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W poszukiwaniu dróg wyjścia. 
Prasa wczorajsza przyniosła nam 

wzmiankę, że w dniach najbliższych 

ma być wniesiony do Sejmu projekt 

preliminarza budżetowego na rok 

1933/34, który się zamyka w docho- 

dach cyfrą 2088 milj., w wydatkach 

2449 milj. Przewidywany 

w wysokości 361 milj. pokryty zosta- 

rzędzie z rezerw 

jeżeli cho- 

niedobór 

nie w pierwszym 

skarbowych. Projekt ten. 

dzi o sumę globalną po stronie wy- 

datków. niewiele się różni od budże- 

tu uchwalongo przez Sejm na rok 

bieżący w wysokości 2445 milj. 

tomiast zachodzą znaczne różnice po 

na- 

wpływów, gdyż przewiduje 

2088 
skarbowa 

stronie 

się ich wysokość zaledwie na 
milj. podczas gdy ustawa 

   na rok bieżący ustalala ją na pozio- 

mie 2377 milj. Preliminarz więc na 

rok przyszły koryguje nierealne prze- 

widywania tegoroczne i jest realny— 

jednak przez to deficyt z 

na 361 milj. 

Nie przesądzając oczywista slo- 

zwiększa 

74,5 milj. 

sunku Sejmu do przedłożonego bu- 

jednak 

trosce o równowagę bu- 

dżetu zgóry stwierdzić mo- 

żemy. że w 

<dżetową Sejm przedewszystkiem bę- 

dzie musiał się zająć stroną wydat- 

ków i szukać 

jących na celu zmniejsz. 

gdyż przewidywane przez 

nowych oszczędn., 

deficytu, 

Rząd po- 

ma- 

  

krycie niedoboru z rezerw skarbo- 

wych będzie się mogło odbyć jedy- 

nie przez ich upłynnienie, co nie- 

wątpliwie odbije się ujemnie na ży- 

ciu gospodarczem i tak już znęka- 

nem skutkami kryzysu. 

Z powyższego wynika, że 

budżet pod jednym względem podob- 

ny będzie do starego, a mianowicie, 

nowy 

że niemal całkowicie pozbawiony z0- 

stanie pozycji na inwestycje i w ten 

sposób nie będzie mógł przyczynić 

się do ożywienia życia gospodarcze- 

go w myśl znanej teorji Rjista i Kas- 

Państwa na 

Niestety 

sęla o oddziaływaniu 

przebieg konjunktury. 

iw tym roku słuszna la teorja, gło- 

sząca, że Państwo w latach złej kon- 

junkiury rezerwami uzbieranemi w 
okresie pomyślności winno 'ożywiać 

życie gospodarcze, nie będzie mogła 

być realizowana, a to dłatego, że bę- 

więc 

dąc słuszną pod względem gospodar- 

czym, nie przewiduje psychologicz- 

nych i politycznych trudności jej 

stosowania. Jest bowiem rzeczą psy- 

chologicznie i politycznie dosyć trid- 

oszczędności dla 

swych następców. Przyglądałem się 

bliżej pracy b. ministra skarbu Cze* 

chowicza, który urzędował w okre- 

sie najlepszej konjunktury 27—28 r. 
i wiem dobrze na jakie był on nara- 

  

ną gromadzenie 

  

żony z różnych stron naciski i żą- 

dania ; doprawdy wielką jest jego 

zasługą, że pozostawił po sobie zna- 

skarbowe co prawda 

płynnego rachunku 

Banku Polskim, lecz 

zamrożonych lokat 

czne rezerwy 

nie w posłaci 

żyrowego w 

nieco skarbo- 
wych. 

To też w dążeniu do stosowania w 

życiu tej słusznej teorji wydaje się 

bardziej wskazaną droga inna, a mia- 

nowicie nie wyłączne gromadzenie 

rezerw w okresie pomyślności by je 

okresie następnie wydatkować w 

   

  

kryzysu, lecz zaciąganie pewnych ob- 

ciążeń przez rządy, pracujące w 0k- 

resie depresji, które musiałyby być 

spłacone przez ich następców w оК- 

resach pomyślności. Czyli, innemi 

słowy. pożyczki krótkoterminowe na 
ożywienie życia gospodarczego w 

końcowym okresie depresji, spłacal- 

ne z nadwyżek budżetowych w okre- 

sie ożywienia. 

Chwila obecna wydaje mi się wła 

zastosowanie: ta- 

które 

śnie momentem na 

i, Fale 

  

kiej polity optymizmu. 

    

przechodzą przez Świat, pozwalają 

przypuszczać, że jesteśmy u dna kry 

zysu. z klórego prowadzi droga 

sposób to uczynić. 

wzwyż. 

denta w Ameryee i wybory parlamen 

tarne w Niemczech wyjaśnią sytu- 

ację i wykażą czy optymizm Hoove- 

ra i Papena to zwykły trick wybor- 

czy czy też istotnie signum lepszych 

Za kilka dni wybory prezy- 

W tym stanie rzeczy zrozu- 

miałe jest powszechne wołanie 0 

ożywienie: życia gospodarczego, któ- 

nastrój 

czasów, 

re zwycięsko przełamałoby 

kryzysowy. 

Powstaje tyłko pytanie w jaki 

Jeżeli w warun- 

kach polskich w trosce o stałość na- 

szej waluty, odrzucamy zarówno in- 

flację jak i dewaluację, to pozostaje 

jedynie droga do ożywienia życia w 

postaci krótkoterminowej pożyczki 

  

  

na inwestycje. 

Pożyczkę tę musiałby zaciągnąć 

Rząd i to na bardzo krótki termin, a 

mianowicie przez emisję n. p. 300 

milj. oprocentowanych biletów skar- 

bowych dla wykupienia których w 

przeciągu lrzech lat następnych zo- 

stałoby począwszy od roku 1934 —- 

1935 umieszczone corocznie w budże 

cie Państwowym po 100 milj. zł. E- 

    

   

misja powyższa zostałaby wprowa- 

dzona do obiegu w sposób następu- 

jący: (zaznaczam, że cyfry są jedy- 

  

nie przykładowe) 150 milj. zł. otrzy- 

małby w formie pożyczki Państwowy 

Fundusz Drogowy na budowę no- 

wych dróg z tem, że spłacałby je w 

ciągu trzech lat, przytem w następ- 

nych lałach byłyby przewidziane na 

ten cel odnośne dolacje budżetowe. 

Z pożyczki tej Państwowy Fundusz 

Drogowy skorzystałby tylko w tym 

wypadku. gdyby zdołał uplasować bi 

łety skarbowe na warunkach zaapro 

bowanych przez Min. Skarbu. 

Sądzę, że gdyby bilety te opiewa- 

ły na złote w złocie lokata ich nie by 

łaby zbyt trudna, gdyż rynek pienię- 

żny zarówno krajowy jak i zagrani- 

czny poszukuje pewnych lokat krót- 

koterminowych. Budowa no- 

wych dróg tak potrzebna dla rozwo- 

ju rolnictwa doprowadziłaby gotów- 

kę na wieś co niewątpliwie niezwło- 

cznie odbiłoby się zarówno na bezpo 

średnich wpływach skarbu Państwa 

х podatków, jak i ożywiłoby kon- 

sumcję wiejską, co przez zwiększenie 

obrotów zarówno w przemyśle jak i 

w rolnictwie zmniejszyłoby wydatki 

  

zaś 

    

na bezrobocie, również zwiększyłoby 

pośrednio dochody skarbowe. 

Następne 100 milj. zł. winny o- 

trzymać koleje państwowe na budo- 

wę nowych linij kolejowych. I one 

również skorzysłałyby z pożyczki 

spłacanej w latach następnych z do- 

lacyj budżetowych tylko w. tym wy- 

padku. gd 

na rynku pieniężnym. 
   vy zdołały je uruchomić 

Sądzę jednak, 

metalurgiczny, który rozwiązał dale- 

ko trudniejszy problem finansowania 

eksporlu do Rosji Sowieckiej, potra- 

fiłby w swoim własnym interesie zna 

leźć lokaty. W sie 50 

milj. pożyczki uzyskałoby Min. Roln. 

i Reform również spłacal- 

    możliwości 

Rolnych 

*) О wpływie kryzysu na położenie dro- 

buego rolnictwa informuje najlepiej poniższa 

labelka opracowana przez Wydział 

miki Instytutu Pułaskiego na podstaw 

rachunkowych za pięć lat ubiegłych, 

  

knięć 

   
kapitatu czynnego 

Zarobek za własną pracę 

Dochód rolniczy na gospodarstwo w złotych 

nie 

że nasz przemysł * 

nych w. łatach następnych z budżetu 

na cele następujące: 

20 milj. otrzymałby Państwowy 

Bank: Rolny na budowę w kraju sie- 

ci chłodni, któreby łącznie z chłodnią 

eksportową w Gdyni pozwoliły zor- 

artyku- ganizować racjonalny obrót 

łami. hodowłanemi zarówno wew- 

nątrz kraju jak i nazewnątrz oraz 

na budowę elewatoru zbożowo-eks- 

portowego w Gdyni, któryby uzupeł- 

nił ten brakujący, a tak niezbędny e- 

lement w naszej polityce zbożowej. 

Pozostałe 30 milj. poszłoby jako po- 

życzka dla funduszu Obrotowego Re 

formy Rolnej na kupno ziemi. 

  

Osobiście uważam, iż jednem z naj- 

ważniejszych zagadnień dla podź» 

nięcia rolnictwa z upadku i zapob 

żenia jego katastrofie jest podniesie- 

nie ceny ziemi i ożywienie jej obrolu 

   

Wydaje mi się jednak, że droga po 

której kroczy polityka naszego mini- 

stra Rolnictwa jest. niezbyt trafna. 

Parcelacja i obrót ziemią ustały nie 

  

dlatego, że utrudniają je obowiązują- 

ce przepisy, nawet nie dlatego że brak 

na cėle pąrcelacyjne odpowiednich 

kredytów, lecz przedewszystkiem dla 

lego, że cena minimalna sprzedawcy 

ziemianina, która  zakreślona jest 

granicą jego zadłużenia, a cena mak- 

symalna nabywcy drobnego rolnika 

  

której podstawą znowu jest skapi 

dochód rolniczy, nie seho- 

czyli cena malsy- 

lizowany 

dzą się ze sobą — 

malna nabywcy jest niż 

minimalna sprzedawcy, 

    

  

sza niż cena 

zutkiem cze 

go żadna tranzakcja dojść do skutku 

moż 

  

Dla ożywienia obrotu ziemią trzeba z 

jednej strony dążyć do podniesienia 

dochodu rolniczego włościan i obniże 

nia stopy procentowej, a więc pod- 

wyższenia . współczynnika kapitaliza- 

е @ drugiej zaś zwiększyć popyt na 

ziemię, a to przedewszystkiem przez 

usunięcie nadmiernej podaży, co w 

danym momencie może być uskutecz 

nione jedynie przez interwencję pań- 

stwową czyli zakupywanie majątków 

przez Bank Rolny, lub najlepiej przy 

pomocy tego ostatniego przez fun- 

dusz obrotowy Reformy Rolnej. Oczy 

wiście, zarówno Bank Rolny jak Fun 

dusz Obrotowy musiałby mieć dale- 

ko idącą wolną rękę przy likwidacji 

tych zakupów. 

Projekt powyższy ożywienia ży- 

   

cia gospodarczego ma tę dobrą stro- 

nę, żę w najgorszym wypadku może 

się nie udać, w wypadku gdy nie uda 

się znaleźć lokaty dla biletów skar- 

bowych, natomiast w razie powodze- 

nia zmobilizuje dla życia gospodar- 

czego slezauryzowane kapitały. 

W. sposób pow; życie gospo” 

ożywione i wyczer- 

  

  

darcze zostidoby 

pany długim kryzysem organizm go- 

spodarczy Polski zostałby wzmocnio- 

ny. co pozwoliłoby mu wyzwolić drze 

możliwości 

jest 

nim olbrzymie 

rozwojowe. których 

tak niezbędne ze względu na na 

syluzcję polityczną i socjalną zarów- 

miące w 

   

  

ujawnienie 

no wewnętrzną jak i zewnętrzną. 

Witold Staniewiez. 

przyczem na mocy posiadanych przczemnie 

rdzam, że rok 1931 
szenie. Brak j      

danych sty 
kazuje dalsze pogor: 

tecznie opracowanych cyfr nie 

ich lu przytoczyć. 

1926/27 27/28 28,29 29.30 30,31 

542 610 585 499 379 

  

pozwąła mi 

399 400 436 395 352 

143 210 149. 104 27 

5:79 6,75 4,28, 282 0.67 

2.730%155 157 02 —139 

3350 4040 3320 2560 1390 

ZAKOPANE - BRISTOL 
NAJTAŃSZY LUKSUSOWY 
HOTEL - PENSJONAT 

OŚRODEK ŻYCIA TOWARZYSKIEGO : SPORTOWEGO. 

Idealne warunki wypoczynkowe. — Dancingi i five o'clocki w ogrodzie lub na sali. 

CHORYCH BEZWZGLĘDNIE NIE PRZYJMUJEMY. 

   

  

      

    Warszawa, Fredry 10. 

  

  

BANK a 
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W WILNIE 
ul. Wiełka 36, tel. 2-96. 

Załatwia wszelkie operacje bankowe. Przyjmuje inkaso na całą Polskę. 
Przyjmuje opłaty za wodę, kanalizację i elektryczność. 

Czynna codziennie od 9—2. 

Konto P.K.O. 81178. 

PRZESYŁKI so ROSJI 
bezpośrednio z Polski wysyła jedynie koncesjonowana firma 

„PRESTO 
Tel. 707-10. P. K. O. 5470. 

Agentura na Wilno i woj: B-cla Strakun, Niemiecka 22, tel. 293 

Francuski plan rozbrojenia i bezpieczeństwa. 
PARYŻ. (Pat). Specjalna komisja 

Rady Obrony Narodowej zebrała się 
w. sobotę celcm ponownego rozpa- 
trzenia projektu, znanego pod nazw 
„franeuski plan rozbrojenia i bezpie- 
czeństwa, Projekt ten ma być złożo- 
ny w dniu 3 listopada w biurze kon- 
tereneji rozbrojeniowej. Ze względu 
na to, że prace komisji są pierwszo- 
rzędnej wagi, w dzisiejszej konferen- 
cji, oprócz premjera Herriota jako sta 
łego jej przewodniczącego i przedsta- 

Pian utworzenia 
siły zbrojnej 

BERLIN. (Pat) Plan Paul-Bonco- 
ura utworzenia parku wojskowego w 
Hiszpanji nie znajduje przychylnego 
echa w Niemczech. Zdaniem niektó- 
rych dzienników, jest on już z lego 
względu dla Niemiec nie do przyjęcia, 
że na wypadek zbrojńego napadu, 

  

  

   

   

wicieli wszystkich zainteresowanych 
w sprawie obrony narodowej mini- 
sterstw, uczestniczył generalny inspe 
ktor armji tfraneuskiej gen. Weygand 
erxz szef trancuskiego sztabu gene- 
ralnego Gamelin. 

Według pogłosek, plan francuski 
rozważa możliwość zaproponowania 
wszystkim „państwom reprezentowa- 
nym w Genewie utworzenie armji o 

zkterze wyłącznie obronnym. 

    

międzynarodowej 
Hiszpanii? 

Niemcy nie mogłyby otrzymać należ 
nych im środków obrony, Francja 
bowiem mogłaby zablokować swe 
granice pirenejskie na cały czas trwa 
nia wojny. Plan ten uważa się raczej 
za próbę zacieśnienia stosunków 
francusko-hiszpańskich. 

Delegat Hoovera u Mac Donalda. 
Omawiane będą 4 główne zsgadnienia. 

LONDYN. (Pat.) Delegat rozbro- 
jeniowy Hoovera Norman Davis za- 
proszony został przez premjera Mac 
Donałda do Chequers, dokąd udał się 
w dn. 22 b. m, rano. W Cheguers 
prowadzone będą pomiędzy Mac Do- 
nałdem a Dawisem rozmowy na 4 
tematy, a mianowicie rozbrojenia 
moralnego, wznowienia prae konfe- 
rencji rozbrojeniowej, załatwienia 

raportu Lyttona raz programu 
wszechświatowej konferencji ekono- 
mieznej w Londynie. . 

Należy wziąć pod uwagę, že Mac 
Donald, prowadząc rozmowy z Nor- 

" manem Davisem, widzi w nim nietyl 
ko specjalnego delegata rozbrojenio- 
wego Hoovera, lecz — na wypadek 
zwycięstwa Roosevelta — sekretarza 
Stanu w przyszłym rządzie. 

W Anglji przepowiadają zwycięstwo 
Roosevelta. 

LONDYN. (Pat.) „Daiły Herald" 
stwierdza dziś, że klęska Hoovera 
przy nadchodzących za dwa tygodnie 
wyborach na prezydenta Stanów Zje 
dnoczonych, jest rzeczą pewną. 
Dziennik uważa zwycięstwo Roose- 
velta za przesądzone, a na dowód 
swych przewidywań przylacza wyni 

  

ki próbnego głosowania, urządzone- 
go przez znane pismo literacko-poli- 
tyczne. Z otrzymanych dotychczas 
2.600 tysięcy odpowiedzi */, głosów 
wypowiedziało się za Rooseveltem, 
a tylko */;, za Hooverem. Z 48 stanów 
Roosevelt uzyskał w tem próbnem 
głosowaniu większość w 39 stanach. 

Dymisja rządu czeskosłowackiego 
PRAGA. (Pat.) Rada ministrów 

zgłosiła kolektywną dymisję. Jedno- 
cześnie Rada przyjęła do wiadomo- 
Ści oświadczenie, że przewodniczący 
Izby Małypeter zdołał zapewnić wa- 
runki późniejszej współpracy obee- 
nej koalicji. Wobec tego oczekiwane 

jest niebawem stworzenie nowego 
śabinetu pod przewodnietwem Maly- 
petra. W gabinecie tym zajść mają 
bardzo niewielkie zmiany personalne. 
Dotychczas nie ogłoszono żadnego 
komunikatu ofiejalnego. 

Nowy rząd belgijski. 
BRUKSELA (Pat). Utworzony zo- 

słał nowy rząd belgijski w składzie na 
stępującym: 

Stanowisko premjera i tekę rolnict 
wa objął de Broqueville, sprawy zagra 
niczne Hymans, sprawy wewnętrzne 
Poalłet, finanse Jaspar. obronę narodo 
wą Theunis, kolonje Tschoffen, komu 

nikację Forthomme, pocztę i telegraf 
Bovesse, przemysł Heuman, roboty pu 
bliczne Sap, ministerstwo nauki i sztu 
ki Lippens, sprawiedliwość Jansen. No 
wy rząd składa się z 3 katolików, 5 li- 
berałów, 3 demokratów chrześcijań- 
skich i jednego przedstawiciela partji 
flamandzkiej. 

  

S$owiety zamierzają uznać Mandżukuo 
LONDYN. (Pat.) „Daily  Teleg- 

raph* donosi, jakoby Rosja Sowiecka 
zamierzała wkrótce uznać państwo 

Mandżukuo de iure i zawrzeć z tem 
państwem oraz z Japonją pakt o nie- 
agresji. 

Śmierć od piłki nożnej. 
HAMBURG. (Pat). Z Ricamond w Anglii 

donoszą o tragicznym wypadku jaki miał 
miejsee na meczu piłki nożnej. 21-letni Jotn 
Wbotls znany w Anglji ze znakomitych „głó 

Ferwor polityczny u 
HAMBURG. (Pat). Reznamiętnienie poli- 

tyczne partyj radykałnych nie oszczędza na- 
wet dzieci. W, Altonie doszło do krwawej bój 
ki ckolo 160 chłopców z których część pocho 
dzi z rodzin komanistów, a część hitlerow- 

    

wek* i popularnie zwany „człowiekiem o że 
nej czaszce odbijające głową niezwykle ost 

rą piłkę padł nieprzytomny i w dwie godzi 

ny później zmarł. 

dzieci niemieckich. 
ców. Urzadzili oni nawet barykady uliczne z 
przewróconych wózków. Dopiero silny о4- 
dział polieji zdołał rozdzielić  wałezących 
chłopeów. 
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BLU BIONABASTė DOOBUVIŲ 
  

Dr. med. EM. CHOLEM 
UROLOG. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

przeprowadził się na ul. Zawalną 18 

(róg Żeligowskiego), telefon 3.83 
Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
ROZWĄZANIE SEJMKU POWIATOWEGO 

W| KŁAJPEDZIE. 

Doneszą z Kłajpedy, że dyrektorjum roz 
wiązało sejmik powiatowy kłajpedzki, mo- 

tywująe ten krók tem, że wybory odbyły się 
nieformalnie, Według obowiązujących ustaw 
wybory do nowege sejmiku powinny się od 
być w 6 miesięcy od dnia rozwi. a poprze 
dniego sejmiku. 

AROS PINO I II NST 

Twórca przemysłu naftowego. 

  

    

    

4 W dniach 22 i 23 b. m. odbędą się + 
Krośnie (woj. lwowskie) uroczystości zwią- 
zane ze zjazdem naftowym w rgmach ktė- 
rych odsłonięty zostanie pomnik Ignacego 
Łukasiewicza, twórcy przemys.ła naftowego 
w Polsce oraz pierwszego prezesa Krajowego 
Towarzystwa Naftowego. 

Podajemy pužirėt Ignacego Łukasiewicza. 
* 

  

KROSNO. (Pat). W dniu 22 bm. rozpoczę 
ły się tu obrady VI zjazdu naftowego, zwoła- 
nego de Krosna w przeddzień uroczystości 
odsłonięcia pomnika Ignacego Łukasiewicza, 
twórey polskiego przemysłu naftowego, Z 
raniienia rządu na uroczystość przybyli mi- 
nister przemysłu i handlu Zarzycki jako 
przedstawiciel Pana Prezydenta Rzeezypospo 
litej, minister poczt i telegrafów Boćrner, 
dyrektor departamentu górniezo-hutniczgo w 

Przem. i Handlu p. Peche i 
inni. Obradem przewodniczył prezes Rady 
Zjazdu Naftowego prof. Bielski. 

Koncert Rubinstelna 
w Moskwie. 

MOSKWA. (Pat.) Wczoraj w prze 
pełnionej sali konserwatorjum mos- 
kiewskiego odbył się pierwszy kon- 
cert Artura Rubinsteina, w obecności 
członków poselstwa polskiego z mi- 
nistrem Patkiem na czele. Obecni 
byli również sekretarz CKW ZSRR 
Jenukidze, zastępca komisarza spraw 
zagranicznych Karachan oraz naczeł 
nik urzędu sztuki Andrejew. Publicz 
ność powitała polskiego artystę bar- 
dzo serdecznie, darząc go długotrwa- 
łemi oklaskami i zmuszając do wie- 
lokrotnych bisów. 

Liczba bezrobotnych 
w Niemczech wzrasta. 

BERLIN. (Pat.) Liczba bezrobotnych w 
Niemczech w czasie od 1 do 15 b. m. wzrosła 
o 48 tysięcy osób i wyniosła 5.150 tysięcy. 

Wydatki Kominternu w 1931 r. 
MOSKWA. (Pat.) Ogłoszony na czwartenr 

plenarnem posiedzeniu Kominternu  bilans 
„za rok 1931 zamyka się eyfrą 1.295.316 do- 
larów, z czego 756:900 dolarów wynoszą sub- 
sydja dla prasy komunistycznej, zaś 58 tys. 
dolarów na djety emisarjus 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
Londyn 30,25-—30,11. Nowy York 8,91-— 

8.89. Paryż 35.09—35. Szwajcarja .172;40— 
171,97. Berlin 212,05. Tendencja niejednoliła. 

AKCJE: Bank Polski 87—86,5. Tendeneja 
słabsza. 
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Wielkie inwestycje Francji. 
Brak bliższych danych nie pozwa- 

la poznać kulisów tej atmosfery wieł 
kich inwestycyj budowniczych, jaka 
owładnęła dziś Francję. Najprawdo- 
podobniej jest to podjęta przez ban- 
ki francuskie próba puszczenia so- 
bie — nietyle krwi ile — złota, co 
ma być lekarstwem na przełamanie 
kryzysu. W każdym razie cały sze- 
reg projektów — niektóre z nich są 
już mniej lub więcej zrealizowane— 
zakrojonych przeważnie na bardzo 
grube miljony i, miljardy zajmuje 

dziś kapitalistów i inżynierów fran- 
cuskich. 

Dla przykładu przytoczmy pro- 
jekt połączenia Atlantyku z Morzem 
Śródziemnem, co ma skrócić normał 
ny czas drogi z 5 dni (przez cieśninę 
Gibraliarską) do 10 godzin. Projekty 
są dwa: 50-miljardowy kosztorys ka- 
nału dla transatlantyków które przez 
rzeki  Garodune i Aunne dostawa- 
łyby się na Morze Śródziemne około 
miasta Narbonny, oraz drugi „zale- 
dwie* 2-miljardowy projekt stworze- 
nia na tejże trasie specjalnego toru 
kolejowego, któryby służył do... prze- 
wożenia tych statków lądem! Bez 
żadnego przeładunku  windowałoby 
się taką. „łódeczkę* na specjalne 
platformy na specjalnych torach, 
wiozłoby się do Marsylji i spus - 
łoby się na kółkach do wody... 
by rentowność takie kombinacji jest 
zapewniona, a konferencje w tej 
sprawie, odbywające się z udziałem 

   

czynników rządowych są pełne opty” 
miemu. 

Ale dajmy spokój projektom. — 
Oto w tych dniach prezydent Lebrun 
i premjer Herriot otwierali niezwy- 
kle uroczyście cały kompleks  róż- 
nych inweslycyj, który ogólnie na- 
zywa się Kembs. — Kembs jest dziś 
dumą konstruktorów i inżynierów 
francuskich, Kembs jest ważnym 
punktem w kombinacjach i projek- 
tach francuskich= kapitalistów. Olb 
rzymia tama łącząca dwa brzegi Re- 
nu. kanał Ren—Rodan, ogromne e- 
lektrownie -— źródło tanich sił me- 
chanicznych dła całej połaci kraju, 
oraz ralunek dla zachwianego fran 
cuskiego przemysłu metalurgicznego 

szystko to może zrobić i robi wra 
żenie. Jednakże to niewątpli. wielkie 
dzieło ma swoje cienie i to cienie 
poważne. — Plan tej budowy po- 
wstał w anózgach inżynierów niemie 
ckich jeszcze za dobrych czasów kaj 
zera. Do realizacji jednak nie doszło. 
Gdy ziemie te wróciły do Francji po 
wojnie światowej, porzucony pomysł 
znalazł już francuskich zwolenników 
Ponieważ jednak drugi brzeg Renu 
był już niemiecki, przeto techniczne 
kombinacje rozbijały się o stan pra- 
wny. Wreszcie Niemcy — niespo- 
dzianie -- ustąpiły, praca zawrzała. 
Włożono w to miljony. Dziś rzecz 
dokonana prosi o bilans. 

Wykorzystanie naturalnej energji 
wody w olbrzymich elektrowniach 

    

  

zapewni bezkonkurency jnie tani prąd 
wielkim obszarom Francji. Pociągi, 

miasta, fabryki, wojskowość — 
wszystko to będzie korzystało z ta- 
niego prądu Kembs, który dzięki ta- 
niości odrazu otrzymuje monopol, 
t. zn. — morduje wszelkie drobniejsze 
zakłady elektryfikacy jne, a nawet i 
inne źródła energji na przestrzeni od 

granicy do środka państwa. Otóż je- 
Śli nawet złekceważymy niewątpliwe 
kryzysy lokalne, które spowoduje 
przesiedlanie się całego przemysłu 
do miejscowości zaopatrywanych 
przez tani Kembs, to zostaje jeszcze 
drugi, niezwykłej wagi wielokropek: 
— Wszak drugi koniec tamy na Re- 
nie leży w Niemczech, wszak elek- 
trownie Kembsu, obsługujące fabry- 
ki, miasta, pociągi, wojsko... można 
będzie zniszczyć półgodzinnym og- 
niem artyleryjskim z przeciwnego 
brzegu... — A nie będzie innych -- 
mniejsze zakłady zniszczył potężny 
Kembs — ich pracownicy zwiększyli 
armję bezrobotnych... — Oto wielo- 
kropki, których nie «chcą dostrzec 
niepoprawni entuzjaści. 

Kembs, które miało być argumen 
tem rozsądku i planowości wodzów 
kapitału grozi nieobliczalnemi konse 
kwencjami politycznemi i gospodar- 
czemi. W tem świetle fakt niespo- 
dziewanej zgody Niemiec na budowę 
zaczyna nabierać mniej bezbarwnych 
akcentów. Zaś inwestycja rujnująca 
część przemysłu kraju, zamieniająca 
wczorajszych robotników w bezrobo 
tnych, wywołująca poważne zmiany 
i przemieszczenia na przemysłowej 
mapie Francji, — co nie obejdzie się 
przecie bez przesileń — nosi wszelkie 
znamiona  charakterystycznej dla 
dzisiejszego kapitalizmu produkcji 
na niewiadome rynki zbytu, tej wła- 
Śnie, która kryzys dzisiejszy wywo- 
łała. Jeśli zestawimy to teraz z puch- 
nącemi od złota bankami, które go- 
rączkowo jak widzimy szukają we- 
wnętrznych lokat kapitału, ze wzra- 
stającem bezrobociem, z romantycz- 
nemi projektami zapobieżenia wylu- 
dnieniu przez sprowadzenie 100 ty- 
sięcy Niemców, którymby się dało 
warsztaty pracy i francuskie obywa- 
telstwo, to na tem tle Kembs wyglą- 
da nie na triumfalne osiągnięcie, a 
na gorączkową szarpaninę w zacieś- 
niających się coraz bardziej sprzecz- 
nościach kapitalistycznego ustroju. 

jim. 
1 V AU RO AK 

Nieszkodliwy, roślinny, nietłusty 
najlepszy z pudrów, to 

Puder Abarid 
o miłym, subtelnym zapachu, dosk 
zale przylega, nie niszczy cery, nie 
natyka por skóry, a nadaje jej mato 
wą delikatność i świeży młodzieńczy 
wygląd. Cena dużego pudełka 2.7 

  

    

  

    

   

   

     
     

  

ałego 1.50. Sprzedają pierwszorzę ž 
ne perfumerje i składy apteczne. = 

MMM 

a 

CHCESZ BYĆ ZADOWOLONY?! 
Kup u MOLENDY HI Materjały najwyższej 

jakości w Polsce I 

Ceny wykalkulowane najniżej! 

_P.p. Urzędnicy! Zaopatrujcie się w ordery w swych Kołach! 

Wznowiliśmy bowiem z. RATALNE. 

GUSTAW MOLENDA i SYN 
* Bielsko n/Śląsku (egz. od 1850 r.) 

Fabryki Sukua, Wyrobów Wełnianych i Czesankowych. 

JEDYNY. w WILNIE SKŁAD FABRYCZNY UL. NIEMIECKA 22. 
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HINDUSTAN. 
'lndje angielskie, portugalskie i francuskie, historja, ruch odrodzeniowy: 

kasty, wyznania i Ghandi, jego czyn, 

Tak jesteśmy zajęci swemi spra. 
wami, swymi bezrobotnymi, 

camy uwagi, lub traktujemy jako sen 
sację gazecierską olbrzymi przewrót 
polityczny: społeczny i uczuciowy. 
jaki się dokonywa na wschodzie, w 
Indjach.  Odwieczna, podstawowa, 
murowana zasada podziału kast, upa 
da pod wolą jednego, mizernego, dro 
bnego jak suchy badyl staruszka: 
Mahatmy Ghandiego. 

Potęga jego ducha, jego miłośc: 
bliźniego, iście chrześcijańska, potra- 
fiła złamać pradawną tradycję włas: 
nego narodu, oraz pychę supremacji 

angielskiej. Rozproszkowane języko- 
wo i płemiennie Indje. jednoczyć i 
spajać hasłem obrony narodowej 
pragnieniem niepodległości i jednoli- 
tym frontem biernego oporu przeciw 
rządom W. Brytanji, to sobie posta- 
wił za zadanie i od 10 lat spełnia. 

Stosunek braminów do parjasów 
sięga niewiadomych dali historji, 
istniał taki jak go dziś widzimy od 
XV może wieku przed Chrystusem, 
kiedy Aryjczycy zstępujący z wyżyn 
Pomiru w doliny Indusu, wyparli i 
zgnębiłi tubylczych Dasyusów. Ob- 
rawszy za stolicę Delhi, u stóp Hima- 
lajów, ziemię tę uważali za podsta- 
wę do wypadów na okoliczne prowin 
cje rządzone przez nielicznych, w 
wiecznych waśniach i wojnach ze so 
bą będących władców. Parjasi byli 
może owymi pierwotnymi mieszkań 

'camni, może przestępcami, których 
potwornemi przepisami odgraniczono 

  

swoją 
najbliższą przyszłością, że nie zwra- 

   

propaganda, kobiety. 

na wieki od innych kasti prawow'- 
tych. Po tej pierwszej epoce zw. Ve- 
dyczną, gdyż poznali ją uczeni wedle 
Ksiąg praw i obyczajów  Vedy, nastą 
pit okres brahminizmu, „Za: owych 
io czasów „rozkwitu. indywidualności 
żywiołu. narodowego powstają: takie 
poematy jak Ramajana i Mahabara- 
ta o 250 tys. wierszy i Upaniszady. 
zbiór prawideł i przepisów legend 

i opowieści, kompilacja na 1.600.000 
wierszy. 

Indje są jakby rozstajnemi dro- 
gami dla łudów przelewających się 
w tę i tamłą stronę Himalajów. Ko- 
lejno, Persja w VI w. przed Chry- 
stusem tworzy tam swoją  20-tą sa- 
trapję. Wyprawa Aleksandra Mace- 
dońskiego, wypiera Persów i po raz 
pierwszy łączy handlowo i admini- 
stracyjnie Indje z Europą, Za czasów 
Ptolomeusza, gęste są stosunki po- 

między Cesarstwem Rzymskiem a 
Indjami. Potem następuje zmierzch 
tych wpływów, przychodzą tam zdo- 

bywczy Arabowie, ze swem nieszczy- 
cielstwem posągów, ksiąg i gma- 
chów, a z nimi idzie mahometanizm. 
Turcy wypierają Arabów, a Turków 
przepędzają Mongołowie, pod wodzą 
Tamerlana, który koronuje się na 
władcę Indyj w Delhi. 

Ale zawsze kusi Europę kraj bry-. 
lantów, turkusów, pereł i niezmie- 
rzonych skarbów zamkniętych w pa- 
łacach dawnych władców. W XVI w. 
Portugalczycy pod wodzą Vasco de 
Gama ogarniają faktorjami wybrze- 
ża, łączące się z niemi, Hiszpanja, na 
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Meczeł sułtana Ahmeda. 

  

Oto jeden z najpiękniejszych zabytków 
w Stambule. 

Sztuki tureckiej — meczet sułtana 4 

Teatr Lutnia. 
„Księżniczka czardasza” operetka E. Kalmana, 

„Nullum vinum nisi hungaricum“ 
—-to samo da się powiedzieć i o ope- 
retkach: niema 'operetki poza wie- 
deńską (ale również o mocnym wę- 
gierskim smaku)! Niema bodaj od 
dłuższego czasu lepszej operetki, któ- 
raby nie miała stempla wiedeńskiego. 
Od znakomitgo Jana Straussa — ро- 
cząwszy; Wiedeń raz po raz bez 

- przerwy daje emanację dźwiękową 
swojej przyradzonej werwy, humoru 
i radości życia. Ma też Wiedeń 
szczęście do autorów operetkowych, 
którzy, poza trafnem uchwyceniem 
nerwu życia swego środowiska, dają 
czysto fachowe wartości swej dobrze 
opanowanej sztuki: melodyjne pomy 
sły, opracowanie muzycznie w spo- 
sób nieszablonowy i prawdziwie u- 
miejętny. Tak było u Straussów, tak 
jest u Lehara, Abrahama, czy też 
Kalmana. Owo wiedeńsko-węgierskie 
zabarwienie operetek tego typu wyś- 
mienicie oddaje musujący  pierwia- 
stek szalejących perypetyj tych nie- 
strasznych dramatów. Żaden bodaj 
rytm — poza czardaszem — nie wy- 
razi z taką mocą przeraźliwej melan 
cholji przerzuconej z nagłą brawurą 
w burzę szalonego zapamiętania się 
w użyciu. Wyrodziła się z tego na- 
wet pewna mełoda: obowiązkowemi 
niejako akcesorjami większości naj- 
lepszych operetek jest czardasz i co- 
najmniej jeden huzar węgierski. Cóż 
stąd, kiedy dzięki temu zabarwieniu. 
muzyczna strona operetki nadaje ca- 
łości żywo pulsujące tętno; podnieca 
oszałamiającym rytmem. 

Groźnym jednak objawem są w 
inscenizacji operetek niektóre „„tri- 
ck'i“, zbyt już długo używane i od- 
dawna nie odświeżane. Te t. zw. 
„ewolucje“ to już zatęchły szablon— 
niełada trzeba pomysłowości i dob- 
rego smaku, żeby te efekty uczynić 
strawniejszemi. Wystawa girlasów 
(nb. niezbyt zwykle poprawnych pod 
względem anatomji) przestaje już 
ekscytować nawet... starców. Trzeba 
przyznać, że dużo się dokłada starań 
przy wystawianiu operetek, aby £ 
tego przemiłego widowiska uczynić 
groźną rywalkę modnej narazie re- 

wji. 

Na scenie wileńskiej staranność 
ię widać na każdym kroku. Oto już 
druga premjera operetki wileńskiej 

odbywa się pod tym znakiem: Wy- 
stawiona wczoraj „Księżniczka czar- 
dasza“ E. Kalmana .oddawna jest 
faworytką naszej publiczności (jak 
zresztą każdej innej). A to z racji 

płynnej melodyjności i wyrazistej ryt 
miczności tej barwnej muzyki. Stro- 
na muzyczna wykonania „Księżnicz 

kłada Hindusom swe ciężkie jarzmo. 
Od nich odbiera porty i kantory, mia 
sta i prowincje pozornie zajęte Holan 
dja i zakłada słynną Kompanję Indyj 
Wschodnich. Duńczycy, Francuzi i 
Anglicy żerują na łem wszystkiem, 
rywalizując pomiędzy sobą. Rządy 
W. Brytanji były tak „ojcowskie*', 
że ten naród bierny, apatyczny, wy- 
czerpany głodami i zarazami, oraz 
najbardziej. zda się przeciwną natu- 
rze ludzkiej religją i obyczajami, 
powstał w 1857 r. w osobach pułków 
żołnierzy t. zw. Cipajów, i wyrznął 
Anglików co do nogi, za eo ci oczy- 
wiście odpłacili pęknem za nadobne, 
i wyrżnęli Hindusów ile chcieli. 

Ostatecznie Anglicy stali, się pa- 
nami półwyspu, i rządzą nie łamiąc 
zwyczajów i religijnych przesądów 
hinduskich jako to: palenie ciał i ob- 
mywanie trupów w Gangesie wespół 
z chorymi i zdrowymi dla uświęce- 
nia, małżeństwa  kilkunastoletnich 
dzieci, zostawiają skobodę fakirom 
kaleczącym ciało i siedzącym na drze 
wach latami w jednej pozycji yogom 
lub ściskającym palce, aż paznogcie 
wyrastają po drugiej stronie dłoni. 
Zakazywali tylko najsroższych rze- 
czy: palenia wdów ze zwłokami: mę- 
żów. zabijania parjasów za dotknię- 
cie się szaty brahmina i t. p. 

Indje Angielskie cz. Imperjum 
Hinduskie, składa się z 15 prowincyj 
i 18 państw hołdowniczych jako to: 
Hajderabad, Kaszmir, Marada i t. p., 
razem coś koło 4,764000 mil kwadra 
towych z 315,600,000 mieszkańcami. 
Indje portugalskie zawierają prow. 
Goa, Dama i Diu, a francuskie: Pon- 
dichery, Chandernagor. Yannon. Ka- 
rikal į Mahe. 

Mimo głody, zarazy; jadowite wę- 
że. powodzie lub susze, brak higjeny 

  

ki czardasza* wypadła bez zarzutu: 
wykonawcami bowiem byli pp Gis- 
tedt, Dembowski, Szczawiński, Gab- 
rieli, oraz w rolach mówionych pp. 
Tatrzański, Jasińska, Wyrwicz, Det- 
kowski. Znowu szczególniejszą uwagę 
poświęcamy pracy kapelmistrza, p. 
Kochanowskiego, który tak pieczoło 
wicie opracował partję orkiestrową, 
że brzmiała ona strojnie. dźwięcznie 
i czujnie towarzyszyła solistom. 

Reżyserja p. Wyrwicza uczyniła 
wszystko, aby usunąć z inscenizacji 
najbardziej wytarte szablony i na- 
dać akcji dużo urozmaicenia. To też 
wiele fragmentów widowiska miało 
znakomite ożywienie i odpowiednią 
wibrację. (Chciałoby się tylko, aby 
nektóre „girlsy* miały mniej grobo- 
we miny przy wesołych skądinąd wy 

  

Nr. 214 (2486). 

NOTATKI ZE ŚWIATA. 
— KU CZCI WYSPIAŃSKIEGO szykuje 

się cały szereg imprez w różnych krańcach 
Polski. Krakow poza najrozmaitszemi ma- 
nifestacjami czci społeczeństwa dla swego 
wielkiego obywatela urządza wielką wysta- 
wę pomiątek po Wyspiańskim, która zgro 
madzi dorobek artysty, przedewszystkiem 
jego słynne witraże. Protektorat nad wy- 
stawą objął P. Prezydent oraz P. Marszałek 
Piłsudski, uroczystego otwarcia dokona p. 
minister Jędrzej z. W programie teatral 
nym przewiduje się „Wesele“ i nigdzie nie- 
grany „Weima Jeśli chodzi o niegrane 
utwory Wyspiańskiego to Wilno będzie mo- 
gło poszczycić się tem, że tu pierwszy raz 
ujrzy światło ramp dramat „Zygmunt Au- 
gust”. 

— NAMIESTNIK, CZY PODPORUCZNIK 
rezerwy — to sprawa nie terminologji, ani 

       
   

AHIGIENICZNY PUDER 

Di J. ŠWITALSKIEJS 
UPIĘKSZA i OCHRANIA CERĘ 

NABYCIA оо 
W. PIERWSZORZĘDNYCH | L 

  

czynach, oraz ..ale to już wchodzi 
w zakres anatomii). 

Bardzo miłem zjawiskiem był 
krótki taniec pp. Goreckiej i Moraw- 
skiego. 

Dekoracje p. Hawryłkiewicza by- 
ły dowodem uzdolnienia, jak skąpe- 
mi środkami można, nie sadząc się 
na nadzwyczajną pompę, zrobić rzecz 
gustowną, nieszablonową i kolory- 
stycznie przyjemną. Z. B. 

      

nawracania do tradycyj wojskowych, tylka 
problem o: ościtowy.. (Chodzi o to, 
żeby podchorążych rezerwy mie mianować 

    

na podporuczników i... pł odpowiednie 
pensje, a tykko na „namiestników*, których 
uposażenie równałoby się uposażeniu star- 
szego sierżanta. 

— AFERA BRYLANTOWA BACHRACHA 

  

    
   

    

i bandy zajmuje władzom śledczym wiele 
czasu, Bachrach, były oficer policji, usunię- 
ty w 26 roku zmienił wiele zawodów, przez 
pewien czas nawet był „. ° ® bru- 
kowcach, wreszcie, po różnych tarapatach—- 
nawet sądowych — został detektywem pry- 
watnym. Nowy zawód pojmował w ten spo- 
sób, że aresztowano go, wraz z dwoma re- 
daktorami pism endeckich i bandą aferzy- 
stów, jako szmuklerzy brylantów przez gra- 
nicę niemiecką. 

— IGŁA DENTYSTKI W ZĘBIE skońc y 
zapewne karjerę swej właścicielki. Dentyst- 
ka Makowska z Warszawy potrafiła złamaw 
Szy igłę w zębie cichużko go zaplombować 
t—sza! Jednakże igła nie była spokojna i 
wywołała konieczność operowania całej szczę 

ki. Prokurator uznał to za interesujące... 

— OGŁOSZENIA MATRYMONJALNE z 
200.000 zł. pozwalają pomysłowemu robić 
majątek. Pomysłowy nazywa się Snerdej i 
założył we Lwowie pismo matrymonjałne, 
w którem drukował same „atra a od 
licznych a naiwnych amatorów brał & соп!о 
przyszłych posagów. Teraz to już skończone 
—policja nie lubi gdy kto pisze coś czego 
niema. 

— CZEGO Sli; DZIŚ NIE UBEZPIECZA? 
Nawet pogodę — dajmy na to — na mecz 
sportowy. Będzie padać o 1 godz. p. p. -— 
Towarzystwo asekuracyjne płaci 100 tys., n 
będzie — klub sportowy płaci 10 tys. — Bu- 
sineśs is business! 

— 20.000 TYS. KOZAKÓW. 

  

  

    

    

  

     

chce założyć 

  

   
  

  

nowoczesną sicz w... Paragwaju. Będą bić 
się o naftę, cynę o co kto ch byle nie sie- 

dzieć bezczynnie na emigracji. Broń i do- 
wództwo deklarują własne. 

— (0 CZARNY O NAS MYŚLI? Biali to 
balwochwalcy. Ich „demony* to duże zega- 

ry na wieżach, ich to totemy to małe zegarki 
w kieszeni. Biali swoich bogów boją się i sta 

rają się ich nie obrazić. Twierdzi tak o Są- 
dach swych współbraci pewien czarny mi- 
sjonarz. 

  

  

Na wzór Gandhiego. 
Głodówka inwalidy Czemerysa na znak protestu przeciwko P. M. T. 

Na Zakątnej 1 w Warszawie inwalida 

Czemerys, wzorem Gandhiego na znak pro- 
testu przeciwko wyrządzonej (osobiście je- 

mu) krzywdzie rozpoczął głodówkę. Zmienio- 

no mu koncesję na hurtownię tytonioną w 

Jędrzejowie na maiej popłatną w Przedbo- 

rzu, wreszcie i tę ostatnią całkiem eofnięte. 

„Pozostał bez średków do życia* jak sam po- 

wiąda i dlatego rozpoczyna głodówkę aż do 

śmierci, jeżeli mu koncesja nie zostanie zwró 

сопа, 
Na takie rarytasy prasa (szezegėlnie ta 

brukowa) tylko i czyha. Zrobiono larum na 

całą Połskę, aż zadrżała w swoich posadach, 

a fakt sam podniesiono omal nie do godnoś- 

ci epokowego zdarzenia. Szezególnie użyła 

(i używa) prasa Gpozycyjna, pragnąe i przy 

tym cgienku upiee swoją pieczeń partyjną. 

Tymezasem Czemerys głoduje nadal. Pis 

, wystosowane przez niego do ministra 

skarbu, nabrało szybkiego biegu i zrobiło 

wiele zamieszania. W: Komisarjacie Rządu — 

rueh, w Pogotowiu Lekarskiem —ruch, w 

Monopołu Tytonicwym też niespokojnie. 

Jak podaje jedno z pism warszawskich, 

zgłosił się do połskiego Ganhiego (oczywiś- 

cie na skutek artykułu tego pisma!) przodow 

nik połicji i namawiał go do zaprzestania gło 

dówki, twierdząc, iż sprawa koncesji zosta- 

nie pomyślnie załatwiona. Ale  Czemerys: 
„albo śmierć, ałbo nowa koncesja już na 

piśmie do rączki*, Przodownik wyszedł z 

niezem. 

Z „iniejatywy* tejże redakcji udał się do 

głodującego 1 Ickarz, który po zbadaniu cho- 

rego zdał odpowiednią relację owej redakcji. 

Jednem słowem zainteresowanie ogólne, 
hałas ogromny, akurał jak na czasy, w któ- 

rych „nie się ciekawego nie dzieje*. 

i zupełną niewiarę w infekcje, lud- 
ność jest bardzo płodna i wychodzą- 
ce zamąż w 11—12—13 roku życia 
Hinduski, miewają po kiłkanaścioro 
dzieci, co nawet przy przerażającej 
śmiertelności, daje wynik dodatni. 
Anglicy starali się urabiać Hindusów 
z wyższej kasty na lojalnych obywa- 
teli Imperjum Brytyjskiego, sciąga- 
jąc synów radżów i maharadżów do 
angielskich uniwersytetów, tworząc 
w Indjach ośrodki oświaty niższej i 
wyższej. 12 uniwersytetów i 203.000 
szkół. Ale zarazem okazując najwyż- 
szą pogardę do kolorowych skór 

swych azjatyckich aryjczyków. 
Pośród 150 języków i narzeczy 

(sanskrit, pali, hinduski, prakrit, a- 
rabski i t. d.)» któremi mówi ta ol- 
brzymia masa bronzowoskórych lu- 
dzi, przez których  przelewało się 
przez szereg wieków tylu zdobyw- 
ców, sanskrit jest mową uczonych i 
kłasy wykształconej, zresztą wszys- 
cy, oprócz w zapadłych zakątkach, 
mówią lub rozumieją po angielsku. 
Alfabet języka nowo-induskigo, urdu- 
zaban jest arabski. Pozostałe dwory 
maharadżów, w rozmaitym stosunku 
zależności do rządu angielskiego, po- 
siadają wspaniałości, o których tylko 
bajki 1001 nocy mogłyby dać poję- 
cie. Przyswojone pantery i jaguary, 
„Święte'* małpy, karmione są w ukwie 
conych parkach, przez okryte złotemi 
szatami pachołęta, złocone słonie z 
kłami inkrustowanemi klejnotami, z 

perłowemi cząprakami chodzą po 
ulicach marmurowych miast nosząc 
Iśniące djamentami bajadery, żony 
maharadżów i rycerzy. 

Obok konają z głodu  wyschłe 
szkielety parjasów i wieśniaków, któ 
rym susza wypaliła poła ryżowe i 
studnic. Part-aga, parjas, według 
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Czem się ta cała sprawa skończy — trud 

no narazie orzec, tymczasem posłuchajmy 

€o o tem mówi Dyrekcja Monopołu Tytunio 

wego. 

Wyjaśnienie P. M. T. 
WIARSZAWY. (Pat). Wi związku z notatką 

pod tyt. „Głodówka inwalidy Czemerysa ja- 
ko protest prżeciwko cofnięciu koncesji", 
która ukazała się w „Wieczorze Włarszaw- 
skim*, Dyrekcja Polskiego Monopolu Tyto- 
niowego stwierdza, że nieprawdą jest twier- 
dzenie Czemrysa, iż w roku 1929 odebrano mu 
koncesję hurtowni tytoniowej w Jędrzejowie 
z obrotem 60 tysięcy zł., a wzamian nadano 
mu takaż koncesję w Przedborzu, łecz z ob- 
rotem miesięcznym o połowę mniejszym, па 
tomiast prawdą jest, że Dyrekcja Polskiego 
Monopolu Tytoniowego w Przedborzu, za 
zgodą inwalidy Czemerysa, nadała mu kon- 
cesję na hurtownię tytoniową w Przedborzu 
wzamian posiadanej przez niego takiejže kon 
cesji w Jędrzejowie. 

Obrót humtowni w Jędrzejowie wynosił, 
według urzędowych danych, w 1929 r. 42.026 
zł. przeciętnie miesięcznie, a nie jak podaje 
Czemerys — 60 tysięcy. Hurtownia tytonio- 
wa w Jędrzejowie korzystała z rabatu 3 i pół 
proc. i byla obciążona udziałem na rzecz za 
stępcy w kwocie 200 zł. miesięcznie, hurtow- 
nia zaś w Przeborzu miała wyznaczony rabat 
w wysokości 4 proe. i nie była obowiązana 
do żadnych dodatkowych świadczeń. W tych 
warunkach rentowność obu hurtowni byla 
jednakowa. 

Prawdą jest, że obrót hiwtowni w Jędrze 
jowie wzrósł w 1931 roku do kwoty 65.837 zł. 
miesięcznie, ale stało się to dzięki usilnej pra 
ey nowego koncesjonarjusza, który wykony- 
wał nadzór hurtowni osobiście, a nie przez 
zastępcę, jak inwalida Czemerys. 

Nieprawdą również jest, że w bieżącym 
roku odebrano mu — jak twierdzi Czemerys 
— koncesję hurtowni tytoniowej w Przed- 
borzu również bez uzasadnionych powodów, 
pozostawiając mnie bez żadnych środków 
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praw świętych ksiąg Manu jest istotą 
„od urodzenia przeklętą i żadna siła 
ludzka z tego stanu wywieść go nie 
zdoła. Nie wolno mu posiadać nie 
własnego, ani ziemi, ani osła, ani 
psa ani całych naczyń, nie ma prawa 
do miejsca stałego zamieszkania. 
musi nosić znak zewnętrzny swej 
hańby i nie wolno mu wejść w wio- 
skę w nocy, gdyż cień jego mógłby 
paść na dom brahmina. 

° № dzień gdyby się tak stalo, to 
za zetknięcie swego plugawego cienia 
ze świętą osobą brahmina, czeka go 
okrutna kara, a jeśliby przypadkiem 
dotknął szaty osoby wyższej kasty, 
ta ma prawo kazać zabić parjasa, 
czegoby własnemi rękami nie uczy- 
nił, gdyż nawet długim kijem nie wol 
no dotknąć tych „niedotykalnych*. 

Czeka za takie nieszczęście po- 
kuta i szereg oczyszczających ablu- 
cyj, a przytem ofiara pieniężna, skła 
dana kapłanom. Oczywiście żenić się 

wolno im tylko pomiędzy sobą, a za 
jedyną ucieczkę od nędzy, uważa ją 
sprzedanie się za niewolnika, wtedy 
nie grozi im śmierć głodowa. Cz. 
mi, w niekt. prowincjach, wolno im 
uprawiać ziemię, poza tem wywożą 
nieczystości, grzebią trupy, żebrzą, 
otrzymują ubrania po zmarłych. ule 
też najmują ich jako trębaczy na we- 
sela. gdyż ta czynność uważana jest 
przez braminów za nieczystą. Wobec 
tego że kast jest w Hinidostanie ty- 
siące, trudno pojąć jak w takich wa- 
runkach mogą żyć jedni i drudzy. 
Ileż to komplikacyj, kłopotów i ciąg- 
łego natężenia uwagi w ludnych uli- 
cach miast, albo i na drogach! 

A przecież człowiek, stworzenie 
najwytrzymalsze, do wszystkiego się 
zastosuje. Parjasi mnożą się jak każ 

  

  

da inna kasta. ustępują z drogi bra- 

do życia*. Prawdą natomiast jest że inwali- 
da Czemerys wniósł do Urzędu Skarbowego 
Akcyz i Monopolów Państwowych w Kiel- 
cach prośbę z dnia 18 czerwca 1932 r. o prze 

pisanie koncesji na hurtownię tytoniową w 
Przedborzu na imię jego żony, motywując 
to wyjazdem swym za granicę na czas nie- 
ograniezony. Inwalida Czemerys nie czeka- 
jąc na załatwienie prośby, w dniu 28 czerw 
ca 1932 r. wyroby tytoniowe rozsprzedał i hur 
townię zamknął. Urząd Skarbowy Akcyz 
Monopolów Tytoniowych w Kielcach, nie 
chcąc dopuścić do przerwy w zaopatrywaniu 
hurtowni tytoniowej w Przedborzu w wyro- 
by tytoniowe, upoważnił w dniu 30 czerwca 
1932 r. Lenga do tymczasowego prowadzen” a 
hurtowni tytoniowej w tej miejscowości i za- 
wiadomił o tem Dyrekcję Polskiego Monopv 
lu Tytoniowego pismem z dnia 1 lipca 1932 r. 

Wobee tego, że hurtownia tytoniowa w 
Przedborzu była nieczynna z winy koncesje 
narjusza dłużej niż 7 dni, Dyrekcja Polskiego 
Manopolu ROEE. stosownie do posia- 
nowień par. 29 rozporządzenia Ministerstwa 
Skarbu z dnia 31 marca 1932 r. o koncesjo- 
nowanej sprzedaży wyrobów tytoniowych, 

drzeczeniem z dnia 8 lipca br. eofnęła Cze- 
merysowi koncesję na hurtownię tytoniową 
w Przedborzu. Orzeczenie to przesłano na 
ręce jego żony Stefanji Czemery' 
względu na brak wiadomości o miejscu jego 

pobytu. Przeciwko temu orzeczeniu inwalida 
Czemerys nie waiósł edwołania, ani teź nie 
zwracał się do Dyrekcji Połskiego Monopoln 
Tytoniowego o przywrócenie mu tej koneesji 
lub nadania hurtowni w innej miejscowości, 

O nadanie koncesji w Przedborzu 
piła natomiast do Dyrekeji PMT. Stefanja 
Czemerysowa. 

Jednakże wobec tego, że znane są liczne 
fakty przepisywania przez koncesjonarju- 

szów koncesji na jednego z członków rodzi- 

ny dla uniknięcia odpowiedzialności za swe 
zobowiązania, Dyrekcja PMT. nie rozpatrzy- 
ła prośby Czemerysowej-i prośbę Czemerysa 
z dnia 18 czerwca r. b. w przeświadczeniu, że 
iw łym wypadku ma miejsce chęć uniknie- 
cia odpowiedzialnošei materjalnej za zobo- 
wiązania prywatne i należności podatkowe. 

      

  

   

  

minom i ulegają bez szemrania od- 
wiecznej poniewierce, pogardzie, mę- 
dzy, i poniżeniu bez buntu. 

Czy wobec wyżej wymienionych 
zasad, rządzących Hindusami od kil- 
kunastu wieków. działalność Ghan- 
diego nie wyrasta do czynu jakiegoś. 
następcy Chrystusa, który też rzekł 
społeczeństwu niewolników: *Jesteś- 
cie równi swym panom wobec Bo- 
a“? 

я № przestrzeni Hindostanu, w ta- 
jemniczych świątyniach 0 koronke- 
wch rzeźbach, patrzą kamiennemi o- 
czami potworne bóstwa o kilkunasłu 
rękach, siedzące na lotusowym kwie- 
cie posągi Buddy, książęcia Siddar- 
tha, bóstwa o głowach małp. tygry- 
sów i phałliczne godła czczone jako 
symbol płodności. Plemiona hindus- 
kie dzielą swe wierzenia religijne na 
1) braminizm, religię aryjczyków., 
pierwszych zdobywców kraju, opar- 

tą na księgach Vedy. Jest to surowy 
deizm. obejmujący pod Najwyższem 
Bóstwem Nienazwanem, trójcę (Tri- 
murti) Brahmę—stworzyciela, Visznu 

zachowawcę i Szivę—niszczyciela. 

Kult ten posiada okrutne zwyczaje, 
i bezwstydne emblematy, jest 4-ym 
liczebnie wierzeniem religijnem. Zaś 
wynikłym niejako z niego, złagodzo- 
nym przez Księcia Siddartha- Guata- 
mę, zwanego też Sakja-muni, czyli 
pustelnik, jest wierzenie nazwane 2) 
buddyjskiem, trzecie pod względem 
liczebności. Oba te kulty dziełą Hin- 
dusów na zajadle się zwalczające obo 

zy, i jeszcze bardziej komplikują ży- 
cie codzienne tego kraju. 

Do tych głównych wierzeń dodaj 
my jeszcze 3) djainizm (wiarę w prze 
chodznie dusz i cześć Gangesu!, 
4) nanekizm (poszanowanie zwierząt, 
cześć dla Świętych krów), isła- 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Okropna śmierć przy wybuchu granatu. 

Wie wsi Łowce gm. komajskiej 25 letni 
Stanisław Bezrueczke znalazł w połu zapałnik 
pocisku armatniego, którym począł manipuło 
wać Wobec nieumiejętnego obehodzenia się 

z zapalnikiem Bezruczko spowodował wy- 
buch. Skutki eksplozji były straszne. Bezrucz 
ko rozszarpany został na strzępy. (e) 

Zagadkowa Śmierć na torze kolejowym. 
W dniu wczorajszym ma linji kołejowej 

między stacjami Podbrodzie—Czeładnia zna 
łeziono zmiażdżone zwłoki mieszkańca Pod- 

dnak obecnie dochodzenie w kierunku usta- 
łenia, czy Pogoda wpadł pod pociag przez 
niecstrożność czy też z zamiarem popełnie- 

drodria Jerzego Pogody. Prowadzone jest je- nia samobójstwa. 

Wesele wiejskie. 
Wiieczór. W słabem świetle lampki zawie 

szonej na gwoździu wbitym wysoko w Ścia 

mie widać wirujące pary. 

Orkiestra (skrzypce, cymbały, klarnet, bi 

ben) gra walczyka. Ghłopi w wysokich bu- 

tach, dziewczęta w sukniach modnych przzd 

mokiem łub przed dwoma laty. Wśród tań 

czących — paru starszych gospodarzy. Wi 

dać chcą pokazać młodzieńcom że przecie są 

w pełni sił. W bocznych izbach po kątach 

€ulące się pary. W! pewnej chwili muzyka się 

smrywa. Nowożeńcy proszą gości na kolację. 

Tłok do drugiej izby gdzie stoją suto zasta 

wione stoły. W pewnych symetrycznych od 

stępach — talerze z mięsem, chłebem, seren: 

Przed każdym z gości widelec. Talerzyków 

miema. Z powodu braku kieliszków wódkę 

pije tylko sześć osób następnie inna szóstka 

a tych samych kiekszków i t. d. w kółko. 

Potem wnoszą kapuśniak gotowany na ba- 

waminie. Powtarza się historja z kieliszkam“ 

z powodu braku talerzy. Tak samo w d. c. 

z kawą. 

Humory zaczynają się poprawiać. Brzęk 

kieliszków, głuchy dźwięk cymowych łyżek | 

widelców, piski dziewcząt, wszystko to sta- 

pia się w dziwną muzykę. 

W: pewnym momencie podchodzą do sło 

łu „mauzykanci”, grając t. zw. „dobry wie- 

szór' każdemu z gości. Obowązkiem jest 

wówczas rzucić co łaska ma podstawiony ta 

lerz. 

Kolacja kończy. Wiszyscy przechodzą 

sło izby, w której tańczono. Znowuż rozlega- 

ją się dźwięczne tony połki, oberka, kadry- 

1а tylko wszystko to ma ju,ż prędsze tempo. 

(Więcej życia! Kółeczko! Z lewej rączki! Pa- 

mie do środeczka!... Tańczący przytupują, 

wznosząc tumany kurzu. Siedzące pod ścia 

mami kumoszki naprzemian zachwycają się 

lub krytykują tańczących. Każdy chłopak sta 

ra się odróżnić od inmych, każdy ma swój 

odrębny styl. Orkiestra gra coraz żywiej, co 

raz prędzej... 

Twarze tancerzy ociekają sirugami potu. 

Taniec się skończył, kilka par wysuwa się 

«na ganek. Niestety ułewa. Krople deszczu 

głucho uderzają o dach domu. drzewa Szu- 

maią, snop Światła z okiem rozbija mgłę ukła 

„dając się w tęczowe refleksy na wodzie sto- 

jących tu ś ówdzie kałuż. 

Pary przygodnych kochanków tulą się do 

  

  

  

siebie na ganku nie zwracając uwagi na nic 

i ma nikogo. Od czasu do czasu ałychać 

szmer pocaiunków, (na wsi całują się bardzo 

głośno) i wracam do izby. Tańczę z jakąś 

saałodą dziewczyną 

W. pewne, zjawia się pośrodku 

tańczących - jakiś osobnik powiada: „kto 

łaska proszę darzyć państwa młodych”. I- 

«dziemy Ff. Każdy kładzie swoje pie: 

miądze z miną łorda ma sojący pośrodku sło 

    

„dar      

dm talerz (minimum i zł. 

<sząsem po 20 gr., ciężkie czusy, kryzys) wy- 

pija uułany przez panu młodego kieliszek 

wódki, przegryu kiełbasą, oboiera z hałasem 

*asta i umyka. 

Tańców nie przerywają. Ochota staje się 

„oras Wysoki biondyn wali no 

sgami o podłogę miczem cepami o klepisko. 

inny znów, znany mi parobek księdza, tań- 

<mzy z wyniosłą dystynkcją. Duiewczętom fur 

skocą spódnice, z pod Których widać coś bia 

dego, jakieś karonki. Szyk! Godzińa 1-sza. 

*Uzęść gości zostaje na noc u nowożeńców, 

dmni się rozchodza. 

Wychodzimy i my. 

muzyce dawano 

większa. 

J. B. 

mizm. z jego fakirami, (grubą od- 
bitką ascetycznych yogów), 6) sate- 
izm (wyznawany przez Partów i Per- 
"sów na cześć ognia), wreszcie 7) ju- 
daizm i 8) chrystjanizm, od bardzo 
dawna istniejący w Indjach, ale nie 
wpływający wcale na zniesienie po- 
-<działu kast i dzielący się łam ni: 
1) katolicyzm, 2) luteranizm, 3) pro- 
'testantyzm anglikański, 4) armenizm 
i 5) nestorjaniżm, to będziemy mieli 
różnorodny zaiste obraz kuliów i wy 
nikający z niego brak jakiejś jedno- 
ści narodowej. I to Ghandi: postano- 
"wił zwalczyć i temu zaradzić, rzu- 
"zając hasło jednoczenia się. 

    

O przebiegu jego wytrwałej, a bez 
krwawej walki czytaliśmy już nieje- 
<lnokrotnie w pismach, czytaliśmy z 
podziwem i zachwytem nad potęgą 
«łucha i potęgą miłości, która spra- 
wila, że ten konający prawie z do- 

%rewolnej męki głodowej starzec, 
„zwyciężył swą żełazną wołą wielką 
potęgę Anglji i odwieczne zwyczaje. 

-wstręty i wierzenia rodaków. Chciał 
zerwać tame pomiędzy parjasami i 
mesztą ludności. chciał ich podnieść 
sło godności człowieka i uczynił to. 

  

Do pracy z nim razem dla wznio- 

słego celu odrodzenia ; wyzwolenia” 
lndyj stanęły kobiety, doniedawna 
niewolnice: uczące się jeno' Kamasu- 

by (księgi miłości), a dziś pracujące 
z eałych sił. nad uniezaležnieniem 

kraju. 

Programem tych niepodległościow 
„ców jest 1) Ahimsa, nieczynienie zla, 
2) zjednoczenie Hindusów, Sikhów, 

Parsów: Chrześcijan, Izraelitów, sło 
wem wszystkich urieszkańców Indyj, 
3) zniesienie zupełne / kwestj: 
parjasów i zrównanie ich w pra- 
wch, 4) produkcja „khadar” czyli 

  

Święciany. 
RZECZ BEZROBOCIA. 

Starostwa 
w Św anach 

19 bm, uchwaki 
się na rzecz Ko 
w wysokości pi 

ięcznych. 

        

  

Powiatowe i Sej- 
na zebraniu swem w 

zolucję opodatkowa 
>» spraw bezrobo 

proc. od poborów mie- 

    
    

    

   

  

ŚMERĆ GROŹNEGO BANDYTY. 

Wi dniu: wczorajszym w lasach majątku 

w powiecie koszyrskim zastrzelony 
został przez patrol policyjny ukrywający się 
od kiiku miesięcy groźny bandyta Semen 
Jarczuk, 

Z pogranicza. 
ŚMERĆ PRZEMYTNIKA. 

Zawodowy przemytnik Jan Kieronis po- 
chodzący z pow, lidzkiego od dłuższego cza- 
su uprawiał przemył tytoniu litewskiego. 
Kieronis przemycany tytoń sprzedawał w 
Wilnie ewenłualnie w Olkienikach. W: dniu 
wczorajszym  Kieronis z workiem tytoniu 
usiłował dostać się na teren polski w rejonie 
Oran. Przemytnik dla zmylenia śladów prze 
dostać się zamierzał iodzią przez rzekę Me- 
reczankę, lecz zauważony został przez pa- 
trol K. O. P, skutkiem ezego zmuszony był 
zawrócić zpowrotem. Kiedy Kieronis przy- 
bijał do brzegu litewskiego spotkał się z dwo 
ma strażnikami litewskimi, którzy poezęli 
do niego strzelać. Przemytnik również od- 
powiedział strzałami, Wi obustronnej strzeła- 
ninie Kieronis na środku rzeki ugodzony zo 
stał kulą w bok i po pewnej ehwili stracił 
równowagę i wpadł do wody przewracająe 
łódź. 

2 Białorusi Sowieckiej. 
ZABIŁ ZA SWĄ KRZYWIJĘ. 

Z pogranicza donoszą, iż onegdaj wieczo 
rem w m. Bohinin na terenie okręgu miń- 
skiego 35-letni Fiedor Ninkow wystrzałem z 
rewolweru położył trupem przewodniczącego 

rady gminnej Aleksieja Onichowa który Nin 
kowa wraz z rodziną jako szkodliwego oby- 
wateła miał wysiedlić w głąb Rosji. 

  

   

  

   

  

SPORT 
Z WILNA, 

ROZGRYWKI PIŁKARSKE. 

Koło Sportowe przy gimnazjum Lelewela 
organizuje w niedzielę 2: 
na bol 

  

. 0 godz. 1l-ej 
zgrywki piłki siał 

e 10 i 20 gr. Cal 
na budow: 

ż. Wigury 

  

   

  

u gimnazjum 
oszykowej”. V 

y dochód 
awjonetki im. por. 

    

ŻAKS — MAKABI 2:1 (0:1). 

Wczorajszy mecz przyniósł dość nieocze- 
kiwany sukces druży: żydowskich akade- 
mików, których forma obecnie jest lepsza, 
niż podczas rozgrywek o mistrzostwo Wilna. 

Z dość ostrem iempem 
waorzędna, W 20->j 

Szwarca uzyskuje prowa- 

dzenie dla Makabi. Po ulracie bramki ŽAKS 
prze do wyrównania, lecz atak jego, zamiast 
strzelać, kombinuje pod bramką przeciwni- 
ka. Pierwsza połowa jest dla Makabi 1.0. 

Po zmianie stron Makabi zaczyna mocno 
naciskać na bramkę akademików i uzyskuje 
kolejno trzy cornery. W tym okresie wiele 
ma pracy dobry bramkarz ŻAKS-u Musko. 
łapiący parometrowe strzały i, umiejętnemi 
wybiegami, wyjaśniający niebezpieczne sytu- 
acje. 

Przewaga 
doskonałe strzelony 

  

   

    

przy 
min. celny 

  

makabistów kończy się, gdy, 
przez Rejzina, wolny 

przynosi wyrównanie. ŻAKS, podniecony 
cesem. atakuje gwałtownie i w 34 minu- 

cie Rejzin, z zamieszania pod bramką, przy: 
tomnie strzela drugiego gola dla swych barw, 
Od tej chwili zaciętość walki opada i rezul- 
tat nie zmienia się do końcowego gwizdka 
sędziego. 

Pomimo niezbyt wysokiego poziomu gry 
mecz miał przebieg dość interesujący a ta 
ze względu na sporą iłość sytuacyj podbram 
kowych. 

Gospodarzom boiska należy jeszcze zwró 
cić uwagę na niekarność rozwydrzonych wy- 
rostków, którzy tłumnie stali na boisku pod- 
czas gry(!). przeszkadzając graczom. no i 
publiczności z trybun. wp) 

      
      

  

   

   

DZISIEJSZY MECZ PIŁKI NOŻNEJ. 

O godz. 14.15 na boisku Makabi, drużyna 
gospodarzy rozegra mecz z mistrzem Wilna 
1 p. p. Leg. 

Dobra obecnie forma wojskowych zapo- 
wiada ciekawe spotkanie. 

Muraszko prosi o zniesienie 
skutków wyroku. 

B. st. przodownik Józef Muraszko wniósł 
do władz sądowych w Nowogródku podanie z 
prośbą o przesłanie jej do Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej w podaniu prosił on © znie- 
sienie skutków kary wyroku skazującego go 
za zabójswo komunistów - terorystów Bagiń 
skiego i Wieczorkiewieza na karę pozbawie- 
nia wołności praw obywatelskich. 

Wezoraj podanie J. Muraszki skierowano 
zostało do Cywilnej Kancelarji P. Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

  

W 4550E BOR I 

Rozwój akcji odczytowo-propagandowej BBWR 
w wojew. wileńskiem. 

Realizując w dalszym ciągu plan 
akcji propagandowo-odczytowej Se- 
kretarjat Wojewódzki BBWR zorga- 
nizował wieczory dyskusyjne w Głę- 
bokiem i Postawach. W wieczorach 
tych wzięli udział: Kierownik Sekre- 
tarjatu Wojewódzkiego posteł Stan:s 
ław Dobosz, przewodniczący Sekcji 
Kułturalno-Oświatowej przy Radzie 
Wojewódzkiej p. Mieczysław Matusz 
kiewicz i referent propagandowo- 
prasowy red. B. W. Swiecicki. Wie 
czór dyskusyjny w Głębokiem odbył 
się w dniu 19 b. m. w obszernej sali 
tamt. kasyna urzędniczego, skupiając 
liczne grono inieligencj! miejskiej i 
wsi okolicznych. 

Jeszcze bardziej liczny był .wie- 
czór dyskusyjny* w dniu 20 b. m. 
w Postawach. Zebrani z dużem za: 
interesowaniem wysłuchali odczy- 
tów p. Matuszkiewicza p. t. „Duma 
i więź państwowa” i posła Dobosza 
na temat bieżącej sytuacji politycznej 
w Państwie i wysiłku Obozu Marszał 
ka Piłsudskiego. 

Nawiązując do relacji o analogicz 
nem zebraniu towarzyskiem w dn. 11 
b. m. w Oszmianie podkreślić należy. 
iż w ten sposób w poszczególnych 
ośrodkach powiatowych wojew. wi- 
leńskiego zapoczątkowana jest stała 
organizacja klubów społecznych pod 
egidą BBWR. Akcja ta prowadzona 
już od dwóch lat w sezoni ezimo- 
wym w Wilnie zyskała należyte zro- 
zumienie w szeregach inteligencji, 

      

° КЮга м istocie nie posiada żadnych 
innych zorganizowanych na szerszą 
skalę ognisk wymiany myśli i współ- 
życia towarzyskiego. 

* kok 
Z okazji pobytu przedstawicieli władz 

wojewódzkich BBWR z posłem Doboszem 
na czele — zarówno w Głębokiem jak i 
Postawach — odbyły się przy ich udziale 
zebrania Prezydjów Rad Powiatowych po- 

święcone omówieniu zagadnień organizacy j- 
nych oraz. pracy politycznej, gospodarczej 
i kulturalno-oświatowej na terenie powiatu 
dziśnieńskiego i postawskiego. Na zebraniach 
tych byli obecni starostowie powiatowi w 
Cłębokiem p. Stefanus i w Postawach p. 
Niedźwiecki, którzy jak z tego wynika w 
żywym pozostają kontakcie z miejscowemi 
czynnikami BBWR. W wyniku tych konfe- 
rencyj stwierdzić pozostaje, iż BBWR na 
terenie wymienionych powiatów ma przed 

  

Ujawnienie nowej afery w straży ogniowej. 
Znowu nadużycia pieniężne pod okiem komendanta Waligóry. 

Wezoraj w południe rozniosła się 
po Magistracie wieść o ujawnieniu 
nowych nadużyć w straży ogniowej, 
która stała się terenem ponownych 
maehinaeyj pieniężnych. 'O' nadužy- 
tia poszlakowany jest aspirant i in- 
struktor straży Zygmunt Kaliński, 
którego prezydent Maleszewski mo- 
mentalnie zawiesił w urzędowaniu, 
powiadamiając jednocześnie o powyż 
szem władze śledcze. Okazało się, że 
Kaliński na wzór Wasilewskiego, ko- 
rzystająe z absolutnego braku dozoru, 
robił najróżnorodniejsze kombinaeje 
gotówkowe m. in. zatrzymywał pie- 
niądze przeznaczone do wysłania 
władzom sądowym z tytułu nałożo- 
nego przez komorników aresztu na 
gaże strażackie. Ten stan rzeczy 
trwał prawdopodobnie czas dłuższy 
i prowadzone obeenie dochodzenie 
idzie w kierunku ujawnienia jak wy- 
sokie straty pieniężne poniósł Ma- 
gistrat. 

Wiadomość o ujawnieniu nowych 
nadużyć wywołała w Magistracie, jak 
już zaznaczyliśmy, ogromną sensa- 
cję. Dla nas jednak jest to tylko 
potwierdzeniem tego o, czem stale 

towaru, tkaniny, „khadi* ręcznie wy 
rabianej. 

Jbierają się w nią wszystkie kobie 
ty zaprzysiężone do ochotniczych od 
działów Sług Ojczyzny. Przewodnicz 
ką ich jest piękna, wątła, obecnie 
uwięziona, żona profesora uniwersy- 
tetų hinduskiego, Shrimati Perin 
D'Naoroji Captain. Jej czar osobisty, 
rozum: prawość i bohaterska odwa- 
ga, wzbudziły podziw nawet w prze- 
ciwnikach. Sługi Ojczyzny mają je- 
den cel: Swaraj. Niepodległość Indyj. 

Jakże siostrzanie, jakże bliską, 
niedawno słyszaną nutą, odzywa się 
wśród Polek to hasło! Ileż musi 
wzbudzić sympatyj do tych ofiarnych 
kobiet. a ileż wstrętu do tych, co je 
prześladują. Do czynnych działaczek 

` sędziwa žona Ghandiego 
Puyja Kastruba Ghandi, przewodni- 
cząca Narodowego Zgromadzenia Ko 
biet, z sidzibą w Bombaju. 

W mozolnym trudzie, znaczące dro 
gę ofiarami, prowadzi Mahatma Ghan 
di swój 300-miljonowy naród ku 
bardziej ludzkim łagodniejszym for- 
mom istnienia. Misja jego jest w zro 
zumieniu chrześcijanina dalko bliż- 
sza nauce Chrystusa: niż postępowa- 
nie zaczytanych w Biblji purytań- 
skich Anglików, którzy nie pozwa- 
lają sobie na tańce i gry w niedzielę, 
poświęcając ten dzień modłom, ale 
więżą szlachetne kobiety i starców, 
marzących o wolności Ojczyzny. 

Jakgdyby kiedy, duch dał się 
zwyciężyć materjałnej sile... 

    

   

Hel. Romer. 

    

pisaliśmy, zwracając uwagę miaro- 
dajnych czynników na fatałną gospo 
darkę i horendalne rzeczy, jakie dzia- 
ły się w straży ogniowej pod osła- 
wionem już kierownictwem komen- 
danta Waligóry. 

W całej tej aferze „strażackiej* 
nie można pominąć milczeniem za- 
sługi prezydenta d-ra Maleszewskie- 
go, który po objęciu rządów miasta 

RADJO. 
NIEDZELA dnia 23 października 1932. 

9.15; Transm. z Krakowa uroczystości od- 
słonięcia pomnika Ignacego Łukociewieza; 
11.58: Czas; 12.10: Kom. meteor.; 12.15: Pora 
nek symf. z Filharm.; 14.00: Komunikat rotn. 
14.05: „Przygotowania przedzimowe w gos 
podarstwie domowem'* — odczyt; 14.25: Mu- 
zyka; 14.40: „Ogrodnicze roboty jesienne“— 
odczyt; 15.00: Koncert; 16.00: Aud. dła mło 

dzieży; 16 Muzyka popularna ' (płyty); 
16.45: „Kącik językowy*; 17.00: Audycja dla 
wszystkich; 17.55: Program na poniedziałek; 
18.00: Muzyka lekka; 18.55: „Moje dziecka 
nic nie je* — pogod.;19.10: Rozmaitości 
19.25: Słuchowisko: „Cezar i Kleopatra” --B. 
Shaw'a; 20.00: Koncert; 21.00: Wiad. sport. 
z prowincji i Warszawy; 21.10: Recital skrzy 
pcowy; 22.00 Muzyka taneczna; 22.55 Komu 
nikaty; 23.00 Muzyka taneczna. | 

PONEDZIAŁEK DN. 24 PAŹDZIERNIKA. 

11.40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas. 
15.05: Program dzienny. 15.10: Audycja dla 
dzieci i młodzieży. 15.40: Komunikaty. 15.50: 
Utwory Bacha. 16.00: „Słuch i pamięć mu- 
zyczna* — pogadan 16.15: Lekcja francu 
skiego. 16.30: Radjowa gazetka rzemieślni- 
cza. 16.40: „Nieznane osobistości Małopol- 
ski“ — odczyt. 17.00: Koncert kameralny. 

Program na wtorek. 18.00: Muzyka 
lekka. 19.00: Wlileński komunikat sportowy. 
19.15: „Sprawy teryłorjalne w polityce. Lil- 
wy — odczyt. 19.30: „Na widnokręgu”. 
19.45: Prasowy dziennik radjowy. 20.00: Ope 

„Manewry jesienne* — — 
пКа techniczna. 2 Muzyka 

: Komunikaty. 23.00: Muzyka 

    

     

   

   

    

         

taneczna. 

NOWIEKI RADJOWE. 

SZALAPIN I CARUSO. 

Szereg popołudniowych koncertów radj 
wych w dniu dzisiejszym (niedzieła) rozp” 
cznie godzina muzyki openowej (g. 15,00) z 
plyl gramolonowych zawierająca następują- 

program: 1) D. Albert — „Fantazja z op. 
, 2) Auber — Arja z op. „Manon Les- 

caut“ wykona A. Galli-Gurci, 3) Bellini 
Uwertura „Norma”*, 4) Bizet — a) Fantazja 
z op. „Carmen*. b) arja z op. „Poławiacze 
pereł* w wykonaniu Caruso, 5) Boito — 
dwie arje z op. „Mefistofeles*, 6) Glinka --- 
uwertura do op. „Rusłan i Ludmiła* 7) Bo- 
rodin — dwie arje z op. „Książe Igor" w wy 

konaniu Szałapina. 

JAK ODŻYWIAĆ DZIECI, 

Matki, które mają dużo zmartwienia z po 
wodu braku apetytu u dzieci, z pożytkiem dla 
siebie i dla swych pociech wysłuchają dzisiej 
szej pogadanki dr. Karnickiej p. t. „Moje 
dziecko nic nie je”, która wygłoszona będzie 
w studjo wileńskiem o godz. 18,55. 

MUZYKA KAMERALNA I OPERETKA 
Z WARSZAWY. 

W; poniedziałek 24 bm. godz. 17.00 trans- 
mitowany będzie z Warszawy koncert Bel- 
gijskiego Trio Nadwornego, które wykona 
perłę klasycznej literatury kameralnej Trio 
G-dur Haydna oraz romaniyczne Trio 
G—moll Schumanna. Tegoż dnia o godz. 20 
również ze studja warszawskiego tale ra 
we przyniosą nam piękną operetkę Kalmana 

    

   

   

    

  

  

  

„„Manewry jesienne“ z udziałem takich arty 
stów jak Maryła Karwowska i Adam Dobosz.. 

Kalmana. | 

energieznie, mocną ręką wziął się do 
tępienia wszelkiego rodzaju nadużyć. 
Przeprowadzana obecnie w straży 
ogniowej „czystka* jest też jego wy- 
łączną zasługą, podczas, gdy komen- 

„dant Waligóra, jak zwykłe o niczem 
„nie wie*. Z „nieświadomości* tej, 
spodziewamy się, miarodajne władze 
wyciągną nareszcie należyte konsek- 
wencje. 

  

   

                              

    

  

   

   

   
   

   

  

TM 

. 
sobą jeszcze ogrom zadań, które ze wzgłędu 
na fatalny stan gospodarczy tych powiatów 
tylko przy skoordynowanej i ofiarnej pracy 
czynnika obywatelskiego z władzami dadza 
się zrealizow BBWR z konsekwencją 
wciela w życie program państwowo-twórczy 
Obozu. 

ASKAIRSAUIK TUNER 

— Przy eierpieniach nerek, chorobach mo 
ych pęcherza moczowego i dolnego od 

ka kiszek, naturalna woda gorzka „Fran- 
ciszka - Józefa* łagodzi i usuwa szy 
g owne boleści przy wypróżnianiu. Żądać. 

ach 

    

  

   

   

  

          

  

  

NADZWYCZAJNE 

Premie Pieniężne 

dla palaczy tutek (gilz) 

Altesse 
MOKKA-PEŁNOWATKI 

Bliższe szczegóły w sklepach 

    

tytoniowych. 

  

Konferencja Wydziału Wykonawczego 
X-go „Tygodnia Akademika”. 

Wrzoraj dnia 22 bm. o godzinie 17 odbyła 

  się Konferencja Wydziału Wykonawczego 
X-go Tygodnia Akademika, Przewodniczył 

    

Konferencji p s Wojewódzkiego Komitetu 
Wileńskiego p. wojewoda Z. Beczkowicz, któ 
ry w przemówieniu swem podkreślił w 
zubożenie w dobie kryzysu całego społe 
stwa i co za tem idzie zostały mocno podcię- 
te dochody przeciętnego studenta — wobec 
tej sytuacji nalež ynić jaknajwiększy wy 
siłek by umożliwić polskiej młodzieży aku 
demickiej studjowanie na wyższych uczel 
niach. Następnie p. wojewoda zobrazowai 
zebranym organizację X-go ,Tygodnia Aka- 
demika" który trwać będzie od 5 do 13 
stopada 1932 r. Sprawozdania z działalnoś. 
poszczególnych Sekcyj zło: przewodnicz 
cy. 

Prezes Dyrekcji P. i T. inż. Karol Żucho- 
wiez złożył sprawozdanie i zarysował p 

prac Sek: Zbiórek, która obejmuje ret 
ty zjednywania członków, listy ofiar (będa 
już wkrótce rozesłane do urzędów i instytu 

cyj). znaczków i ofiar w naturze. 
P. prof. Hiller zarysował plan prac Sekcji 

Imprez. W czasie X-go „Tygodnia Akademi 

   

  

    

   

     

  

     

  

ka“ urządzone zostamą dwa dancingi: 5 h- 

Aralla i 10 K- 
a Oficerskiego. 

artek Akademicki", Wieczór Sekcji Twór 
oryginalnej, zakupienie w „Tygodniu“ 

jednego przedstawienia w teatrze na Pohulan 
cji Propagandy zobrazował 

i ja Prowincj: 
Tygodnia 

Akademika* na prowincji i zjednywanie człon 
ków do' Kół Przyjaciół Akademika. 

W) toku obrad zabrał głos p. Karol Wyc- 
wicz-Wichrowski, który w imieniu teatru 
„Lutnia“ zaofiarował pomoc w Sekcji Propi 
gandy w postaci umieszczenia afiszów i tran 
sparentów X-go .Tygodnia Akademika* w 
gmachu Teatru, oraz dła Sekcji Imprez zao 
fiarował jedno przedstawienie w „Tygodniu 

emika*, z którego 25 proc. zysku brutto 
owuje na potrzeby młodzieży aka 

      

  

   
   

  

   
   

      

   

  

  

tr o: 
demickiej 

P. Narkowicz w imieniu Dyrekcji Kolei 
Państwowych zaofiarował dzienny całkow - 
ty dochód z przedstawień w kinie kolejowem 
oraz zaproponował umieszczenie kjosków ze 
znaczkami w westibulu dworca kolejowego. 

  

Pod wpływem lektury sensacyjnej 
symulowała napad rabunkowy. 

Tajemnica napadu rabunkowego na mie- 
szkanie Brodowskiej przy ulicy Choeimskiej 
42, podczas którego ofiarą miała rzekomo 
paść sublokatorka Brodowskiej Rawska — 
została rozwiązana. Przeprowadzone docho- 
dzenie policyjne wykazało że Rawska napad 
symulowała. Jak zdołano ustalić Rawska za 
czytywała się ostatnio lekturą senseyjną i 
pod wpływem jej postanowiła „zabawić się 
w detektywa”. 

W tym też celu zainscenizowała tajemni- 
czy napad, który zabrał tyle czasu władzom 
bezpieczeństwa publicznego. 

Mimo, że jeszeze przed kilku dniami po- 
licja stwierdziła, że Rawska napad symulo- 

wała, „bohaterka* tajemniczego zajścia przy 

uliey Chocimskiej nadał utrzymywała że pad 
ła ofiarą napadu rabunkowego. Dopiero w 
dniu wczorajszym w ogniu krzyżowych py- 
tań przyznała się do symułacji i potwierdzi- 
ła domysły policji, że na myśl tę wpadła pod 
wpływem sensacyjnej lektury powieściowej. 

Podobno rzecz się miała następująco. 
Cheąc sprawdzić swoje „kryminologiezne“ 
zdolności Rawska Postanowiła siebie związać. 

Gdy rano skrępowała sobie ręce, weszła 
lokatorka z sąsiedniego domu. 

Rawska zdając sobie sprawę z sytuacji, i 
w obawie, że trafi na języki kumoszek, na- 
poczekaniu wymyśliła powiastkę o napadzie. 
Do komisarjatu zgłosiła się dopiero na dru- 
gi dzień, również za namową sąsiadek, (e) 

Specjaliści wyrywania torebek 
przyznali się do winy. 

Jak juž donosilišmy w „Kurjerze“ polieja 
šledeza miasta Wilna po dłuższych wysiłkach 
zlikwidowała szajkę złodziejaszków specjali 
zujących się w obeinaniu torebek damskich. 
Na czele tej szajki stali bracia Nosowieze, 
zamieszkali przy uliey Flisowej. 

Podczas przeprowadzonych w mieszka- 
niaeh poszkodowanych rewizyj agentom wy 
działu śledezego udało się odnaleść szereg 
rzeczy pochodzących z tych kradzieży. Mię- 
dzy innemi odnaleziono flakon z perfumami, 
który był w torebee d-rowej Szemisowej na- 

padniętej jak już o tem donosińśmy na uł. 

ei cw 

Ovomaltyny przy 
* peraturze, zachowań 

Ovomaltynę w wypadkach, gdy chodzi: 

o szybki powrót do sił. Filiżanka Ovomał- 

tyny. dzięki swej zawartości skoncentrowa- 

wych substancyj odżywczych słodu, mleks, 

jaj i kakao, sprawia, że czujemy się 

świeżo i dobrze. Ovomaltyna wzmacnia 
organizm i zapewnia nam zdrowy sen. 

Albowiem prawie wszystkie bez wy- 
jątku wartościowe części składowe 

całe bogactwo substancyj od- 

żywczych. FILIZANKA 
OVOMALTYNY To 
FILIŻANKA ZDROWIA 

"nabyć można 
we wszystkich 

aptekach i droger= 
> jach. Ceny: puszka 

125 gr--zł. 2.50, 250 gr.* * 
zł. 4.30, 500 gr.-zł. 7.80. t 

Próby i broszury wysyła bezpłatnie 
Fabryka Chemicz.-Farm. Dr. A. WANDER, Sp. Akc. Kraków. 

Mickiewicza wpobliżu mostu Zwierzynieekie 

ja się dowiadujemy podczas badania 

aresztowani przyznali się do całego szeregu 
takich „występów*, a między innemi i do 
napadu na d-r Szemisową. Napastnik wyjaś- 
nił, że skradzioną torebkę schował pod sto- 
sem kamieni przy ulicy Zygmuntowskiej. Kie 
dy wywiadowcy policji udali się na wskaza- 
ne miejsce ekazało się, że tych kamieni jaż 
niema, Obeenie połieja prowadzi dochodze- 
mie, w eełu ustalenia nazwiska robotnika, 

który prawdopodobnie torebkę tę przywłasz 
«ку!. (e) 

  

Logiccznie 
VALID : 
ZAIULATE IK 

Ovomaltyny przechodzą szybka br i EA 

w krew, nię obciążejąc zbyt” 
żołądka. Przez spreparowanie . B (e) LE GŁOWY 

      

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne I ga- 
binetowe, kredensy, 

stoty, szafy, łóżka lt.d. 

„| Wykwintne, Mocne, 

JĄNIEDROGO, 
"na dogodnych warmubaći 

  

   

  

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI, 

8324 
  

Czy choroby płucne są uleczalne? 
Przy astmie, katarze szczytów płuc, chronicznym kaszlu, flegmie, długotrwałem za- 
chrypnięciu winien czytać każdy broszurkę pod powyższym tytułem. Autor p. DR. GUTTMANN, 
b. naczelny lekarz Finsenowskiego zakładu kuracyjnego, wskazuje w sposób zupełnie dostępny drogi 
naturalne do usunięcia tych ciężkich cierpień. Każdy cierpiący otrzymuje takową na żądanie za darmo 
i bez opłaty porta. Należy napisać pocztówkę (ofrankowaną 35 gr.) z podaniem dokładnego adresu do: 

PUHLMANN 6 Co, BERLIN 337, Miiggelstrasse 25-25a. 

  

  

KAWIARNIA 
„Wielka Gastronomia" 

Aby dać możność szerszej publicz- 
ności korzystania ze smacznych i po- 
żywnych śniadań, obiadów i kolacyj 

CENY NA WSZYSTKO ZNIŻONE 
DO MINIMUM! 

B. Kulaszyński. 

  

poleca 
firma 

    

nowoczesne 

piecwszorzędnej jakości z gwarancją 

B. ŁOKUCIEWSKI 
Wilno, ul. Wileńska 23 

Ceny zniżone.   
Pianina 9 stroję i 
wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko. 7702 

T 

| DRUKARNIA | 
INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ 
Wilno, św. Jnńske Br. 1 

Teleton 3-40. 
Dzieła książkowe, | 
druki, książki dla 
urzędów, biłety wi- 
zytewe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza: 
ju roboty drukarszie | 

i 

  

WYKONYWA 
PUNKTUALNIE 
—TANIO = 
SOLIDNIE  



4 

KRONIKA 
KL USR- J. BR 

„środę dnia 26 bm. o godz. 6 wiecz. w Ośrod- 
ku Zdrowia przy ul. Wielkiej 46 odbędzi 
się odczyt dr. F. Własilewskiego p. t. „Dla- 
czego umieramy z tyfusu brzusznego”. 
Wktęp. bezpłatny. 

   

WOT" E-N="S" KE 

TEATR | MUZYKA 
— Premjera „Niebieskiego Ptaka* prze- 

ložona na Środę 26 października. Z powodu 
nienadejścia na czas nowej instalacji elek- 

  

— Z T-wa RE RRCD (Walki ze zwy 
rodnieniem rasy). ździernik: w lokali    

  

   

        

   

     
     

  

  

    

HT *| Dziś: Romana. służby wojskowej oraz do zajmowania w pań sa Bi 
$ ю 3 Mag. praw. M. | Niedziela | RAA 2%. stwowej służbie cywilnej stanowiska urzęd- mat DizASB 

niczego w II kategorji. p S E 
23 | Na terenie Kuratorjum Okr. Szk. Wileńs- te wd 

о A kiego klauzulę tę w formie pieczątki z pod- R в FEG ! owe аее P | Październ. | WE 4 Mošė KO pisem dyrektora mają prawo umieszczać na Wtorek, E 
Ž Zachód + —m4m 04  stępujące szkoły zawodowe w Wilnie: 1) Pań  czorem y Bibljotece    

   

   

   

  

wej im. Wrób ch (ul. 
skiego, 2) Państwowa Koedukacyjna Szkoła У ne Zebranie członków 
Ogrodnicza, 3) nst. Nauk Handl. - Gospodar. na kiorėm p. Ludwik Abramow 
1 4) 4-letnia Szkoła Handlowa Męska Stow. referat p. t. „Rzadsze druki wii 

  

stwowa Szk. Techn. im. Marszałka J. Pilsud 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 22/X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 76l 

  

     

    
» w zbio 

    

       

3 ° : Kupców i Przemysł. Chrzść. w Wiilnie. rach Bibijoteki im. Wróblews ilustru 
Temperatura średnia +. Zarządzenie powyžsze spotka się napewno — 14с g0 odpowiedniemi ckazami ksiąžek i ulo 

> najwyższa —- 100 C. z wielkiem uznaniem wśród zainteresow4- tek, pochodza zarówno ze zbiorów Ś. p. 
Ę neįnižezs + 6° С nych rodziców i uczniów. AE Wróblewskiego. jak i ze zbiorów prele 

5 genta. 

Sm = ч SPRAWY AKADEMICKIE Wprowadzeni goście miłe widziani. 
Wiatr: zachodni. k 4 Ź A A 
SĘ a 6lo Etnologiczne Stud. USB. W pon'e AA ESA, 
Fendencja: silny wzrost. działek dnia 24.X br. o godz. 19 odbędzie się ŻYCIE LITEWSKIE 
Uwagi: chmurno. w lokalu Seminarjum Etnograficznego (Zam — 

kowa 11) zebranie naukowe. Na porządku 
dziennym referat kol. Marjana Gieciukiewi- 

Pismo katolickie w języku litewskim. 
Ostatnio ukazał się w Wilnie pierwszy nume: 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzisiej katolickiego miesięcznika popularnego w ;ę 
      szym 23 października według PIM. cza p. t. „Współczesny etap i zadania etno-  zyku litewskim pod tytułem: „„Vilniaus Ausz 

Rano pochmurno i mglisto. Miejscami grafji sowieckiej*. Wstęp wolny. Goście mile r Redaktorem pisma jest ks. Wineenty 

  

ddża. W| ciągu dnia polepszenie się stanu po widziani. Taszkun. 
  

  

gody. Temperatura bez zmian. Słabe wiatry į 

miejscowe. у ZEBRANIA I ODCZYJY. SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
KOŚCIELNA — Walne zebranie Syndykatu Dzienni- = 

karzy Wileńskich. Zarząd Syndykatu zwołu 
Ostatnie dni wpłacania podatku rze- 

micślniezego. Z. Izby Rzemieślnie     

       

  - Poświęcenie nowego kościoła w Rudzi     
    

  

           

  

szkaeh. Niedawno odbyło się uroczyste po łuje w niedzielę, dr ernika br. o g. ypomina ws ikom samo 
święcenie nowego kościoła w Rudziszkach 11 min. 30 nadzwycz alne  zebran'e nie prow: idzącym warsztaty rzemieślni 
pod wezwaniem N. Serca Jezusowego. Koś- członków Syndykalu nnikarzy Wileń- w dniu 25 bm, koń się termin wpla     

ch do sali Związku Zawodowego Litera- 

  

ciół powstał staraniem obecnego proboszcza S złotowej opłaty na rzecz lzby Rze 
ks. Juljana Jurkiewicza kosztem parafjan tów Polskich przy ulicy Ostrobramskiej 9. 
miejscowych. Gmach cały z kamienia, przed Wi razie braku kompletu obrady rozpoczną 
stawia się imponująco. Poświęcenia kościoła się w drugim terminie o g. 12 z prawomocnoś 
dokonał J. E. Ks Biskup Michałkiewicz w cią uchwał bez względu na liczbę obecnych. 
asyście licsznego duchowieństwa i w obecno Porządek obrad będzie następujący: 1) Spra 
Ści kilku tysięcy wiernych wozdanie komisji kwalifikacyjne, 2) Uchwale 

nie statutu Kasy pożyczkowo zapomogowcj, 
3) Sprawozdanie kasowe, 4) Wybory du 
dziennikarskiego, 5) Uzupełniający wybór 1 
członka zarządu, 6) Wiolne wnioski. 

   
  

  

rzemieślników, którzy nie uisz- 
+ w terminie do dnia 25 bm 

nięta w drodze przymusowej 
mi za zwłokę i kosztami egzeku 

przez organa władzy skarbo 

czą tej opła 
będzie ona £ 

  

    
         

    cyjnemi, 

Opłaty przyjmuje codziennie od godz. 9 
do 14 i od 18 do 21 w lokalu Izby przy ul OSOBISTA. 

- Urlop Prezesa Izby Skarbowej. Od dn. 
23 bm. Prezes zby Skarbowej E. Ratyński roz 

    

Mickiewicza Nr 23 m. 5.     

  

   
   
  

poczyna trzytygodniowy urlop wypoczynko — Walne zebranie Izby  Przemysłowo- RÓŻNE 
y iąz * nieobecnos- Handlowej. Dnia 6 listopada r. b. odbędzie nów i р 

ci pełnić będzie Naczelnik W łu IV Izby się w nowym gmachu Izby Przemysłowo- EO RER CAN a U     Przemysłowo Handlow 
listopada r. b. 
wozbudowanego 

W, pierwszych dn. 
odbędzie się pc 

gmachu Wileńskiej 

  

Skarbowej — p. Adolf Żongołłowiez. dlowej przy ulicy Mickiewicza Walne 
branie Izby Przemysłowo-Handlowej w Wil 

cenie no- 
Izby 

  

MIEJSKA. Ki porządku dziennym 16 spraw ak!ual Przemysłowo-Handłowej. 

— Połączenie rzeźni miejskiej ze stacją "35" Zeb s ь Tes Mi 
kontroli mięsa. Onegdaj w lokalu Magistratu ш AC RAIDEN O NADESŁANE 

dych. Komenda „Legjonu Młodych podaje do 
wiadomości iż Zebranie inauguracyjne Leg- 
jonu Młod viązku Pracy dla Państwa 
odbędzie się dnia 28 października b. r. w  towuje w przeciągu jednego roku do egza 
Sali Śniadeckich U. 5. B. o godz. 19-ej. minów aktorskich w Zw. Artystów scen Pal 

— Klub Wiłóczęgów. W niedzielę dnia 23 skich, praktycznie i teoretycznie, udziela lek 
bm. w lokalu przy ulicy Przejazd 12 odbę- wymowy i deklamacji grupom oraz od 
dzie się 92 nadzwyczajne zebranie Klubu pp. księżom, adwokatom, nauczycielom. 

odbyło się zebranie poświęcone omówieniu 
projektu połączenia rzeźni miejskiej ze sta 
cją kontroli mięsa, co da. obopulną korzyść 
zarówno osobom korzystającym z usług rzeź 
ni jak i Magistratowi, który w ten sposób 
dąży do poczynienia daleko idących oszczę 
dności. 

— Roczne przygotowawcze lekeje do egza- 
miuów w ZASP. Artysta dramatu przy 

    

  

        

  

          

    

      
nie   

c 

SPRAWY SZKOLNE    
  

   
      

Włóczęgów Senjorów. Początek o godz. 18. Whrunki dogodne, dla niezamożnych ui 
— Walna Klauzula dla Absolwentów Śred Na porządku dziennym dalsze odežytywa- gi. Egzamin wstępny 25 bm. początek lekcvj 

nieh Szkół Zawodówych. Ministerstwo WR. i nie artykułów przeznaczonych do pisma 37 bm. Zgłoszenia kandydatów pomiędzy 
OP. zarządziło umieszczenie na świadectwach  „Włóczęgów". Obecność wszystkich człon- godz. 6 wieczorem.   

  

Adr tanisław Janowski ul. Wileńska 11 
(mieszkanie dr. Schermana). 

ukończenia średnich szkół zawodowych kla 
zali o przyznaniu praw do odbycia skrócon 

  

ków konieczna. 
„Dlaczego umieramy Z tyfusu* We 

  

  

Dziś premjera! Wyświetl. doskonałą komedję prod. franc. na tle przeistoczenia się kobiety w mężczyznę p.t. 

Dama w smokingu 
w udziałeńi Čarmeny Boni i Armanda Bernard. NA? PROGRAM: Urozmaicone 

aktualności dźwiękowe, 
Ceny od 25 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w sobotę i niedzielę o godz. Ż-ej. 

Dziś ostatni dzień! Film o niezwykłej warto- Dzis ostatni dzien! [im e siek «io CZŁOWIEK, KTÓREGO ZABIŁEM 
Według powieści Rostanda. Wspaniała realizacja genjalnego mistrza Efnesta LUBICZA. 

W rólach głównych: Lionel BARYMORE, urocza Nancy Carrol, słynny amant Phllips Holmes. 
Jutro premjerał Największy sukces TEODOZJA — SEWASTOPOL Poświęcenie. Mi- 
światowy. Groza krwawych dni w Rosji łość. Śmierć. 
Ostatnie chwile caratu. Walka armji białej ź czerwoną. W rol. gł. bohaterka filmu „Dr. Jekyl” Miriam Hopkins | 
jako tancerka cesarska i George Bancroft jako marynarz-bolszewik, Wielkie emocje: Potężne sceny. Nieza- 

pomniane przeżycia. NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Na pierwszy seans ceny zniżone. 
Początek o godz 4, 6, 8i 1015, Na premjerę honorowe bilety nieważne. 

es Flip i Flap „W legji cudzoziemskieį 
Wywołujący bezustanne wade śmiechu. "Tak wesolego filmu jeszcze nie było. 

NAD PROGRAM: NIESAMOWI MECZ kom. dźwięk. w 3-ch akt. oraz przegląd film. „PAT* 
Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 10:15. Na |-у seans 'eBRy zniżone “= REWOLUCJONISTKA Pasjonujący p 
dźwięk. prod. 1932-33 ` 

' о ' ‹РА$2РБНТ134:… 
© Dramat osnuty na tle stos. panując. w C4 kiej FRosji: W roli zń: tewolicjan. Nadja Niew- 

skaja— najpiękniejsza Rosjanka kit" sj FEdot oraz sławny amańit bohaterski Leon Panot. 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 | 

  

Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

  

DZIŚ! Najwesel- 
szy film niezrów- 

Bźwięk. Kine-Teatr 

PAŃ 
aiiea Wielka 42.      
  

i DZIŚ największa atrakcja Wilna! Wspan. podwójny pasa. Dwie orkiestry: mandolinistów ! Бірпуні‹:\п:пь 
-TEATR Drańiat kaukaski wytwórni „Sowkino” w-z sł. pow. Hr. Lwa To: pa. Pierwsży Taz 

oaz * | 1) KOŻACY Nye cudow malwa. krajbr, Ksukaza. W rol. gł: Olenln, Czarska i Patżujew 
Dramat sensacyjny, pełen niebywałych emócyj z królem 

ekwilibrystów Carlo Aldinim. Niebywałe tryki cyrkowe. 
Ceny miejsc nie podwyższone 

LR 2 
UL. WIELKAĘ25 2) Skradziony testamen 

Początek codziennie o godz. 4-ej po poł., w soboty, niedziele i święta o g. |-ej. 

Haida trojka - Olgą Czechową 

  

w roli Wobee  kolosalnege 
tytułow. powodzenia i na żą- 

danie Sz. Publiczności 

Dźwiękowe Kino 

LUX Kto jeszcze nie widział, niech śpiesty 

  

Miekiew. ||, tel. 15-6! | jeszcze tylko dziś ujrzeć! Początek o g. 4-ej, w święta o |-ej 

Dźwięk. Kino - Teatr | Dziś wielki podwójny program! 100% dźwięk. Di Todni @, З ; BE sin. Djteweee arosdmele daafny Grawtora z. PIekłO miłości niewianych narzeczonych ZR TA STYLOWY 
ml. Wielka 36. 

Ji aktach. W rolach głównych: Jean Grawford, Anite Page, Dorota Sebastjan i Robert Montgemery. 
Nad program: Najnowsza i najpiękniejsza sencacja Harry Peela p. t. Zasadzka aan o przestępcy        

OSTRZEŻENIE! 
Pewne firmy w Wilnie rozłewają swoje mało- 
wartościowe piwo w używane butelki „Patent“ 

ARCYKSIĄŻĘ CEGO BROWARU w Żywcu 
ONEJ i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 
aan” Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 

simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 

DARMO zupełnie przeznaczyliśmy 5 palt weluro- 
i 3 płaszcze damskie z futrzanemi koł- 

V RDP u nas do 2 grud- 

  

   

      

   

        
   
   

   

  

   
spopularyzować imo 

rzesz konsumentów na- 
na to, iż towary 

ały) nasze bezkon- 
zorzędnych materj 

        

  

   
    

       

           

   

    
materja łu czysto-wełniar 

IE pluwer wełniany w naj 
ostatniego roku z amerykańsk 

1 koszulę z białgo dobrego 

niejszego 
ubraie į 

  

          
    

  

       

  

  

  

kotu, nianych skarpetek, 3 ręczniki piate 
watlowe 3 chusteczki do nosa. Opłatę pocztowa 6678 па ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

й rea. Nr, 4 tylko za 24 zł. 4 m. rypsu 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

zys ełnianego na elegancką suknię lub kostjum 
damski, I puliower damski wełniany w najmodniej 
sze wzory żakardowe lub gładki z jedwabnym hafie:n 
(ostatnie tegoroczne „modele), 1 koszulę damską z 
białego dobrego trykotu, I parę pończch „Maceo” oraz 
3 chusteczki białe mereżkowane do nosa. Opłatę po- 
ztową 3 zł. płaci odbiorca. Nr. 5 tyłko za 33 zł. 3 

(17 m.) płótna białego w wyborowym gatunku. 
a w najmodi 

ch, 2 prz 
siem, 3 

na Ścianę w Piekne 

0 gr. płaci odbio 
/ każdemu za zaliczen 
łistownego zamówie 

l towar 5 

  

         
    

    

  

  

szt. 

parę kolder pikowych na łóż 
ri w różnych kolor 

» z kolorowym b 

Posiadaczę 

śramefonów 
19 płyt i pudełko igieł 

tylko za 10 złotych 
wysyła za pobraniem 

„Emgafon* Łódź, 
ul. Prez. Narutowicza 6 

Katalogi po otrzymaniu 
30 groszy w znaczkach 

    

    

   
    

Wileńskie Prywatne Kursy 

samachodówe i motocykiówe 
J Kancelarja i sala wykładowa zostały przeniesione 

do lokalu przy zaułku Bernardyńskim 8, m. 14 

Przyjmują się zapisy na kursy zawodowe i amatorskie 

Pp. wojskowym, urzędnikom аь 
i uczącej się młodzieży — zniżka. 

Przy Kursach warsztaty reperacyjne dla samo- 

  

    
   

    

    

    

   

    

     powyższe 
pocztowem po otrz 
płaci się przy BO: 

ba 

  

        

      

I tina ML 
V skrzynka  pocztow 
Iniu 30 Šaro a b sody i 
     

  

  

    chodów i motocykli. 

        

      

mały premje Korzy 
cych może zupełnie bezpłatnie 

й 

pocztowych,      tymai 1 premję. 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wiłeński'* S-ka z ogr. odp. 

trycznej, 
przełożyć 
Maeterlinckowskiego 
środę 

na Pohulance. iBlet 
premjerę 2 

o godzinie 4 pop. Teatr Pohulanka daje о + *oałbszćntemi krótki Lat wła 
przepiękną, słoneczną komedję  Morstina SOWAŁ Ogłoszeniem rótkiego wyjas- nazyw 
„Dzika Pszczoła”, nienia, że w łonie rządu panuje zu- Pow) 

— „Szczęście od jutra" no sukcesach na pełna zgodność poglądów w  spra- 

prowincji ukaże się jedyny jeszcze raz w wach bieżących zagadnień oraz że 
Teatrze na Pohulance 24.X o godz. 8 w. EC Śl L L 
Ceny znižone 50 proc. nikt nie myśli o zmianie dotychcza- 

czynny dwukrot 

cenach zniżonych „Wiktorja i jej huzar* gen. Schleicherem a kanclerzem Pa- się energiczne w niezmienionej obsadzie premjerowej. R S AS a $ : > ieczorem o godz. 8.15 po raz lrzeci Ponem oraz między ministrem gos- 
nielodyjna operetka Kalmana „Księżniczka podarki Rzeszy Warmboldtem jako narodowymi 
szardasz reprezentantem interesów przemysłu  dentł .,Welt 

Kasa czynna od 11—9 w. bez przerwy. a inicjatorem polityki kontygentowej gen. 

  

wienie „Wiktorji 
rekcja Teatru daje jeszcze raz barwną ope- 
retkę Abrahama „Wiktorja i jej huza 
E 
zniżone. 
zamawiań. 

Kubelika. Na zaproszenie Wileńskiego To 

Dyrekcja Teatrów zmuszona jest 
premjerę wspaniałego widowiska 

„Niebieski ptak* na 
godzinie 8 wiecz. w Teatrze 

wykupione na sobotnią 
są na środę 26.X. 

„Szezęście od jutra* po sukcesach ua 

26.X o 

    

  

— Teatr muzyczny „Lutnia* będzie dzisiaj   

  

Po południu o godzinie 4 ukażesię po 

     

  

     

  

korzystają ze zniżek 25-proc. 
łkowe popularne przedsta- 

Jutro w poniedziałek Dy-     

Ž 

    

ną Gistedt w 

Bilety 
roli tytułowej. Ceny 

już są do nabycia w 
mie 
kasie 

Jana — Dziś jedyny recital skrzypeowy 

  

Filharmonicznego mistrz Kubelik —  nie- 
zrównany, fenomenalny wirtuoz — wystąpi 
% wysoce wartościowym i interesującym pro- 
gramem, 
szane 

  

poludniow 
sie 
względów 

punktualnie o godz. 8 wiec 

   
g. 12 w poł. Doborowy program w wyko 
utalėntows anych artystów: 
(śpiew), H. 

  

od 

Poświęcenie nowej placówki 
rzemieślniczo-handiowej. 

  

w specjalnie przerobionym i przygotowanym 
do wymogów zakładu gastronomicz 
niczego lokalu przy ul. Zamkowej 

    

Darmo str. browning 

do minuty z wiecznem szkłem, 2 szt. 13 zł, 
gatunek 7.95—9 — zł, 

, Składy: Kijowska 8, Telefon 999, 

    

Zapowiedź występu dawno -niesły- 
w Wilnie Kubelika wywołała ogrom 

nieresowanie muzycznego W Po- 
bilety są jeszcze do naby: 

* (Mickiewicza 11) w godzinach pr 

oraz przed koncertem w ka- 
alorjum od: godz ej wiecz. Ze 
technicznych początek koncertu 

    
   

          

kons    

    

Dni 
rwatorjum (ul. 

Końskiej) rozpocznie się o 
tia 

y poranek 
kons 

je od ul. 

Szopenow- 
Wielka 

  

   

  

Świ 
(fortepjan), 
niebywale 

pp. K. 
Kalmanowiczówny 

(deklam.), or: 

  

Sumorokowej 
miskie ceny (od 20 gr.) zapewniają temu po- 
rankowi powodzenie i dużą frekwencję. 

Pozostałe bilety w Kasie Konserwatorjum 
godz. 11 rano. 

Znany 
cukiernik p. 
fi 

wileński rzemieślnik i kupiec- 
Leonard Taraszkiewicz otwarzył 

ę swego przedsiębiorstwa cukierniczego, 

0-cukier- 

    

| | | | 

Zjednocz. Kop. Górnośl „PROGRESS“ ko- 
palnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębieńsko, Ma- 

tylda, Andaluzja, Radzionków, Mysłowice, 
Ferdynand i Florentyna. 

Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie 
zamkniętych i  zaplombowanych wozach 

dostarcza 

M. DEULL 
EGZYSTUJE OD 1890 R. 

Biuro: ul. Jagiellońska 3. Telefon 811 

WILNO 
  

  

— 
BE" 

nadeśle swój charakter pisma 
oraz imię, miesiąc I rok urodzenia 

OTRZYMA LOS 
do le! klasy Ż6-ej Loterji Państwowej, wybra- 
ny zupełnie bezinteresownie przez słynnego 
astrologa Szyllera-Szkolnika na zasadzie obli- 
czeń kabalistycznych i astrologji po uprzedniem 
wpłaceniu do P. K. Q. za Nr. 18607 należnó- 
ści za ćwierć losu 10 zł., pół losu 20 zł., 
cały los 40 zł. Losy wysyłamy natychmiast po 
otrzymaniu gotówki. Główna wygrańa miljon zł. 
Ciągnienie l-ej klasy już 17 listopada IC32 r. 

Uwaga: Do każdego losu Kolektura dołącza 
własnoręczne potwierdzenie p. Szyllera- 
Szkolnika wybranego o numeru. 

Adresować: 

Kolektura Loterji Państw. Ne 757, 
Warszawa, Marszałkowska 58, m. 34. 

(Dz. P. U. 2341) 650 naboi 
bez zezwolenia policji otrzy- 
ma każdy, kto zamówi u nas 
listownie zegarek ze złota 
franc. niczem nie różniący 

wiez, 

  

BERLIN, 
wczorajszą wiadomość o mającej na- 
stąpić rekonstrukcji gabinetu zarea- 

& ją, že rozbieżność w łonie rządu i 
nieć miała przedewszystkiem między 

ministrem rołnietwa Braunem, 
go ustąpienie po wyborach uważają 
za pewne. 

Oficjalne wyjaśnienia rządu po- 
piera osobiście gen. Schleicher, który 
złożył kategoryczne oświądczenie na 
ręce przedstawiciela 
zaprzeczające temu, 
swój w Badenweiler wykorzystał dla 

MOSKWA. (Pat): 
OŁ da* donosi, że w pierwszym kwartale r. b. 

wykryto na kolejach sowieckieh 40 tysięcy 
kradzieży przesyłek ogólnej wagi 1538 tonn, 
a w drugim kwartale 17 tysięcy kradzieży 

KINGSTON. (Ontario) (Pat). 
nie zdołano zapanować nad zbuntowanymi sk 
więźniami, którzy w liczbie 260 ohezwładnili 
40 dezoreów więziennych trzymając ich jako 

Otwarcie tej nowej cukierni-kawiarni na- 
stąpiło w dniu 21 b m. przy udzia - 
go grona osób ź pośród je gospodarcz: 

Aktu poświę 
sufragan wileń 

który 
podniosłe przemówienie, 

   

  

Po 
błogosławieństwem n 
ks biskupa, który 

4. mógł pozostać dłu 

ы 

  

  

się od prywdziwego złota 18 karat. za 

21. 6.95 z 5-cioletnią gwarancją wyreg. 

Extra fantazjon 11.5 
lepszy 

0—12.00— 
15 00-—18.00 zł., Ankier z trzema kopert. lub na rękę 
męski i damski 12.75—15.00—18,00—24.00 zł, Dewizki 
ze złota franc, 
kupujący. 

dze, 

3—5 zł. 

  

Darmo dodajemy browninę. 
D. 

skrytka 731, oddział 13. 

  

Adresować: 

Koszta przesyłki płaci 
W razie niespodobania zwracamy pienią- 

50 nąboi 1.20 zł. 

„Tenebaum, Warszawa I, 

Nr. 244 (2486). 

Z OSTATNIEJ CRWILI 

Pogłoski o tarciach wewnątrz 
  

rządu Rzeszy. 
(Pat). Rząd Rzeszy na 

  

    

r     

dza, 

które 

biura Wolffa. 
jakoby pobyt 

którzy 
musieliby 

przy 

socjalistami. 
am 

Sehłeicher cieszy się coraz więk 
szem zaufaniem prezydenta Hinden- 
burga i pragnie wykorzy 
moment dła wciągnięcia hi tlerowców 
do koalicji rządowej. 

kierunku stoją na przeszkodzie osoby, 
kanclerza Papena i ministra v. 

  

celów politycznych, mogących zagra- 
żać egzystencji 
Podobne przypuszczenia Schleicher 

niedorzecznością. 
ze zaprzeczenie nie położy, 

ło jednak kresu pogłoskom o kombi- 
nacjach politycznych, których inicja- 
"lorem czyni się nadal gen. Schleiche- 

sowego kursu. Dzienniki przypuszcza ra. € 

„Politische Pressedienst“ 

obecnego gabinetu, 

stwier- 
że na Wiłhelmstrasse ujawniły 

usiłowamia w kierun- 
ku zbliżenia między rządem Rzeszy a 

Korespon= 
Abend“ donosi, że 

tać obecny 

  

Akcji w tym 

Gayla 
rekonstrukcji gabinetu 

ustąpić. 

Kradzieże na kolejach sowieckich. 
„Komsomolskaja Praw 

  

wa 

nędzy. 

Bunt więźniów w 
Dotychczas 

    

   

    

   

    
   

  

    
      

    

         
krótkie, a następnie ygłosił 

wskazując na do- 
aśladownictwa w 
h  przedsickicr- 

  

wysiłku i godną i. 
   6 

raszkiew! 
solidnego 
dów rokuje 
Tego s 
skiem: „S 

iela zakładu. 
poświęcenia i opuszczeniu z 

a uslach cukierni przez 
ując sie niezdrow nie 
gospodarze pode;mo- 

akcie 

  

   

    

  

ZAKŁAD ELEKTRO-TĘCHNICZNY 

„ELEKTROPRĄD" 
. Wilno, ulica $zopena 3 

Przyjmuje wszelkie roboty elęktro-techniczne, 
— ładowanie i naprawa akumulatorów. — 

, ODCISKI 
zqrubiałą skórę i braciawki 
usuwa bez bólu i bez: 
powrotnie znany od t4 wieku 

  

      
    

  

   

   i 2 2 FABRYKA CHEM: FARMACEUTYCZNA 
„AP.KOWALSK!“, waRsZAMA 

   

  

  

  

L 

Kryzys—Nie przepłacaj! 
jeńpoj gin po kosmetykę, periumerję, art. 

LWTótój ię podróźne i in. wyroby skórzane 
do Składu Aptecznego 

"g RX“ (dawniej „I. B. SEGALL“) 

: „Ą i Mickiewicza 5, tel. 8-73 
Najniższe ceny! Gwarantowana jakość! 

Stale nowości. 

  

[Н об ТРОЕ . МА 
"otwiera w roku szkolnym 1932/33 następujące Ray 
Tehbniczne: 1) Korespondencyjne (z zakresu budow- 
niectwa i elektrotechniki), 2) Pomocników Mierni- 
€zych, 3) Dozorców Drogowych i Meljoracyjnych, 
4) Radjotechniczne, 5) Elektryczne (monterskie), 
6) Nowoczesnej Obróbki Metali i 7) Żeńskie Kreś- 
larsko-Techniczne. Zajęcie rozpoczynają się 25 pa- 
ždziernika. Informacyj udziela kancelarja Kurrów 
codziennie za wyjątk. sobot w godz.17—19 w gmachu 
Państw. Szkoły Technicznej, Wilno, Holendernia 12 

Latarki elektr. 
i Baterje kiesz. 
w wielkim wyborze poleca 
Skład Apteczny i Perfum 

'J. Szambedał 
Wilno, Pohulanka 14 

(w vis Teatru) 
Istnieje od 1901 roku 

  

2 mieszkania 
po 3 pokoje z kuchnią! 

ze wszełkiemi wygodami 

DO WYNAJĘCIA 
ulica Popławska Nr. 29 
Ogłądać o g. 2—4 vp. 

Mieszkanie 
|-pokojowe z kuchnią 

DO WYNAJĘCIA 
па Zwierzyńcu. 

O warunkach dowiedzieć 
się w Administracji „Ku. 
rjera Wileńskiego" pod 

E.Mieszkanie“ 

    

  

Ładowanie i naprawa 

akumulatorów 
fachowo wykonuje 

„RADJO*%, Trocka Nr. 4. 
Wejście w podwórzu. 

  

  

w 

syn rolnika sta 
ny jego Zofji skali z Wal 
munciszkach powiat oszmiań 

  

z 

Zapowiedź. 
Podaje się do ogólnej wiadomości 
1) porucznik Zdzisław Chmiel 

Wilnie, 4 pułku ułanów zaniemeńs 
wa Marcina Chmielewskiego i 

że    

  

  

  

     

   

   
bez zawodu, zamies 

  

2) Walerja Szwegźdów. 
w Bydgoszczy, Wileńska 6, córka zma 

nina Jana Szwegźdo, ostatnio 
erenburgu na Syberji i zmarłej żony 

    

  

  

      
   

х domu Szulc, ostałnio zamieszkałej w 
gub. Permska na Syberji chcą zawrzeć związ 

żeński. 
Obwieszczenie zapowiedzi nasląpić winno w Byd- 

goszczy i Wilnie. 
Rydgoszez, dnia 17 października 1932 r. 

Urzędnik stanu cywilnego 
(-—) Biechowiak 

Pieczęć: 
Urząd Stanu Cywilnego 

na obwód miejski Bydgoszcz. 

   

   

  

łego wło 
zamieszkałego, 

jego Anny 
Kisztymie 

k. mat 

ki, zamieszkały 

„ zamieszkałych w Skir 

ka 

= 

   

NAUKA 
szybka i gruntowna języ 
ków obcych: niemłeckł 

i francuski metodą kon- 

wersacyjną oraz przygo- 
towanie do matury ze 

Poszukujemy 
zastępcy. 

dla wartościowego i po- 
wszechnie używanego 
środka pomocniczego do 

wyłącznie za pieczywa, Ч wszystkich pszedmiotów. 
prowizją, na Wilno. Zglo- | | epeyj udzielają specja- 
szenia osób poważnych, liści b. prof gimnazjum 
ustosunkowanych w sfe- 
*rach piekarskich kiero- 
wać pod „Piekarstwo* do 
Międzynarodowego: Biura 
Ogłoszeń Warszawa, Se- 
natorska 29. 

i absolwenci Uniw. S. B. 

Zgłoszenia 'do Redakcji 
„Kurjera“ pod „Nauka“ 

  

Mtody chtopiec 
z ukończonemi 6.u oddz. 
Szkoły Powszechneji zna- 
jomością języka niemiec- 
kiego gorąco uprasza o 
jakąkolwiekbądź pracę 
Oferty w Admin. „Kurjera 
Wileńsk."—Wilno, Jagiel- 

  

Długoletnia 

DRAGOWNIA :9 epiekarS. 
poszukuje pracy w aptece 

za skromne wynagrodz. 
Adres w Admin. Kurjera     dla F. L. lońska 3—1, dla W.'S. 

rych pierwszych gości, 

łoszono parę У 
zom pomyślnego rozwoju ich 

przesyłek wagi 1050 tonn. Kradzione są prze 
ie przedmioty 

jest najlepszą miara panującej w Sowietaech. 
pierwszej potrzchy, ce 

St. Zjednoczonych. 
zakładników. Władze wahają się użyć woj: 

dla stłumienia buntu i cheą groźhami zmu 
sić buntowników de poddania się. 

  

za biesiadnym, 

na którem między 
Izby Rzemieślniczej 
ktor Kazimierz Mły- 

toastów, cząc 

  

у !1:152_\'(`11 ogro 
zieje rozwoju. 

/ć, stropol- 
bos 

Dr. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener..- 
narządów moczowych, 

od g. S—1 i 5—8 wiecz.. 

Dr.Zełóowiczoww 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od i“ A 
Mickiewicza 24, 24, tei. 277 277 

Kaniysbarą 
roby sKórna, 
weneryczne 

1 moczopłelowe, 

ulłea Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 JB. 

Dr. Wolfson. 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10.67! 
od godz. 9—1 i 4—8 

MTA LAMNETOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecs 
lica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła stę 

Zwierzyniec, Tom. Zasać 
na lewo Gedeminowską, 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Ni. 3093 

  

  

          

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła sią 

na ul. Mickiewicza: 4-66 
tamie gabinet kosmetyca- 
wy, uóuwn zmarszczki, brą- - 
dawki, kaszajki i wągry, 
W. Z. P. 48 83235 

Wałki, watę: 
i papier do okien 
połeca Skład! MApteczny” 

i Perfumoryjny 

J. Szambedał 
Wilno, Pahulanka 14: 

Ivis-a-vis Teatru) 

Istnieje od 1901 roku 

    

  

Pc Książka Inwa-- 
lidzka. wydana przez 

Nr. 14/28 
struba Edwarda — unie- 
ważnia się. 

ENGLISH 
groups and single 

N. GAWRONSKA 
(University College 

London) 
Słowackiego Nr, 1 m. 

lelston: 808 an 12 838. 
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STUDENTKA. 
udziels tanio 

korepetycji 
spec. łacina, francuski.   Miekiewicza 48, m. 6 
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