiekniejsze cnoty lud>kie: bohaterstwo, imponująca « dwsga, koleżeństwo, cbowiązki i p. gerda šmierci. 

W rolach głównych: JACK HuLT, RALPH GRAVES i urocza posągowo pękna FAY WRAY. 
Uwa al Aby nie psoć wrazenia całoś'i artystycznej filmu wejście tylko na początku seausów o godz 

g s 4,6, 8 i 1030 punktusinie Bl=tv honorowe i bezpłatne w dzień premjery nieważne. Е 

KINO Od środy 3 lutego b r. 
e 

MIEJSKIE „CIEBIE TYLKO KOCHAŁEŃ 
SALA MIEJSKA w rolach głównych: MADY CHRYSTIANS i JAN STUWE 

Koncertowa orkiestra pod batutą f4. Salnickiego. 
Początek seasnu godz. 4, 6, 8, 10. — Ceny miejsc: parter 60 gr. balkon 30 gi 

Kasa czynna od godz. 3 m. 30 do 10, 

Ostrobramzk» 5 

  

  W związku z urządzeniem własnych 

składów połączonych z torem ko- 
lejowym mam możność 

obniżenia cza węgla I kokiu 
z pisrwszorzędnych kopalń górnoślą- 

skich ' konc. „Progress”* 

Przedsięb. Randl. Przem. 

Dźwiękowa złota seria polssa! Najwspanialszy wysoce artystyczny przebój] 
= 8 L] m 8 ` = 4 

«s» |Bezimienni Bohaterowie 
HE Lb 5 W rolach głównych najsłynniejsze gwiazdy polskiego ekranu: 

Marla BOGDA, Zula POGORZELSKA, Adam BRODZISZ, Eugenjusz BODO, Stefan JARACZ, a: 
w. BIEGAŃSKI i inni oraz Chór Warsa Ь 

W filmie najwytworn. dancing stolicy „ADRIA“. Dla młodzieży dozwołone. 
Na 1-szy seans ceny zniżone, Seansy od g. 4, 6, 8 i 10.15, w niedz. od g. 2-ej. ! 
  M. DEULL, wuso 
  

Biuro — Jagiellońska 3, tel 8-11. | 

Bocznica własna — Kijowska 8, tel. 999 

         

i i 

Dziš:niesamowite przygody pięknej panny w filmie p. t. 
Dźwiękowe Kino 

noltywooo | „„ABÓĘ PRZEDŚLUBNA ---«. LOIS MORAN 
A. 22 Nad program: dodatki dźwiękowe. P»czątek o godz. 4, 6,8 i 1015, W dnie świąt. o godz. 2-ej. Na pierwszy seans   ceny zniżone. Nasiępny prog'am: Potężny ćźwięk, z życia R sji Sowieckiej p. tt „W szponach czrezwyczajki* 
  

LECZNICA LITEWSKIEGO   

STOW. POMOCY SANIT. 
Wlino, ul. Wileńska 28, tel. 846 

Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11—6 pp. 

  

  

DZWIĘKOWE KINO 

CGIIN© 
wie WA QY, tei, 14-41 

  

Opłata za leczenie i utrzymanie w 
leczńicy oraz za wszełkie zabiegi lekar- 
skie i rentgenowskie została obniżona 

MMO OOO 
  

   

„DŹWIĘKOWE KINO 

CASINO" 
Wielka 47. Tel. 14-51 

ч 

powieści Eizy Orzeszuowej 

„CGHAĄ CYBULSKIi inni. Nad prcgram: urozmaicone dodutki dźwiękowe 

Juw 1 Niezrównana Szampań:ka 100 proc. komedja produkcji czeskiej p. t. ® 

„С. K. Feldmarszałek* Vlasta Burjan i wszechświstowej sławy, gwiazda ekranu Anny Ondra. 

Dziś tylko w. kinie „Casino“, Potężny 100 proc. polski film Śpiewno-dźwiękowy dw/g słynne 

Polska mowa! Polski śpiew! Polska muzyka! 
W rolach głównych KRYSTYNA ANKWICZ, MIECZYSŁAW 

Początek o godz. 4. 6, 8 i 10.15, w niedz, © g. 2-el. Na leszy Seans ceny zniżone. 

ON 8 EGO SIOS$STR W rol. gł. perła czeskiego hu- 
mort, znakomity bohater filmu 

Film ten jest trzecim z cyklu konkursowego w naszem kinie. Nad program; Przebojowe dodatki 

dźwiękowe. - 

  Mamy zaszczyt zawiadomić, ze 

Polska Składnica 
Sportowa „START 

została przeniesiona z dniem 3 lutego 

na ul. Królewską 1, 

„PAN“ 

Wielka u zta dla miłośników kina! 2 filmy. t= 
1) GRAJ CYGANIE!! Sliczny nas ag 6 LUST 3 L 

2) Film czarownych melodyj „CIEBIE TYLK 0 KOCH AŁEM 

Pocz. o godz, 4, *, *i 10.15, w niedz. i święta o godz. 2 ej. z Mady Christlans i Janem Stuve w roi. gł. 

> 

Jęsnym programieł 
Dźwiękowe Kino iękcwiec węgierski. Przepych wystawy. 

  

Begato zaopatrzony dział sportów” Da Najpickticjszy 1CO proc. dźwiękowy ium! Nowe wydanie! Całuiem w naturalaych kolorach p, t. 

zimowych i dział gram tonowy. Dźwiękowy "r PLAY P ы arcypotęžny monumentalno-epokowy dramat 

Ceny na płyty zniżorne. Kino-Teair KRÓL ŻEBRAK << W rol. gł JEANETTE MC DONALD 

ZEE RONA RER STYLOWY" e» 1 DENIS KING 

mniam Orda |") Następny program: Po „„Maradu'* dajemy uajnowszy i najpiękniejszy film p.t. „Meksykanka” 

Wielka 36 3 miesięcy wyświetlało kino „Atlantic" w Warszawie. 
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI KOLONIZACY JNO_   

MIESZKANIOWEJ 
  

Urzędników Państwowych i Samorządo- 

wych wi Wilnie powiadamia, że w dniu 28 

lutego rb o godz. 17-ej w łokalu Powszech 

nego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, ul, 

Zawalna nr, 2, odbędzie Się 

WALNE ZGROMADZENIE | 
z następującym porządkiem obrad: 

1) Odczytanie protokułu z poprzednie- 
go zebrania. ' & 

2) Sprawozdanie Zarządu, 

3) Sprawozdanie Rady. 
4) Zatwierdzenie bilansu, 
5) Sprawy bieżące, 
6) Wolne wnioski. . ра 
Nadmienia się przytem, że w myś! par. 

23 Statutu Spółdziełni, Wałne Zgromadze- 

nie będzie prawomocne bez wzgłędu na 

liczbę- obecnych członków. 
Zarząd, 

tuład fortepianów, Pianin, Fisbarmonj 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

ilno, Niemiecka 3, m. 11 

- -№ИЩПН|||П|!ШНШШ№№№ШШ|ШШШ№Ш№Ш№№Ш' 
SKLE+ SUKNA i JEDWABIU 

CALEL NO Niemiecka 19, 
telef. 890. 

Ostatniootrzymano w wielkim wybo- 
rze rozmaite gatunki 

wełny i jedwabiu 
Ceny niezwykle niskie. 

  

  

Prosimv przekonać się! 

UAAAAKAAAAAAAAAAAAAAI zai 
Doro Pm = DOKTUR MED. 

Lekarze _pi[AIŁKIEWICZOWA 
YYYY YYTYYYE przyjmuje od 11—12 

Med. 10d.5—6, 
Dr, @ Choroby skėrne, lecze- 

Szyrwindt Ale woo, kosmetyka 
choroby weneryczne, Iękarska i operacje ko- 
skórne i moczopłciowe. „Smetyczne, Wilno, 
Wielka 19,0d9-1i3.7. Wileńska 33, m. i. 

DOKTOR аы 

Zeldowicz Akuszerki 
chor. skórne, wene- ryczne, aarządów mo- TYVYYYYYYYYYYYYYYYYY 

С —do 1, Stać 

© —8 wiecz. AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 

DOKTÓR przsprowadziła się ml. 
ZEŁDOWICZOWA Garbarska | m. i6 róg 

Mickiewicza. Ga- 
KOBIECE, WENE: binet kosmetyczny, % 
RYCZNE NARZĄDÓW suwa zmarszczki, piegi, 

MOCZOWYCH _ "afty, łupież, brodaw= 
dd BMI od £-5 KR g ypačanjė 

ut. Mieklawicza 24. = : 
tel 27.7 | 

  

  

  

  

  

  

m Brwi 
ie przyelemnia hanaq 
iregeluje. Maguiliaga. 
Gabinsi ® 

котеом В е ай 
' aezniczej 

|. Hryaiewiczowej. 

tel.10-63. uf. WIELKA M 10 m9. 
Przyj, wę. M-11 4-7 

Dr.Ginsberg — * 27 ® ® 
Choroby skórne, we- | POPIERAJCIE 

neryczne i moczopłcio: 

L.O.P. 

  

Dr. Med. 

Em.Cholem 
Urolog 

Choroby nerek,  pę- 
cherza i dróg moczo- 
wych przyjm. 12 — 2 
1 5—7. Jagiellońska 8 

  

we. Wileńska 56—3, od 
8—1 i 4—8. Tel. 567 
Nm ma 

ul. Kolejowa Nr. 19 
(obok dworca kole- 

Ba NE 1 

E prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sław! 

fPI 

  

„giellońska 6 — 20. 
———— 

bedzie wyświetlany jeden z najlepszych Ii mow Polskich, weoiug scenarjusza WACŁĄWA 

SIEROSZE% SKIEGO, ANATOLA SZTERNA i HENRYKA SZARO p. t. 

; ' Wielki dramat historyczny, osnuty na tle bolta- 

NA $YBIIĘ (PŁOMIENNE SERCA) terskich wałk o  niepodległ.ŚĆ Polski. Rzecz 

> r dzieje się w 1905 r w Warszawie, na Kujawach 

i Syberji. Ilustracja muzyczna i Spiewna zastosowana ściśie podług akcji dramatu. W rclach głównych: Mieczysław 

Frenklei, Jadwiga Smosarska, Adam Brcdzisz, Mira Zimińska, Bogusław Samborski, EL genjusz Bodo, 

Kazimierz Justjan, Marja Chaweau i Jerzy Dworski. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10. 

5 Dla młodzieży dozwolony, Ceny miejsc od 40 gr, 

Uwaga: Celem uniknięci» ścisku uprasz»my o przybywanie na 1 seans, 

Dziś idni następnych 

Kino kolejowe 

„OGNISKO" 

    

jowego)   
    

Z powodu obecnego kryzysu gospodarczego poleca 

KOŁDRY 
z rozmaitych materjałów i najlepszej waty 

WŁASNEGO WYROBU 

po cenach niebywaie niskich 

B-cia CHANUTIN f rma 

Wilno, Niemiecka 23, "7 55" 
Duże kołdry od 12 zł. Również w;rabia się kołdry na puchu. 

     

  

        
         

' OSTRZEŻENIE! 
Pewne Firmy w Wilnie rozlewają swoje 

małowartościowe piwo w używane batelki 

„Paterit* _ ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 
<w ŻYWCU i wprowadzają tem w błąd Sz. 

“ ___/ Kousumentów 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsytikatami | 

я 

znana 

   WA ŻYWIECKIEGO 
  

  

E na oryginalną etykleię | korek z firmą Co tydzień otrzymujemy =statnie nowości materiałów na kołdry 

 Arcyksiążęcy Browar wŻywcu; |; 
анаа оа «АН TOKIA RS ei S m 

  

Reprezentacja: Wlino, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 Pianino Fortepjan 
- -—W ob ym stanie sprze- Rónisz'a 

"YYVYYYYYYYYYYYYYYYYY dm okazyjnie zł. 1,100 okszyjn e w dobrym 
" Kijowska 4 — 10. stanie sprzedam Lu- | 

Matematyk Pokój lub dwa dwisarska 1 m. 11, od | 
pszczelarz absolwent U. S. B.umebl»wane do wyna- Dom 3—5 g. 

lat 25 z do- Udziela lekcji rratema: jęcia, Mickiewicza 42 3trzypiętrowy W ŚrÓd- =ommenemamasz 
świadectwami tyki, fizyki i kosmo- mieš.iu do sprzedania —>— | 

Pokój grafjj w zakresie 8 taaio. Dowiedz eć się Z powodu wyjazdn | 
z- wygodami ( 

  

  

a A 
 GRIGOFEBEEŚI 

Kosmetyka. 
T i 
wvvvyvvvvvvvvvvvvvYV" bremi 

poszukuje pos:'dy od 
15/I albo od 1/11 

Ogrodnik- 

  

ah 

  

klas gima. Z wielol't- 2 uży- W. Pchulanka 27 m. 3 sprzedaje się 

    

  

  
  

6 A B l N E oferty do .,Słwa* podnią praktyką. naucza wajnoscią teletonu do 0d 4—5, 5-cio lampowe radjo 
R naj „K. H“. EE ienaeaainiė ża wynajęcia . solidnym z 2-mi lampkami ekra- 

L io mik : — ч{упііі. Ana dkzyczy Ludwisarska 7 m. 1. Višakio Aka I dako 

av Sea R - — wiejs owym i z głośn 
leczniczej Na wyjazd aepueca lęgu Widad Pokój p. Fiedorowiczowej Philipsa. Dzielna 30, 

WILNO, Poszukuję miejsca pO- — BEC o 2ch AE RSA O dużym wyborze po M. 1, ой 2 — S-ej. 3 
i OR SZI, teletonėm iż- 

Mickiewicza 31—4 pojowej, mam dobre Udzielam wany z telefon lo cenach naprawdę niż: Okazylnie 
wynajęcia. Piekiełko 5szych niż wszędzie po- 

L > „m. 7 leca  nowootworzony sprzedam kredens, oto- 

esie B-MIU klas. „—m———>——- sklep spožywczo-kolo- MANĘ, SaAMOWAr, ku- 
kobiecą świadectwa, moge 72*mstemat,ki i lizyki w 

konszrwa- jąć się domem. Oferty zakresie Urode 
  

e, dosko- owa” ВВ, i ŚW Е ё 
nalsodówieja, msawa ana T0d J B Zaloszenia do „Słowa Do wynajęcia ujalny, Wł, Czerwińchenkę gzowa, drobny 
jej skazy i braki, Masaż Potczebny EE petytor. _ mokój frontowy, sło- Skf, Ul. Wileńska 42, bk OS AZ: Od 

kosmetyczny twarzy. ogrodnik Udzielam lekcyj 1eCZ0y można Z cało-vis a vis placu Orze- Eo 2. 15—18. Mostowa 

Masaż ciała, elektrycz- dziennem utrzymaniemszkowei (gmach woj-5 m. 3. 
z praktyką w więtszych frantuskiego 1—2 Pawło- Skowy). 
szkółkach owocowych niedrog? i korepetycyj. Ankara z NEJ 

Tin! usa Z powodu 

    

ny, wyszczupiający (pa- 
nie). Natryski „Hormo- 
na* według proł, Spuh- 

Piac 
około 2500 sążni przy 

  

р 
Į 

27 -4 
| Tylko z  poważnemi Mickiewicza 42 m. 

    

świadectwami Zgłosze* tel. 7-94. ы ‚ " sekliai | 
la. Wypadanie włosów, uv, : el. 7-94. Do wspóln. pok. wyjazdu sprzedaje sięui, Kalwaryjskiej Nr. | 
łupież.  Indywidnalne Si, ROBIE Wad. Z przyjmę EA skr.szała dębowa, gramo 132 cały lub częściami 
dobieranie kosmetyków goctw kierować pod Matura  wymzg. Jagiellońska 5,fon z płytami i zegar na dogodnych warun- 

do każdej cery. Ostat- „ses. m: Wilno, ul Przygotowywanie  Z€ m. 14a Kisilewiczów pod szkłem. Jagielloń-kach do sprzedania. 

nie zdobycie kosmety. Wiest 39—1 Szkół. wszystkich  przedmio= na od 1 — 5 g «; 5ка 7 m. 124 Dowiedzieć się ul. 
› ; tów do egzaminów w Wielka 33 m. 1. ki racjonalnej, 

: | zakresie szkół średnich iennie od g.10—8 

    

ki „Daniłowo* я Т 

So S Dal Mieszkanie . Pianino   

    

W.Z.P. 43 7, а! Зегук! обсе: 1гапсиз- ч A jady: 

Kierownicze | ŽEd enas онн do sondę 7 poki kasa ię | 
nikim stanowisko  sacja) oraz łacina iuQwoczesne WYBody, grogo, zauł. Michalski | 

Р dla mężczyzny, gwa. grecki. Lekcyj udziejs- UL. Ko“: Iušski 14, spy- TED 
: ‚ & -^ 126 dozorcy. . 

osady rancja pożądana doiś rutynowani korepe- ——>>Ż у i | 

TRC WZRMENZSZEREA | 500 zł. Oferty skła: tOrZY b. nauczyciele Pokój „Tanio sprzedam 

  

i dać w Administracji gimn. mag. filozofji i 
.„Słowa* pod „Chrze- spec matematyki. 1, 7 wygodimi tylko dia 

%& jednej osoby do wy-W 

skład apteczny 
bezkonkurencyjnej: 

ak PIANINA et 
nowe i używane sprze- 

  

  

      

    

Potrzebny Š.ijanin* ka aa НО nijęcia. Krolewska ajbaselovs) met Gie moz о да ли 
eo AT PIĆ “ ci zaraz. res w 2 ы 

Aladta-6kokim | Specjausta —— Obldać od 12-21 4-6. Administracji. BEA 9 
: i mi] Eadowanie i na. į 5/4930 ос H. Abelow. 

tylko z poważnemi |od suszenia jarzyn i WWNNWYNNYNYTĘTEM и ik 
referencjami, Zgło- |owoców poszukuje po-| Prawa akumulato | wwo Wiwa fkazyjnie a A 
szenia pod adresem: |sady kiercwnika su-| Ów, Słuchawek i Kupno ubrania, obuwie, piani- wiaakaanA KARK 
Wilno, Portowa 28 |szarni, lub wspólnika z| głośników. Facho«o na, samochody i wiele 
m. 21. R. Ślizień, |uiewielkim kapitałem. tanio. Firma i SPRZEDAŻ innych pozostałych z Zguby , 
Osobiściestawić się |do otwarcia suszarni w M i c H AŁ ZER al rves licytacji rzeczy sprze- UUKMRENIER URE | 
można w  doiach | mieście lub majątku %dzje tanio Lombard, ul. v"Y"*"""*YYYYYyyyyh | 

8, 9 i 10 lutego. |Zgłosz. Wilno, Tatar- m————— Biskupia 4, tel, 14-10 —- 
ska 15, m, Pitki Z powodu  (od9 do 2p,p. i od Zegarek 

  

  

    Śmierci włsścicieła —5 do 7 w.) Uwaga: co- niklowy, damski zgu- 
sprzedaje się cukiernia dzień (od g dz. 9 dobiony w piątek na 
kawiarnia z pełnem2 pp.) Lombard wydaje Ostrobramskiej lub 
urządzeniem, Barano- pożyczki pod zastaw Wielkiej, proszę od- 
wicze Szaptyckiego 50, złota, srebra, brylantów nieść za wynagrodze- 
„Kawiarnia Centralna* i innych przedmiotów. niem. Wielka 5 m. 9. 

  Niańka - poko- Lekcje 
jówka „oraz konwersacja języ-q 

z dobremi rekomenda-ka niemieckiego, Nau- 
cjatmi potrzebna. Ja-czycielka dyplomowa- 

na, Mostowa 3 a m, 30 
— 

Futra farbuję 
sy, skunksy i inne. 

Pracownia kusnierska 
L. Łopuszański. Wilno, 

ul. Poznańska 2. 
  

er rr a НОЛЕН ЧЫ НОМО 10 таных 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. г 

  
„ Redaktor w. z. Witold Tatarzydeki,   


