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ch imprez. Pierwsze rendez-vous na dancingu w cukierni Sztralla (Czerwonego) w sobotę og. 10 wiecz.
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nych.

narodowych Raczyński.

L

dzili z Wilna,

kaszewicz z Krakowa,

Jej trwać będzie 3 lata.

BERLIN (Pat.) Czwartkowe po-
Siedzenie komisji konstytucyjnej

Rady Państwa Rzeszy miało cha-
rakter ściśle poufny. Obradom

przewodniczył minister spraw we-

waętrznych Gayl. Na posiedzeniu

obecni byli pełnomocnicy wszyst-

kich krajów oraz wszyscy przed-
stawiciele prowincyj pruskich.

"W wyniku obrad postanowio-

No odbyć nastąpne posiedzenis

po wyborach w końcu przyszie-

go tygodnia.
Posiedzenie to zająć się ma

zagadnieniami  konstytucyjnemi.

Zkolsi odbyła się narada pełno-
mocników krajów związkowych

bez udziału przedstawicieli rządu

Rzeszy.
Przedmiot narad otrzymany

jest w zupełnej tajemnicy. W. go-
dzinach popołudniowych premier

Braun przyjął przedstawicieli pra-

sy, którym oświadczył, że wszyst-

kie dotychczasowe próby dojścia
do porozumienia pomiędzy rzą-

BERLIN (Pat). Miasto zasko-
Czone zostafo we czwartek na”

głym strajkiem pracowników
wszystkich miejscowych środków

komunikacyjnych. Na ulice nie

wyruszył dziś ani jeden autobus,

ani jeden tramwaj, ani jeden po“
ciąg kolejki podziemnej. Strajk

uchwalony został późną nocą w

wyniku głosowania wszystkich

pracowników i wybuchł na tle

sporu o taryfę płac, która prze-
widywała nowe redukcje. Za
strajkiem głosowali przedewszyst-
kiem członkowie tak zwanych re-

wolucyjnych zawodówek opozy'

cyjnych (komuniści), których po-

    

   
BERLIN. Pat.— Awionetka, na

której znany pilot niemiecki Mor-

zik zdobył pierwszą nagrodę w

poprzednim locie okrężnym w

roku 1930, uległa katastrofie pod-

<zas burzy šnieznej. Samolot,

przelatując nad Monachjum ude-

rzył w komln fabryczny i zoisz-

Czył sobie prawe skrzydło. Ma-

listopada b. r.
lowarzyską zabawę z tańcami,

Mele

Tydzień pełen wspaniały
 

Nabożeństwo żełobne za duszę
$.|P. JANA KLOTTA
Notarjusza w Wilnie

odbędzie się w kościele $w. Jerzego w sobotę 5 listopada r. b. o g 9 rano

Wileński Oddział Zrzeszenia Notarjuszów
1 Pisarzy Hipotecznych. į

 

Kiedy odroczona będzie sesja Sejmowa.
WARSZAWA. Na piątek zwołano posiedzenie budźetowe komi-

sji Sejmu i Senatu celem rozdaaia referatów. W ten sposób Odro-

czenie sesji nastąpi w piątek lub sobotę.

P. Beck ma trudności przy obsadzeniu
stanowisk podsekretarzy stanu.

= (Telefonem od wlasnego korespondenta.]

WARSZAWA. Kwestja mianowania podsekretarzy stanu w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych uległa zwłoce, a to dlatego,
pp. Schatzel i Łukasiewicz nie przyjęli proponowanych im stanowisk
Na te stanowiska zawezwani będą dyplomaci z placówek zagranicz-

gdyż

Nowy stały delegat przy Lidze Narodów.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na miejsce min. Sokala, jako delegata do Ligi
Narodów będzie mianowany naczelnik wydziału ustrojów między-

Naczelna Rada Adwokacka.
(Telefonem od własnego korespondenta.]

WARSZAWA. Pan Prezydent zamianował

Rady Adwokackiej. Mianowani zostali: Antoni Bogucki, Czesław Brze-
ziński, Ludwik Domański, Mieczysław Endelman, Mieczysław Ettinger,

Jan Nowodworski, Franciszek Paschalski z Warszawy, Zygmunt Jun-
Alfred Biłka z Łodzi, St. Falkowski z Lublina,

Rostkowski i Kazimierz Wolny z Katowic, Czesław Chmielewski i Ste-
fan Piechocki z Poznania, Stanisław Kępski z Torunia, Tadeusz Mi-

M rjan Łukiewicz,

Mmersztein ze Lwowa i Teodor Taiden ze Stanisławowa.
Rada Naczelna rozpocznie urzędowanie od 1 grudnia. Kadencja

członków Naczelnej

Antoni

Bronislaw Michalski i Zo-

ZATĄRG KONSTYTUCYJNY W NIEMCZECH
OBOSTRZA SIĘ.

dem pruskim i komisarzami Rze
szy rozbiły się.
Wobec wyczerpania wszystkich

środków premjer Braun zamierza
jutro zwrócić się do prezydenta
Hindenburga z listem ctwartym.
Braun zamierza przedstawić prze-
bieg wypadków od poprzedniej
audjencji u prezydenta Rzeszy.
W liście tym ma on stwierdzić,
że zamiast lojalnego przeprowa-
dzenia zarządzeń, wynikających
z wyroku Trybunału Stanu w
Lipsku, rząd Rzeszy staia się
wszystkiemi siłami przeszkodzie
ponownemu objęciu urzędowania
przez gabinet pruski. Wobec te-
go, że prezydent  Hiadenburg
powołany jest do uregulowania
zatargu, Braun zwraca się do
niego ponownie, wyczerpawszy
wszystkie możliwości, prowadzące
do porozumienia. Minister Braun
wyrazić ma wreszcie ubolewanie,
że zmu»zony będzie ponownie
zwrócić się do Trybunału Stanu.

Strajk pracowników komunikacyjnych
w Berlinie,

Strajk zorganizowali komuniści łącznie z hitlerowcami.

pierali narodowi socjałiści. Nie-
zwłocznie po ogłoszeniu strajku
wszystkie remizy i przystanki ko-
lei podziemnej zostały obstawio”
ne przez posterunki strajkujących,
które nie dopuszczaiy do podjęcia
pracy przez przeciwników strajku.
Na tem tle doszło w szeregu wy-
padków do ostrych starć. о

BERLIN (Pat). Strajk pra-
cowników tramwajowych, autobu-
sowych i kolejek podziemnych
trwa nadal. Strajkuje powyżej 20
tysięcy pracowników.  Komuni-
kację na ulicach utrzymuje 6 ty-

sięcy taksówek.

Katastrofa lotnicza.
szyna spadając doznała poważ-
nych uszkodzeń. Pilot Punneri
towarzyszący mu pasazer odnieś-
li bardzo ciężkie obrażenia i do-
znali wstrząśnienia mózgu. 3

Samolot zaopatrzony był w o-
znaki hitlerowskie i powrócił z
lotu propagandowego do Frie-
drichshafen.

TLTL BEZBGCA

KOMUNIKAT.
Sekcja Towarzyska Stronniciwa Narodowego w Wilnie, w sobolę dn. 5go

w sali Klubu Narodowego przy uiicy Orzeszkowej il organizuje
wyłącznie dia członków Stronnictwa i wprowa-

Sžonych gosci. Początek o gedz. 9 wieczór. — Wstęp na salę lylso za okazaniem

Stałej karty wstępu. — Członkowie Stronniciwa, którzy dotychczas ne otrzymó.i

| karty wstępu, mogą takoną otrzymać w Sekretarjacie Stronnictwa.

Wilno, Piątek 4 listopada
EG

NIL KOMPROMITENDUM.
Przeczytałem wrześniowy i paź-

dziernikowy zeszyt „Kuźni Mlo-
dych”, wydawenego w Warszawie
pisma młodzieży szkół średnich,
wyznającej zasady „Straży Prze-
dniej”,—zrzeszenia uczniów i u-
cienic, zorganizowanego i uprzy-
wilejowanego przez rząd.

Wśród haseł, wypowiadanych
na łamach tego miesięcznika, na
szczególną uwagę zasługuje myśl
o supremacji państwa.

„Dobro państwa—pra-
wem najwyższem”.

Starożytna ta maksyma stano-
wi w owem pismie często para-
frazowany refren.

Napróżno szukałem tam po-
głębienia tego postuletu, uszla-
chetnienia jego przez oparcie na
zasadzie odwiecznych praw du-
che, czerpiącego z myśli Bożej
natchnienie i pogardę dla kom-
promisu w dziedzinie etyki. Ze
szpalt „Kuźni” rozlega się prawie
wyłącznie wołanie o wyjaśnienie
spraw gospodarczych i wogóle
warunków materjalnych istnien'a.

Wszystkie wyznania współpra-
cowników, cała ideologja tego od
łamu młodzieży jest wyrazem po-
gańskiej formy płytkiego ujęcia
stosunku człowieka do narodu,
państwa i ludzkości.

Czyżby inspiratorzy tych de-
klaracyj nie rozumieli, że statola-
tryczny imperatyw grozi niebez-
pieczeństwami; że teorja prymatu
państwa doprowaaza konsekwent-
nie do błędnego koła, a więc do
zamętu w sferze moralnej; że —
dalej—z postulatem powyższym,
nie poddanym prawu ewangelicz-
nemu, da się skoordynować prą-
dy wichrzycielskie i nawet ten-
dencje zbrodnicze: hitlerowcy i
komuniści sowieccy również wy-
znają teorję państwa—bożyszcza.

| zapomniano snać, że orga-
nizrny polityczne, „wolne” od
praw mistycznych, giną rychło, jak
drzewa, pozbawione korzeni. Za-
pomniano o uwiądzie. „postępo-
wej” Grecji w okresie rządów u-
bóstwianego przez  ateńczyków
pyszałka Demetrjusza Poljorketa,
lo zaniku odporności starożyt-
nego Rzymu, kiedy obywateli,
poddanych bez zastrzeżeń peń-
stwu — Molochowi,  przeżarła
„Cczczość istnienia bez przysżłości,
bez nadziei*, kiedy energję twór-
<zą narodu ujarzmiła i wynatu-
rzyła rozwieimożniona biurokra-
cja, a na czoło społeczeóstwa wy-
sunęli się libertyni o giętkich nie-
wolniczyćh _ karkach. Ujemne
wrażenie wzmaga jeszcze ta
niedopuszczalna na szpaltach pi-
sma młodzieży gimnazjalnej gaffa,
że nadano omaw anemu komuna-
łowi poltycznemu zabarwienie
partyjne.

„Kto będzie budował Polskę,
przez legjonistów wywal-
czoną?

Kto będzie kontynuował tra-
dycje pierwszej brygady?”
— zapytuje autor wspomnień ze
zjazdu w Gdyni. |, jakgdyby w
odpowiedzi na to, „ukazały się
błękitne koszule Legjo nu Mło-
dych*.

Tu niepodobna otrząsnąć się
z impresji, że „Kuźnia Młodych"
jest jednym ze sposobów agitacjł
wśród przyszłych maturzystów, w
celu zaciągu ich do „Legjonu“.
(twierdza w tem przypuszczeniu
kilkakrotny nawrót do pierw-
szej brygady, jako do na-
czelnego hejnału.

Dowody tej niewłaściwej na
stronicach uczniowskiego pisem-
ka akcji zbudziły w mojej wy-
obražni przykre wrażenia pierw-
szego zetknięcia się w Rocca
Secca pod Aquino z zastępem
kilkunastoletnich chłopców z fa-
szystowskiej Balli, — žolnierzy-
ków wymusztrowanych, ale po-
zbawionych indywidualności, już
skostaiałych pod wpływem par-
tyjnego Credo i zmachanizo-
wanych w swoim przedrozkwicie.
Nastrój przygnębienia ogarnia na
wspomnienie tego duchowego
e,rgastulum o nowoczesnej
strukturze.

Część artykułów „Kuźni”* razi

brakiem taktu.
Pisząc, np, o roli starszych

ważą się młodaciani publicyści na
ton nonszalancko-mentorski. Roz-
koszna ta dezynwoltura dosięga

zenitu w elukubracji pewnego
ucznia o współczesnem polskiem
malarstwie. Po wyszczególnieniu
nazwisk szeregu artystów, między
innymi — Skoczylasa, Pruszkow-
skiego,VI. Hoffmana,autorkonklu-
cuje: „Prochu nie wynaleziono".
W pogoni za błazeńskim efek-

tem nie cofają się współpracow-
nicy „Kužni“ przed trywjalną gro-
teską nawet wówczas, kiedy te-
mat nastręcza mnóstwo remini-
scencyj, silnie przemawiających
do wrażliwe; młodej duszy.

Ktoś, pisząc — na prośbę re-
dakcji „Kuźni* — feljeton o Wil-
nie, nie widzi w niem nic godne-
go uwagi, poza „arboniącemi“
samochodami, „żulikami, raczą-
cymi się czystą” w podmiejskiej
spelunce, zakochanemi parami na
zboczach góry Zamkowej i po-
twornością straganiarskiej gwary.

Protagonistom kierunku, re-
prezentowanego  przeź „Kužnię
Młodych'*, chodzi widocznie o to,
aby się czuło w gwarnym zespo-
le „morowo“ czyli koszarowo —
w rozbracie z wytwornością i w
oddaleniu od wszelkiej głębszej
myśli.

Tak się wytwarza (czasem bez-
wiednie) warunki niwelacji na:
strojów, upodobań i stylu.

Na kartach „Kużai* roi się
również od usterek składniowych,
frazeologicznych, struktualnych.

Oto kilka przejawów języko-
wego niedbsistwa: „Hołdowanie
rekordzistów', „krew, prze-
lana_z wrogiem", _ „niech się
wypowiedzą, jak pragną, aby
był zredagowany numer*, „skauci
znaleźli, że urządzenie jest
wspaniałe'', „pieklić się"
„wyżerka'*, „sposób styko-
wy', „skandal miał miejsce',
„nie potrzebujemy prze-
lewać krwł*.

Uogólnianie wyżej wymienio-
nych ujemnych cech przeczyło>y
rzeczywistości: ani pauperyzmem
myśli, ani  zmaterjalizowaniem,
ani zamiłowaniem do gminnej
groteski znaczna część naszej
młodzieży szkół średnich nie
grzeszy.

Zwierzenia młodzieży ujawnia-
ją natomiast inną, biegunowo
odmienną bolączkę: zbyt skąpo
zaspokajany głód dobrego przy-
kładu.

Młodym nie wystarcza tra-
dycja: tęsknią oni za żywemi
wzorami bezinteresownej ofiary,
odwagi cywiinej i subteiności; a,
zatruwani miazmatami karjerowi-
czostwa, oportunizmu, abnegacji
i chamstwa, jałowieją i gorzknieją.

Nieukojoną tęsknotą młodzie-
ży za współczesnem wcieleniem
ideału uwydatniają dosadnie za-
pytania krytyczne, z któremi
zwraca się ona do osób bliskich.
— Dlaczego niszczy się nad-

miar zboża i bawełny, gdy tym-
czasem w innym kraju ludzie nie
mają w co się ubrać albo giną z
głodu?
—Poco. Zachód utrzymuje sto-

sunki z sowieckim rządem, zło-
żonym z łotrów i degeneratów,
usiłujących zarazić cały świat
obłędem zezwierzęcenia?

— W imię czego władze tole-
rują leprozę „Wiadomości Lite-
rackich”, zmierzających ku wy-
plenieniu w społeczeństwie uczu-
cia wstydliwości i propagujących
plan przeistoczenia kraju w jaski-
nię rozpusty?
— Diaczego starsi, gloryfiku-

jąc fetysze techniki i sportoma-
nji, przemilczają wiele zagadnień
moralności i estetyki, od których
rozstrzygnięcia zależy istotny po-
stęp ducha?
— Dlaczego repertuar teatrów

scenicznych i—zwłaszcza — ekra-
nowych tak często zdaje się
świadczyć о usiłowaniu dowie-
dzenia—za wszelką cenę—słusz-
ności tsotji Darwina?

Warunki społeczne, w których
rozwija się dziś młodzież, są da-

-lekie od zdrowej normy.
A nie usunie się zła intono-

waniem wśród żaków rubasznej
polskiej Giov.nezzy.

Chodzi bowiem nie 'o kwestję
uznania, ale o przyszłość zlekce-
ważonego ducha.

Ant, S$, —S.
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Min. Benesz 6 problemie wodzów.
Min. Benesz wygłosił w radjo

szwajcarskiem w Genewie cieka-
wy odczyt o problemie wodzów w
dobie współczesnej,

Zastanówmy się — mówił min.
Benesz — nad tem, co znaczy być
przywódcą. Przywódcą jest czło*
wiek, który koncentruje około sie-
bie i w sobie teoretycze i prakty-
czne sprawowanie i uzgadnianie
politycznego, gospodarczego i spo-
łecznego życia, który temu życiu
nadaje kierunek, który moralnie
narzuca się temu społeczeństwu w
takiej mierze, że społeczeństwo
chcąc nie chąc idzie jego śladami.
Jedni tak czynią z entuzjazmu i
wierności, drudzy zmuszeni są ol-
brzymim prądem mas, które przy”
wódca potralił pociągnąć za sobą.

Przywódcy odznaczają się kil-
ku rysami charakteru, które wy-
znaczają ich na przywódców i któ-
re dla wszystkich są wspólne Prze
dewszystkiem jest to odwaga i mę-
stwo, odwaga cywilna i odwaga fi-
zyczna, Nie jest to tylko energja i
zdecydowanie, ale rzeczywista od-
waga, która posuwa się aż do po-
święcenia wszystkiego, co życie
człowiekowi daje a zwłaszcza do
poświęcenia własnego życia swym
ideom, swym przekonaniom. Jest
to również prawdziwa siła wiary
we właśne posłannictwo. Żądza
czci, żądza władzy i mocy nad ludź
mi a nawet żądza pieniędzy i ma-
jątków wcale nie wystarcza, aby

Projekt zmiany ustroju;
G. Sląska.

Marszałek Sejmu śląskiego
Wolny, otrzymał w poniedziaiek
od wojewody Grażyńskiego rzą-
dowy projekt ustawy o wewnę-
trznym ustroju województwa ślą-
skiego,

Ustawa ta ma określić przy-
szły skład Sejmu śląskiego, usta-
la nową ord,nację wyborczą do
Sejmu, ustrój rady województwa
śląskiego i t. p. zagadnienia, ma-
jące dla G. Sląska pierwszorzędne
znaczenie.

SPRAWA PRZEPISÓW
0 GODZINACH HANDLU.

Kompromisowy projekį organi-
zacyj kupieckich.

W związku z zamierzoną no-
welizacją przepisów o godzinach
handlu, która wejdzie pod obrady
Sejmu, organizacje kupieckie wy-
suwają kompromisowy _ projekt.
Według projektu tego, przepisy
o spoczynku świątecznym pozo-
stałyby bez zmian a natomiast
przedłużone zostałyby godziny
handlu w sklepach i to wszystkich
bez wyjątku kategorjach w soboty
i dni przedświąteczne, tak że
sklepy byłyby zamknięte nie o
godz. 7-mej, lecz o 9-tej wieczo-
rem.

, Sanacyjne efemerydy
prasowe konają.

Ze Lwowa donoszą, że sana-
cyjna „Gazeta Wieczorna” prze”
stała wychodzić. Drugą zmianą w
tutejszej prasie jest zapowiedź
połączenia połurzędowej „Gazety
Lwowskiej” z „sanacyjnem” „Sło-
wem  Polskiem'. Kierownictwo
połączonych pism ma objąć Woj:
ciech Baranowski.

Dotychczasowy redaktor „Sło-
wa Polskiego” Wacław Mejbaum,
który spowodował oddanie tego
pisma w ręce „sanacji“, został o-
becnie przez tąž „sanacje“ usunię-
ty z zajmowanego stanowiska.

z człowieka uczynić przywódcę,
chociażby odznaczał się znaczną
siłą ducha i wielką siłą woli.

Dzisiejsi przywódcy odznaczać
się muszą wielkiemi zdolnościami
intelektualnemi i talentem, znacz-
nem wykształceniem i wysokim
poziomem duchowej kultury oraz
wyjątkową wytrwałością i zdolno”
ścią.

Każda osobistość charakteryzo
wana jest wyraźniej swemi uczucia
mi, namiętnościami i swą wolą, a-
niżeli stroną rozumową. To można
powiedzieć również o przywód-
cach. Dlatego bardzo często cha-
rakterystyczne rysy przywódców,
to jest wola, odwaga, szybkość de-
cyzji, żądza czci i żądza mocy, po”
zostają osamotnione u niektórych
osobistości, nie czynią z nich przy
wódców, ale przypominają raczej
człowieka wuigarnego a chciwego
czci, ódważnego bez wykształce-
nia i kultury, albo wreszcie zwy-
czajnego awanturnika. Takich w
życiu publicznem narodów jest za-
wsze więcej niż prawdziwych wo*
dzów. Tak się też staje że rzeczy”
wistych wodzów odróżnia się od
reszty ludzi przedewszystkiem
wielką kulturą rozumową, wielką
ucziciwością i honorem, zmysłem
dla objektywności i prawdy. Rze-
czywisty, wielki przywódca powi-
nien być zawsze wybitną jednost-
ką moralną.

„36 ;

Życie katolckie.
Pomnik Chrystusa na Mont Blanc.

(KAP) W Ilaute Savoye ma sta-
nąć wkrótce tuż koło szczytu
Mont Blanc oibrzymi pomnik wy*
cbrażający Chrystusa Pana, który
błogosławi swiatu. W związku z
tem Akademja katolicka w Cham-
bery t. zw. „Academie des Jeux
Florimontains* zwróciła się z a-
pelem do pisarzy katolickich świa”
ta, aby przyczynili się prozą lub
wierszem do vświetnienia tej uro-
czystości.

Białe Siostry nakręcają film
w pustyni.

(KAP) Znany pisarz Charles Pi
chon pisze na łamach „Echo de
Paris" o filmie, nakręcanym obe-
cnie przez Białe Siostry w Afryce
Rzecz dzieje się w miejscowości
mniej więcej 13 razy większej od
Francji i ilustruje pracę charyta*
tywną i wychowawczą misjonarek
spomiędzy ludnością tubylczą Film
ien ma około 4.000 metrów.

 

Książka pisarza żydowskiego
o św. Franciszku.

(KAP) Ojciec św. przyjął na
audjencji znanego pisarza żydow*
skiego Salvatore Attal'a, który o*
tiarował Papieżowi egzemplarz
swego ostatniego dzieła o św. Fran
ciszku. Praca ta zyskała uznanie
wśród sier katolickich,

Nawrócenie się wybitnego
socjalisty.

(KAP) Wiedeńska  „Reichs*
post“ (z dn. 25. 10. 32) donosi o
przejściu na katolicyzm znanego
działacza socjalistycznego w Aust
rji oraz twórcy związku t. zw.
„Konsumvereinigung', dra Benno
Karpeles, z pochodzenia żyda. Na-
wrócenie dokonało się na skutek
wrażenia, otrzymanego przez dra

Karpelesa w Konnersreuth. Wraże
nie swoje opisuje dr. Karpeles w
większej broszurze, która wywo”
łała wielkie zainteresowanie w
Wiedniu.

KOMUNIKAT KOŁA MIEJSKIEGO STRON. NARODOWEGO.
W niedzielę, dnia 6 listopada o g. 12.30

odbędzie się

LEBRANIE KOŁA MIEJSKIEGO STRONNICTWA KARODOWEGO,
na którem wygłosi referat

0 sytuacji politycznej i gospodarczej
Dr. Zygmunt Fedorowicz
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2 DZIENNIK MILENSK!

POSIEDZENIE SEJMU.
Ekspose min. skarbuw sprawie budżetu. — Dyskusja.

WARSZAWA (Pat). Marsza-
łek Świtalski otworzył posiedzenie
o godzinie 10-ej rano, zawiadamia-
jąc lzbę, że od Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej otrzymał 28 paź
dziernika zarządzenie w sprawie
zwołania Sejmu na sesję zwyczaj:
ną. Na podstawie tego zarządze-

nia zwołał dzisiejsze posiedzenie.
Posłowie „zjawili się na posie-

dzenie prawie w komplecie. Wszy

stkie miejsca są zajęte. Na ławach
rządowych zasiedli pp. ministro-

wie z p. prezesem Rady Ministrów

Prystorem na czele oraz podsekre

tarze stanu. Po otwarciu posiedze

nia marszałek zawiadomił Izbę o

projektach ustaw, przyjętych bez

zmian przez Senat, o zmianach, za

szłych w rządzie od czasu zamknię

cia poprzedniej sesji do chwili ot-

warcia sesji obecnej, o rozporzą”

dzeniach celnych, przedłożonych

Sejmowi do zatwierdzenia i proje

ktach ustaw, wycofanych przez

rząd.
Zkolei Izba uczciła pamięć zma

rłego posła ś. p. Wartalskiego, po

czem marszałek zawiadomił o zrze

czeniu się mandatów przez posła

Stanisława Grodzickiego (BBWR.)

i Jana Piłsudskiego (BBWR). Sejm

uznał mandaty tych posłów za wy

gasłe. Następnie złożyła šlubowa-

nie posłanka Janina Ignasiak (Fr.

Komunistyczna).
Po załatwieniu tych formalno-

ści przystąpiono do porządku

dziennego. Głos zabrał p. minister

skarbu Zawadzki.

Przemówienie p. ministra Zawadzkiego.
Charakterystyczną cechą ostat-

nich budżetów
wszystkich niemal państw jest

zmniejszenie się ich nominalnej

wysokości, a pomimo to ich de-

ficytowość. į

U nas rėwniež budžety wyka-
zują od lat trzech

stałe zmniejszenie.

Tak więc, gdy budżet za rok 1929/

30 zamknął się sumą 3.030.000.000

zł. to już budżet z roku 1930/31 dał

tylko 2.800.000.000 zł., budżet ze-

szłoroczny — nieco niecałe 2 i pół

miljardy, a tegoroczny, prelimino

wany w sumie 2.452.000 zł, w wy

konaniu okaże się znacznie niższy

Zmniejszenie się wysokości bud

żetu ma podwójne przyczyny: 1)

podniesienie siły nabywczej pienią

dza, 2) konieczność realnych osz-

czędności w związku ze spadkiem

siły płatniczej ludności.

Przedłożony panom
preliminarz

zamyka się w dochodach sumą

2.089.000, w wydatkach sumą

ponad 2.449.000, wykazuje więc

niedobór w wysokości ponad 360

miljonów złotych. W stosunku do

budżetu uchwalonego na ten rok

wykazuje on zmniejszenie w wy:

datkach bardzo nieznaczne — 2

miljony zł., w dochodach poważne

— 288,5 miljonów zł.

Podniesienie wartości pieniądza

wyraziło się w bardzo nierówno

miernym spadku rozmaitych cen.

Tak więc ceny ziemiopłodów spa-

dły znacznie silniej, niż ceny pro-

duktów przemysłowych; wśró

tych ostatnich spadły silniej ceny

wytworów w dziedzinach, podlega

jących wolnej konkurencji, a ceny,

regulowane przez umowy, obniży”

ły się tylko nieznacznie. Ceny u-

sług t.j. płace i pobory spadły nie-

równomiernie — natomiast ceny

objektów, będących źródłami do-

chodów,a w pierwszym rzędzie zie

mi, spadły znacznie silniej. Wre-

szcie ciężar długów pozostal nie-

zmieniony. Jasnem jest, że ten

stan rzeczy utrzymywać się na sta

łe nie może i że należy dążyć do

zmiany, bo na nim, m. in. opiera

się w dużej mierze
przesilenie gospodarcze.

Wysiłki rządu idą z jednej stro-
ny w kierunku obniżenia cen, a to
we wszystkich wypadkach, kiedy

ceny te utrzymują się na poziomie

jawnie zbył wysokim, ale z drugiej

również do stworzenia warunków,
w których mogłyby podnieść się

ceny jawnie zbyt niskie. >

Przechodzę teraz do drugiego

kryterjum, na mocy którego można
oceniać cyfry budżetu — do

konieczności przeprowadzenia
realnych oszczędności.

Cele, na które przeznaczone są wy

datki budżetu, moźna zgruba po”

dzielić na dwie grupy: niezbędne i
pożądane. Oszczędności, któreby

można wprowadzić, polegać muszą

oczywiście na usunięciu tych wy-

datków, które są tylko pożądane,

a utrzymaniu jedynie niezbędnych.

Cyirowo udział rozmaitych grup

wydatków w preliminarzu

przedstawia się jak następuje: na

pierwszem miejscu figurują wyda-

tki, związane z obroną kraju, z u-

działem 33,83 proc. i kwotą 829

miljonów, dalsze miejsce zajmują

wydatki na długi państwowe z u”

działem 13,81 proc. i kwotą 338 mil

jonów, następne miejsca — wyda-

tki na oświatę z udziałem 13,29

proc. i kwotą 325 miljonów, potem

idą wydatki na emerytury i renty

inwalidzkie z udziałem 12 proc.

i kwotą 294,8 miljonów, a dalsze

miejsca zajmują pozostałe resorty,

względnie inne potrzeby z ogól-

nym udziałem 27 proc. i kwotą 662
miljony złotych.

Jeżeli przedstawiony prelimi-

narz jest w sumie globalnej wyższy
od tegorocznego budżetu, to przy”

czyna tego leży przedewszystkiem

w znacznie wyższej sumie, prelimi

nowanej na
obsługę długów.

W. chwili obecnej trudno jest
powiedzieć, czy sumę tę, będziemy

musieli zapłacić. Wrazie pomyślne
go załatwienia pewnych, proje-

któw zostalibyśmy od tego cięża-
ru przynajmniej w roku przyszłym

zwolneni.
Podatkowe wydatki z tytułiwob

sługi długów, które musielibyśmy

preliminować, przekraczają już su

mę oszczędności, uzyskanych w

związku z majową zniżką pobo-

rów urzędniczych i to jest główna

przyczyna, dla której preliminarz

przyszłorocznuy przekracza wyko

nanie tegorocznego budżetu.

Przechodząc do strony
dochodowej,

zatrzymam się chwilę nad obec-

nym jej stanem. Dochody były i są

niższe od preliminowanych, a tak-

że od zeszłorocznych. Stwierdzić

jednak można, że różnica in minus

stale z miesiąca na miesiąc male-

je. Cyfry globalne dochodów, wy-

noszą za 6 miesięcy sumę około

1.007 miljonów, w czem 70 miljo-

nów bezprocentowego kredytu w

Banku Polskim, a więc o 183 miljo-

ny mniej, niż w odpowiednim ok-

je roku zeszłego i 39 i pół proc.

* preliminarza zamiast 50 proc., któ-

teoretycznie powinnyby wynosić.

Wobec tego zrozumiałą jest wat“

pliwość, 8

czy dochody nie zostaly zapreli-

minowane zbyt wysoko.

A jednak dochody zostały preli-

minowane po dokładnej analizie.

Pozycja dochodowa, na której

najsilniej odbiło się zmniejszenie

dochodów, jest to oczywiście po”

zycja danin i monopolów,

Scalenie egzekucji
wywołało początkowo pewne za”

mieszanie. Obecnie te zjawiska

są w trakcie uregulowania i nie-

zadługo scalenie egzekucji będzie

działało w całej pełni.
Ustawa o ulgach

w spłacie zaległości została zro-

zumiana jednostronnie tylko jako

możność niepłacenia. Zapomniano,

że ulgi są udzielane tylko pod

pewnymi warunkami i że nie do-

tyczą one zalegających z jawnej

złej woli. Stwierdzenie objektyw-

ne, kto jest zalegającym z powodu

jawnej złej woli, wymagało czasu

i pracy. Praca ta została doko-

nana, listy takich osobników ze

sławione i w stosunku do nich

będą zastosowane
najostrzejsze środki,

które opieszałym i wahającym się

przypomną ich obowiązki wzglę-

dem państwa. Bieżące należności

muszą być wpłacone punktualnie.

Tę zasadę przeprowadza się kon-

»sekwentnie i nieublaganie.

Zwrócona została uwaga tak-

że i na inne źródła dochodów:
monopole i przedsiębiorstwa.

Od roku mniejwięcej przedsię-
wzięta reorganizacja monopolu

dobiega obecnie końca. W związ-
ku z nią pozostają wielkie oszczę-
dności w monopolach dokonane.
Wiprawdzie obniżyły się i docho-

dy brutto, ale w stopniu mniej-

szym.
Jeszcze większe oszczędności

zostały dokonane w przedsiębior”

stwie kolei państwowej.
Przechodzę do

poszczególnych grup dochodów.
Ogólna suma 2.089 miljonów roz-

kłada się jak następuje: daniny
publiczne 1.050,5 miljonów, mo-
nopole — ponad 661 miljonów,
przedsiębiorstwa ponad 102 miljo-
ny, t. zw. dochody administracyj-
ne — 258,5 miljonów, wreszcie
grupa funduszów — 16 miljonów.
W porównaniu z budżetem tego”
rocznym wszystkie te pozycje są
mniejsze. W stosunku do wyko-
nania budżetu tegorocznego są
one nieco wyższe, niż dwukrotne
dochody pierwszego półrocza.

Podatków nowych
narazie nie projektuje, przeciwnie,
chcielibyśmy zlikwidować jeden.
Mówię o jednorazowej daninie
majątkowej. Projektujemy zastą-
pienie go perjodycznym, chociaż
bardzo drobnym podatkiem od
majątku. Z tego właśnie źródła
liczymy na dochód około 27
miljonów.

Z zestawienia wydatków, tu-
dzież przewidywanych dochodów
wynika dosyć znaczny

delicyt,

prowizorycznie określony na 361
miljonów zł.

Jaki będzie realny deficyt —
będzie to zależało od wysokości,
jaką w rzeczywistości osiągną do-
chody i od możliwych do poczy-
nienia oszczędności. Ponieważ
dalsze poważniejsze oszczędności

musiałyby się odbić niekorzystnie
na pracy państwowej, wobec tego
główny wysiłek widzi Rząd w
pracach nad powiększeniem do-
chodów. Prace te muszą polegać
z jednej strony na lepszem wyko”
tzystaniu istniejących już źródeł
dochodów, do czego mamy wszyst
kie potrzebne upoważnienia usta”
wowe.

W ciągu 1932 r. możemy za-
notować widocznie
uspokojenie na najważniejszych

rynkach pieniężnych,
Można stwierdzić pewną poprawę
w płynności instytucyj kredyto-
wych, oraz mniejszy odpływ
wkładów.

Pęd do tezauryzacji powoli
ustaje. Dzieje się to narazie na
rynkach wielkich krajów wierzy”
cielskich, przedewszystkiem fran-
cuskim i angielskim.

Pozytywne zjawiska nie wy-
warły jeszcze wpływu na państwa
dłużnicze centralne i wschodniej
Europy.

W, stosunku do tych krajów ka-
pitał zagraniczny ma naogół ten-
dencję odpływową.

Sytuacja Polski
przedstawia się w sposób nieco

odmienny i specjalny. Zawdzię

czamy to w pewnym stopniu te-

mu, żeśmy mniej od innych ko-

rzystali z zewnętrznego kredytu,

ale w pierwszej linji zawdzięcza-
my to stosowanej przez Rząd po-
lityce, kierowanej
genjalną myślą i niezłomną wolą

Józeta Piłsudskiego.
Na rezultatach tej działalności

opieramy swoje nadzieje na sta”

bilizację stosunków i dalszy ich
rozwój. ь

Rząd przeciwstawia się kate-
gorycznie wszelkim pomysłom
szukania środków zaradczych na
trudności, z któremi walczymy,
w zmianie podstaw naszego obie-

gu pieniężnego.
Pomysły inflacyjne, lub dewalu-
acyjne wychodzą z błędnego zało-

żenia, że można za pomocą mani-

pulowania pieniądzem stworzyć

sobie sztucznie dobrą konjunktu-

rę. Jest to złudzeniem; to też

wejście na tę drogę, w formie ta”

kiej czy innej, jawnej, czy ukrytej,
uważamy za niedopuszczalne. Pie-

niądz, dla którego utrzymania 2го-
biliśmy poważne wysiłki i ponie-
śliśmy znaczne ofiary, musi po”,

zostać zdrowym. Uważamy nato"
miast, że te same korzyści, które
pozornie obiecuje inflacja, można
uzyskać na innej drodze, a miano”

wicie przez wyrównanie cen, po”

łączone z obniżeniem części ich,

przy jednoczesnem obniżeniu sto”

py procentowej.

Powracam obecnie do kwestji

budżetowej, która była punktem

wyjścia rozważań moich na temat
sytuacji gospodarczej —

do sprawy delicytu.

Nawet przy zastosowaniu tych

oszczędności, które bez szkody

dla życia państwowego dadzą się

przeprowadzić, nawet przy pew-
nem podniesieniu dochodów, mu-

simy się liczyć z pewnym, mniej-

szym lub większym deficytem.

O ile deficyt ten będzie nie-

wysoki, da się on pokryć z re-

zerw skarbowych, które, bądź co

bądź, są dosyć znaczne. Na ra-

chunku sum obrotowych Minister-

stwa Skarbu czyste aktywa skar”

bu Państwa wynoszą ponad 236

milj. zł. Składają się one w znacz-

nej części z papierów wartościo-

wych, nie są więc płynne w tym

sensie, abyśmy mogli w "każdej

chwili dowolną ich część zreali-

zować. Gdyby jednak deficyt

przyszłoroczny miał przybrać

większe rozmiary, wówczas przed-

stawiałyby się dla nas dwie ewen-

tualności, odpowiadające dwum

możliwościom ogólno-gospodarczej

sytuacji: w razie, gdyby sytuacja

ta nie doznała polepszenia, mu-
sielibyśmy się uciec do dalszych,

może bardzo uciążliwych, ale
koniecznych oszczędności,

Rząd tylokrotnie wykazał swą

zdolność do podjęcia i wykonania

decyzji w tej dziedzinie, że i tym

razem potrafiłby się na nią zdo-

być. Oszczędności te wymaga-

łyby zapewne pewnych ustawo-

wych zmian, zwłaszcza w dzie-

dzinie organizacji naszego aparatu

administracyjnego.
Albo też nastąpi stabilizacja i

poprawa konjunktury, w takim

razie byłoby możliwem 1 @0°
puszczalnem uciec się do

operacji kredytowej.
Z tego wszystkiego wynika,

że rząd, wnosząc budżet w wy-
sokości 2.449 miljonówizamyka
jący się tak poważnym deficytem,
zdaje sobie w zupełności sprawę
z trudności, które wykonanie tego
budżetu pociągnąć może i należy”
cie rozważył wszystkie ewentual-
ności, które mogą się przedstawić.

Nie uważam jednak za możliwe,
nie prosić o upoważnienie do do-
konywania wydatków w tej właś-
nie wysokości.

Dyskusja.
Pos. Rybarski (Kl. Nar.) roz-

począł pierwszy dyskusję nad

pierwszem czytaniem preliminarza

budżetowego, podnosząc, że ocena

budżetu, jaką dał w swej mowie

p. minister skarbu Zawadzki w

ogólnej ocenie sytuacjipolitycznej

i gospodarczej, nie prowadzi —

jego zdaniem — do celu. Mówca

uważa, że depresja się pogłębia

ž tu cytuje szereg cyfr, dotyczą”

cych stanu zatrudnienia wwiel-

kim przemyśle oraz bezrobocia na

wsi. Poseł atakuje dalej politykę

finansową rządu, twierdząc, że

rząd rzekomo wydobywa rezerwy

skarbowe ze społeczeństwa. Mów-

ca stawia zarzut wzrostu fiskaliz-

mu, poczem, po omówieniu sy”

tuacji na wsi, zwraca uwagę na

wynik walki z kartelami. Poseł

zapowiada, że klub jego wniesie

wniosek, dotyczący wykonania

art. 22 konstytucji, który to arty

kuł mówi o stosunkach między

posłami a rządem. Pod koniec

swego przemówienia mówca po

rusza zagadnienia polityczne, kry

tykując ostro projekt ustaw o sto”

warzyszeniach, dalej politykę Min.

W. R. i O.P., a przedewszystkiem

zasady wychowania państwowego.

Poseł Róg (Str. Lud.) ostro kry-

tykuje obecną większość rządową,

która wyszła z wyborów w r.

1930, poczem wypowiada przeko”

nanie, że przewidywania rządu co

do osiągnięcia dochodów prze”

kraczających dwa miljardy nie

dadzą rezultatów. Mówca omawia

stosunki gospodarcze i polityczne

na wsi, atakując administrację,

następnie zwraca się przeciwko

kartelom, twierdząc, że wyroby

przemysłu skartelizowanegostale

drożeją.

Pos, Niedziałkowski (P. P. S.),

cmawiając preliminarz oraz ©-

świadczenie przedstawiciela rzą-

du, dowodzi konieczności ustale-

nia faktycznego stanu bezrobocia

w Polsce w mieście i na. wsi.

Mówca odnosi się krytycznie do

obecnej hierarchji urzędniczej, w

szczególności zaś krytykuje dzia-

łalność ministra Michałowskiego.

Mówca w konkluzji ustosunko-

wuje się negatywnie do cało

kształtu obecnych stosunków.

Zkolei pos. Bittner (Ch. D.) zo-

brazował ciężką sytuację kraju

i dochodzi do wniosku, że suma

2.100 miljonów złotych, prelimino-
wana w budżecie po stronie do"

chodów jest nierealna i że wpły-
wy skarbowe maleć będą w dal-

szym ciągu. Wobec takiej sytuacji

Sejm, zdaniem mówcy, winien po”
budzić rząd i naród do walki

o lepsze jutro. W dalszych wywo”
dach mówca poddaje ostrej kry-
tyce politykę wewnętrzną i go”
spodarczą rządu, a następnie

składa szereg postulatów. Wyj-
ście z ciężkiej sytuacji obecnej

mówca widzi w zmianie systemu

rządzenia.

 

Z prasy.
Rozczarowanie.

Poseł Rotenstreich pisze w
„Naszym Przeglądzie'* o budżecie:

„Budżety atakowały od wielu lat

zbyt wiele z dochodu społecznego. To

spowodowało zaostrzenie kryzysu pro-

dukcji, wstrzymanie rozbudowy aparatu

wytworczego i spadek konsumcji. Nigdy

prawie nie liczyły się nasze budżety z

dochodem społecznym. Obecny budżet

nie jest pod tym względem lepszym niż

poprzednie. Nie dziw więc, że wywołuje

on w całem społeczeństwie uczucie roz-

czarowania.“

Czy Sejmbędzie odroczony?
W związku z pogłoską, jakoby

Sejm, po pierwszem swem posie*
dzeniu zostać miał na miesiąc od-
roczony, pisze „Gaz. Warsz.*:

„O ile i w tym roku nastąpi odro-
czenie, będzie ono miało inny nieco cha-
rakter prawny, aniżeli w roku ubiegłym,
kiedy zachodziły tylko kolizje z termina-
mi budżetowemi, zawartemi w art. 25
konstytucji. Obecnie zaczepiony byłby
także art. 44, traktujący o dekretach Pre
zydenta z mocą ustawy.

Dekretów takich na zasadzie pełno-
mocnictw wydano z górą setkę. Otóż
wspomniany art. 44 postanawia, że de-
krety te muszą być w ciągu 14 dni po naj
bliższem posiedzeniu Sejmu złożone Sej-
mowi, który może je uchylić.

Odroczenie sesji przesunęłoby także
i wymieniony termin. Niewątpliwie ze
strony opozycji będą zgłoszone wnioski
o uchylenie szeregu dekretów. Wpraw-

dzie większość rządowa wnioski te odrzu

ci, ale już sama dyskusja nad niemi jest
widmem bardzo niemiłem."'

Bezrobocie na wsi.
„Ostatnie Wiadomości** druku-

ją wywiad z b. marszałkiem Sejmu

Maciejem Ratajem. Według obli-

czeń p. Rataja liczba bezrobotnych
na wsi sięga kilku miljonów.

Według opinji p. Rataja, pro-

jekt osadzania bezrobotnych miej-

skich na roli jest poroniony. Ani

pieniędzy na ten cel niema, ani

konjunktura nie jest taka, aby po-

zwalala na tego rodzaju ekspery”

ment w czasie, kiedy chłop osiadły

na roli z dziada-pradziada i do”

świadczony rolnik dokłada obec-

nie do swej pracy, zjadając powo”
li swoje mienie.

Na zwalczenie klęski bezrobo-

cia widzi jeden sposó:b:
Niech się tylko ożywi konsumcja a

wówczas przemysł ruszy całą parą i nie”

tylko zatrudni tych, których chce się dziś

wysiedlić na wieś, ale będzie mógł w

sposób naturalny wchłaniać część bezro*

botnych wiejskich. A kto chce ożywić

konsumcję, ten musi ożywić gospodarczo

najsilniejszego konsumenta, to jest wieś.

„Pyskówka”.
„Pyskówka”, w ten wytworny

i właściwy sobie sposób, określa

„Gazeta Polska” uwagi krytyczne

opozycji na temat budżetu:
„Reakcja prasy opozycyjnej na pre”

liminarz budżetowy nie przyniosła nic po*

ważnego. Była to zwykła wiecowa py”
skówka. Dn. 3-go listopada rozpoczyna

się sesja budżetowa. Będziemycierpliwi.

Będziemy czekać na pozytywne projekty

mężów opozycyjnych choćby do końca

sesji budetowej. Ale jeśli w tym roku —

tak jak za dwu lat poprzednich — pano-

wie ci, powołując się na to, że są w mniej
szości, znów będą próbować uchylić się
od cyfr i szczegółów, jeśli znów ograniczą
swoje popisy do gromkiego wrzeszczenia

na trybunie, jeśli znów nie wyjdą po za
krzyki i ogólniki, frazesy i szmoncesy:
hocki i klocki, wówczas będziemy w zu*
pełnem prawie stwierdzić publicznie, że
cały opzycyjny „parlamentaryzm polski
nie jest niczem innem jak kiepską, nudną
i pustą pyskówką.”

Na to odpowiada „Gazeta War”
szawska'”':

„Tu jest pies pogrzebany. Organowi
sanacyjnemu marzy się taka sytuacja, że-

by ze strony opozycji padły wnioski, co
do zmiany ustaw, na których budżet się
opiera, a więc np. ustawy o uposażeniach

urzędniczych, albo emerytalnej. Panowie

pułkownicy rwą się do roli obrońców pań
stwa i armji nawypadek gdyby ktoś za-
żądał oszczędności w budżecie wojsko”|
wym. Albo żeby tak ktoś doradził, że nie
trzeba płacić długów? Możnaby się przy
takiej sposobności odegrać na niejednym
froncie.

Wątpimy, czy tym razem ulegnie kto
temu skuszeniu. Przed dwoma laty udała
się wprawdzie p. Matuszewskiemu sztu-

ka z ludowcami, którzy postawili wnio-

sek, upoważniający rząd do obniżki płac

urzędniczych. Ale właśnie nowy prelimi-

narz jest dowodem, że pomimo zmniejsze

nia ustawowych obowiązków ogólna su-

ma budżetu może nie ulec obniżce. Bu!

żet obecny jest akurat tak wielki, jak

wydatki rzeczywiste w r. 1931/2, chociaż
w nich mieścił się 10-procentowy doda-
tek do pensyj urzędniczych zniesiony w
roku bież. i nie wstawiony do prelimina-

rza na rok 1933/4. To, co zabrano urzę”
dnikom, ma iść na inne wydatki.

 

Komsomoł
Z Warszawy donoszą: Warsza-

wskie władze bezpieczeństwa

stwierdziły, że do wielu organiza”

cyj legalnych należą elementy ko-

munistyczne, które sieją tam de-

strukcję i zamęt.

Na czele tej roboty destrukcyj-

nej stał kapilan rezerwy Zygmunt

Piątkowski, który pełnił funkcje

sekretarza generalnego w jednem

ze stowarzyszeń byłych wojsko-

wych. W lokalu tego stowarzysze

nia przeprowadzono rewizję i zna”

leziono obfity materjał dowodowy.

Piątkowski zdołał zbiec, Śledz-

two ujawniło, że Piątkowski syste

matycznie uchylał się od ćwiczeń

wojskowych, przyczem z niezbada

nych powodów nie był wcale po”

ciągany do odpowiedzialności.

Wśród nielicznej garstki mło*

dzieży sanacyjnej plenią się coraz

bardziej sympatje do komunizmu.

Sympatykami wschodniej ideolo-

sji, doprowadzonej konse wentnie

aż do ostateczności, są przeważnie

studenci z „Legjonu Młodych”. Pró

bkę ich poglądów dał niedawno p.

Ogólne wrażenie spokojne.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wczorajsze obrady sejmowe odbyły się w budu:

jącym spokoju.

Obrady Izby przeszły bez jakiegokolwiek zajścia. Gdy wice-

premjer

z žalobnemi przepaskami na

białemi literami nazwy miejscowości

Lubla.
Exposć rządu wypadło słabo. Minister

Zawadzki zamierzał przemawiać weszli na salę ludowcy

lewem ramieniu. Na opaskach widniały

Łapanów, Jagów, Zaleszyn,

Zawadzki zapowiedział,

że deficyt będzie pokryty z zapasów skarbowych określając wyso-

kość deficytu na sumę 236 miljonów.
był mniejszy rząFAby deficyt

dalekie oszczędności.

Rząd nie proponuje poza

d będzie musiał poczynić bardzo

zamianą podatku majątkowego na

dochodowy żadnych nowych świadczeń Ale p. Zawadzki dodał rów-

nież „narazie”. Można stąd wnosić, że gdy zajdzie potrzeba to rząd

bedzie musiał się uciekać i do dalszych świadczeń. Podkreślić nale-

ży jego oświadczenie przeciwko inflacji i deflacji.

Prezes Rybarsk! wysłuchany został z wielkim napięciem

i wniósł do Sejmu atmosferę ożywienia. Pad:ły żywe oklaski z tej

i tamtej strony. Padały na ławach rządowych sprzeciwy, wtrącali

się do przemówienia ministrowie Zawadzki i Pieracki. ;

Prezes Rybarski poddał analizie pytanie czy budżet może bu-

dzić zaufanie i odpowiedź wypadła negatywnie.

Występ posła Róga był skierowany przeciwko ministrowi Pie-

rackiemu z powodu pol tyki wewnętrznej.

Poseł Bitner dwa razy zwracał się z zapytaniem jakie s'anowi

sko zajmuje maszałek Piłsudski.

Poseł Niedziałkowski zwracał uwagę na nominacje p. Becka

i jej fatalny oddźwięk zagranicą.

Z posłów mniejszościowych należy zwrócić uwagę na mowę

posła ukraińskiego Dymitra Lewickiego, który wysunął postulat sze-

rokiej autonomji dla rusinów zarówno w Małopolsce jak na Wołyniu

i Polesiu.

Wnioski Klubu Narodowego.
WARSZAWA. Klub Narodowy zgłosił w czwartek 15 wniosków,

które dotyczą zakresu kontroli i uchylenia. Między innemi wnioski

dotyczą uchylenia dekretów o ustawie skarbowej, Najwyższego Try-

bunału Administracyjnego, stosunku służbowego profesorów do szkół

akademickich, o funduszu pomocy bezrobotnym, uchylznie rozporzą-

dzenia ministra W. R. i O. P. o podwyższeniu opłat akademickich.

w sprawie podwyższenia emisji bilonu, w sprawie zarządzeń woje-

wodów: pomo skiego, poznańskiego i kieleckiego rozwiązujących

"O: W. P.

 

sanacyjny.
Jędrychowski, który świeżo w od-
czycie swoim uzasadniał następu*
jące „tezy”':

‚ 1) Polska jako kraju stanowiący ko-
lonję kapitału zagranicznego, głównie
francuskiego, miałaby zerwać z dotych-
czasowym układem stosunków. 2) Polska
winnaby oprzeć swój byt gospodarczy 0
współpracę gospodarczą z Rosją, t. zn.
ze Związkiem Republik Sowieckich. 3) Ta
ka współpraca wymagałaby zrzucenia #
Polski „deprawujących więzów obecnego
ustroju gospodarczego.
: Tak te „tezy“ zreferowat „Kur
jer Wileński”, otaczający szczegól
ną opieką tych obiecujących mło”
dzieńców!...

Ideologia ta występuje u p. J.
Łobodowskiego, który na stanowi
sku naczelnego redaktora sanacyj”
nego „Kurjera Lubelskiego” raz po
raz uderza w nutę groźby rewolu*
cyjnej, nietylko prozą ale i mową
wiązaną PORE się:

Oto pró ki jego poezji (z nu*
meru niedzielnego „Kurjera Lubel
skiego“). Wiersz, zatytulowany:

„Porządnemu człowiekowi”.
Jesteś pan przyzwoitym człowiekiem
żona, troje dzieci, urząd —
dziwne dla ciebie i dalekie
słowa, co krwią się burzą.
Z nogami na kanapie siedzisz,
dumny ze swoich postępków,
wypoczęty po dobrym obiedzie,
gładzisz się dłonią po pępku.
Stukilogramowy tułów
w czwartej służbowej randze
zbroisz się plewą artykułów
przeciw helotów falandze.
Nie zrozumiesz tego nigdy,
co kołuje mną i zawraca —
nie wiesz jakie to krzywdy
krwawią w zaułkach i placach.

„ A po tym wstępie — ów „stu”
kilogramowy tułów dowiaduje się:

A i ty — kiedy sercem struchlałem
zadrżysz pod lufą mauzera —
odgadniesz, co skamlało
w tych drobnych, czarnych literach.
Komu to grozi p. Łobodowski?

I jak dziwnie brzmi ten bunt prze-
ciw.. czwartej służbowej randze!

Acóż nato „druga i trze
cia ranga“ ložąca hojnie na u-
trzymanie tego rodzaju prasy sa-
nacyjnej? й

AS ii

ddmowa przyjęcia orderu.
Znany -działacz socjalistyczny

T. Arciszewski ogłasza w „Robot:
niku” (z dn. 3 bm.) następujące o”
świadczenie:

Atmosfera moralna, która wy”
tworzyła się w Polsce od kilku lat
ostatnich, sprawiła, że liczni to”
warzysze moi z PPS odznaczeni
krzyżem Niepodległości uważają
za niemożliwe przyjęcie wymie*
nionego odznaczenia.

Ponieważ zostałem wymienio*
nym w ostatnio ogłoszonym spisie
odznaczeń, niniejszem  oświad-
czam, że przyłączam się do po-
wyższego stanowiska moich towa”
rzyszy partyjnych.

Tomasz. Arciszewski.

Bezrobocie wzrasta
nawet według urzędowych

danych.
Tygodniowe sprawozdanie z

rynku pracy (według danych pań”
stwowych urzędów pośrednictwa
pracy) wykazuje na 29 ub. m.
146,982 bezrobotnych. W stosun-
ku do poprzedniego tygodnia, licz
ba bezrobotnych zwiększyła się
o 1.014.
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_ KRONIKA.
JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ

POGODĘ?
Przeważnie pochmurno i mgli-

sto. Miejscami deszcz. Dość cie-
pło. Umiarkowane wiatry połud-
niowo-zachodnie i zachodnie.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Adoracja. Zarząd Katolic-

kiego Związku Polek podaje do
wiadomości swych członków, że
4 b. m. jako w pierwszy piątek
miesiąca odbędzie się adoracja
Przenajświętszego Sakramentu w
kaplicy Serca Eucharystycznego
(Mickiewicza 19—2) ed godziny
4 1 pół do 7 i pół w. zakończona
błogosławieństwem Przen. Sakra-
mentem.

Z MIASTA.
— Zwelnienie bleug „Arbo-

nów". Starosta grodzki nadesłeł
nam następujący komunikat: Dla
uniknięcia nieszczęśliwych wypad-
ków na skutek nadmiernej szyb-
kości rozwijanej przez kierowców
autobusów „Firbonu*, zarządziłem,
by przedłużony został czas prze-
biegu przez autobusy „Frbonu”
trasy. na linji Nr. 1 o 4 minuty,
na linji Nr. 2 o 3 minuty, na
linji Nr. 3 o 3 minuty, a na linji
Nr. 4 o kilka minut.

Ponadto zarządziłem, by na
ul. Marji Magdaleny, Zamkowej,
Wielkiej do domu Nr. 23, Bosacz-
kowej, Końskiej, Zawalnej, Po
znańskiej, Wileńskiej do Mickie-
wicza, Trockiej, Niemieckiej i Za
rzecznej do Krzyża szybkość au:
tobusów nie przekraczała 10 klm.
na godzinę, a na Moście Zielo-

nym 5 klm. na qodzinę.
HANDEL I PRZEMYSŁ.

—Przywóz towarów regla-

mentowanych. Izba Przemyslo-
wo-Handlowa w Wilnie podaje ni-
niejszem do wiadomości zainte
resowanych importerów, že sto-
sownie do rozporządzenia Mini-
sterstwa Przemysłu i Handlu, Cen-
tralna Komisja Przywozowa wstrzy-
mała wydawanie pozwoleń na

przywóz towarów reglamentowa

nych z Bułgarji, Grecji, Jugo
sławji i Węgier, z których to kra
jów import będzie mógł się od-
bywać nadal tylko na zasadach
kompensacyjnej wymiany towa-
rowej. W związku z powyższem
lzba nadmienia, że pozwolenia
przywozu z wymienionych krajów
nie będą wydawane zarówno z
kontyngentów specj lnych, jak i
na poczet kontyngentów ezutonc-
micznych.

Bliższych wyjaśnień w spra:
Wie obrotu kompensacyjnego u-
dziela biuro lzby — ul. M.ckie-
Wicza 32, Dział obrotu Towaro
wego, pokój 13.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Szewcy - chałupnicy pro-

testują. Onegaj w lokalu przy
ul. Dominikańskiej 4 odbyło się

walne zgromadzenie członków
Chrześcijańskiego Związku Zawo-
dowego Szewców.

Tematem obrad były dwie

sprawy. Sprawa opłat 3-złotowych
na rzecz lzby Rzemieślniczej i
Sprawa niesłusznych kar, jakie
Uirząd przemysłowy nakłada na
szewców za nieposiadanie šwia-
dectw przemysłowych.

Zwłaszcza pierwsza sprawa wy
wołała ożywioną dyskusję. Wyja-

Śniono, ze szewcy, pracujący dla
sklepów obuwia, nie posiadają
świadectw przemysłowych, wo-
bec czego nie są obowiązani u-
iszczać wspomnianej opłaty.

Postanowiono zwrócić się do

lzby  Rrzemieślniczej z  inter-
wencją.
W sprawie kar, nakładanych

przez Ulrząd przemysłowy wyja-

šniono, iž szewc-chałupnik, pro-

 dukujący obuwie do sklepów, pra-
cuje pod pośrednim nadzorem

przedsiębiorcy, wobec czego nie

jest obowiązany nabywać świa-
dectwa przemysłowego, ponieważ

nie prowadzi warsztatu, lecz pra-
cuje jako najemnik.
W tej sprawie postanowiono

wydelegowač do Urzędu Przemy-
słowego delegację, która przedło-

ży władzom wspomniane wyja-

Śnienie.

ŻYCIE AKADEMICKIE,

— Walne Zgromadzenie Wo-
Jewódzkiego Komitu Pom. Pol-
skiej Młodzieży Akademickiej.
W sobotę o godz. 5 min. 30 w

Wielkiej Sali Konferencyjaej Wi-

leńskiego Urzędu Wojewódzkie-

go odbędzie się doroczneWalne

Zgromadzenie Wojówódzkiego Ko-

mitetu Wileńskiego Pomocy Młor

dzieży Akademickiej.
— inauguracja Roku Praw-

ników odbędzie się dnia 7 b. m.

o godz. 7-ej w sali Śniadeckich.

Następnie w sali Ogniska Fka-

demickiego dla członków Kola

„Herbatka Zapoznawcza”. Wstęp

na herbatkę 1 zł.
Koledzy pragnący brać udział

w akcji odczytowej w Ogniskach

kolejowych proszeni są o zgło:

szenie się w Sekretarjacie Koła

w godzinach urzędowania со-

dziennie oprócz sobót od 1.30

do 2.30.

— Chór Akademicki. Próba

Chóru odbędzie się dziś o godz.

8-ej w „Ognisku“ Akademickiem

Ze względu na wažne komunika-

ty i bliskie występy chóru, obec-

ność wszystkich członków, tak

dawnych jak i nowo-przyjętych,—
obowiązkowa.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z Towarzystwa Przyja-

ciół Nauk. W sobotę dn. 5b. m.
o godzinie 7 wiecz. odbędzie się
w Dziekanacie Sztuk Pięknych
posiedzenie Wydziału I. Na po-
rządku dziennym: 1) Komunikat
prof. dr. Stefana Glixellego p. t.
Tekst rumuński o zachowaniu
się przy stole i 2) Komunikat
prof. dr. Jana Oki p. t. Grodek
jako numizmatyk. Wstęp wolny
dla członków i wprowadzonych
gości.
— Zarząd Zrzeszenia Tech-

ników Absolwentów Państwo-
wej Szkoły Technicznej zwołuje
na 6 b. m. na godz 11 do loka
lu świetlicy pocztowców przy ul.
św. Jańskiej 13 zebranie absol-
wentów szkoły w sprawach in-
formacyinych i organizacyjnych
— Walne Zgromadzenie nie-

zrzeszonych chrześcijańskich
cukierników zwołuje  Chrześc.
Zw. Zaw. Cukierników na nie-
dzielę 6 b. m o godz. 10 rano

punktualnie do lokalu Związku
przy ul. Metropolitalnej 1. Ze-
branie te zwoływane jest w celu
omówienia sprawy bezrobocia w
cukiernictwie, uzgodnienia sposo-
bów walki z bezrobociem oraz
w celu utworzenia wspólnego ro-
botaiczego frontu zawodowego
cukierników w Wilnie w dążeniu
do poprawienia warunków pracy
i płacy w leńskich cukierników.
— Zebranie Wojewódzkiego

Stowarzyszenia Podoficerów
przeniesionych w st. spocz. od
będzie się w dniu 3 grudnia b. r.

o godz. 5ej we własnym lokalu
przy ul. Mickiewicza 13.
— Z „Sokoła”. Sobótka ta-

neczna przy dźwiękach doboro-
wej orkiestry odbędzie się dnia

5 b. m. Początek o godz 2l-ej.

Wstęp za zaproszeniami, które

można otrzymać w sekretarjacie.
Jednocześnie zawiadam'a się

że dnia 9 b. m. o godz. 8 wiecz.

odbędzie się zebranie sekcji

szermierczej.
ODCZYTY.

— „Honor a zniewaga“ —
interesujący odczyt — wygłoszo-
ny zostanie staraniem korporacji
„Concordia Vilnensis" w dniu 6

listopada r. b. w Sali Śniadeckich
U. S$. B. przez p. mec. Dr. Szur-
leja z Warszawy. Początek o go-
dzinie 7-ej.

Z ŻYCIA LITEWSKIEGO.
— Poświęcenie lokaiu związ-

ku studentów litewskich w
Wilnie. „Vil. Ryt.". Związek stu-

deatów litewskich w Wilnie uzy

skał w r. b. lokal, w którym
mieścić się będą:  kancelarja

związku, bibljoteka, czytelnia, sto-

łówka i t. d. Lokal ten poświę-

cony został 29 października przez

ks. Czybirasa. Mieści się on przy
lokalu Politechniki litewskiej.

 

Teatr I muzyka.
-— Teatr Pohulanka dziś daje dwa

przedstawienia wspaniałej bajki Maeter-

lincka „Niebieski Ptak” o godz. 12-ej i

5-ej. — Bilety na te widowiska są już
wyprzedane.

„Niebieki ptak“ będzie powtórzony

w sobotę o godz. 12-ej i 8-ej w. w nie-

dzielę o godz. 12-ej i 8-ej w. 2%

— Ostatnia popołudniówka „Dzikiej

pszczoły” odbędzie się 6. bm. o godz. 4-ej

po poł. a

— Niedzielny poranek „Niebieskiego

ptaka”. Niedziela o godz. 12-ej w poł.

poranek dla dzieci od lat 3 do 100. Fan-

tastyczne widowisko Maeterlinckowskiej

bajki „Niebieski Ptak".

— Teatr muzyczny „Lutnia”, Dzi-

siejsza premjera o godz. 8 m. 15wchodzi

га repertuar teatru muzycznego „Lutnia

nadwyraz melodyjna i efektowna opere-

tka Jarno „Krysia Leśniczanka” w roli

tytułowej E. Gistedt. FR

Zniżki akademickie na dzisiejszą pre

mjerę — ważne.
— „Księżniczka czardasza” na przed

stawieniu popołudniowem. W nadchodzą

cą niedzielę ukaże się naprzedstawieniu

popołudniowem po cenach zaiżonych —

operetka Kalmana „Księżniczka czarda-

sza” z E. Gistedt w roli głównej. Bilety

do nabycia w kasie zamawiań 11 — 9 w.

—Stały Teatr Objazdowy Teatrów

Miejskich ZASP. w Wilnie — gra dziś

w Staroświęcianach, 5 bm. w Brasławiu,

6 bm. w Podbrodziu, 7 bm. w Postawach.

Obecny repertuar Teatru Objazdowego

obejmuje arcydzieło literatury komedjo-

wej: „Panna Mężatka” —Korzeniowskie-

go — (dla młodzieży) oraz „Roxy“) na

wieczorne przedstawienia, a skład per-

sonelu pp.: Molska, Stanisławska, Zarę-

bińska, Gliński, Loedl. Reżyser dyr.

Szpakiewicz i Z. Tomaszewski.
 

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 4 listopada 1932 r.

11.40: Przegl. prasy. Kom. meteor.
Czas. 15.10: Najnowsze przeboje taneczne
(płyty). 15.50: Muzyka z płyt. 16.15: Le-
kcja angielskiego. 16.30: Kom. L. O. P. e

16.40: „Nowoczesna gospodarka stolicy”
+— odczyt. 17,00: Koncert. 18.00: Muzyka
lekka. 19.00: Polakom na Kowieńszczy-
źnie. 19.20: Pogadanka o lnie. 19,30: „Zło
rzeczenie i błogosławieństwa” — felj.
20.00: Pogad. muz. 20.15; Koncert symf.
22,4$: Wiad. sport. Kom. meteor. 23.00:
Muzyka taneczna. 58

Sobota, dnia 5 listopada 1932 r.

11.40:Kom. meteor. Czas, 13.10: Kom.
meteor. 13.15: Poranek szkolny. 15.05:
Progr. dzienny. 15.10: Muzyka popularna
(płyty). 15.50: Wiad. wojskowe. 16.25:
„Wilcze Kły Radjowe' — mówiony ty-
godnik młodzieży akademickiej U. S. B.
nr. 1. 16,40: „Francuska wojna o Polskę
— Wilno 1812“ — odczyt. 17.00: Audycja
dla chorych. Pogad. Koncert. 17.10: Wiad.
bieżące. 17.40: „Akcja miłosierdza chrze
ścijańskiego” — odczyt. 18.00: Trasm. na
bożeństwa z Kaplicy w Ostrej Bramie na
całą Polskę. 19.00: Tygodnik litewski.
19.15: „Ciotka Albinowa mówi” 19.30:
„Na widnokręgu". 20.00: Koncert. 20.55:
Wiad. sport. 21.05; Godzina życzeń (pły-
ty). 22.05: Koncert chopinowski. 22.40:
„Z nastrojów teatralnych” — felj. 22.50:
Kom. meteor. 23.00; Muzyka taneczna.

DZIENNIK WILEŃSKI

ECHA ZABÓJSTWA S. P. WACŁAWSKIEGO.
Wulfinowi darowano karę z amnestji.

Ustawa amnestyjna objęła również kąrę wymierzoną studentowi
Wulfinowi, który wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Wilnie skazany zo-
stał na 2 miesiące więzienia.

Jak wiadomo, początkowo obrona uzyskała odroczenie wyko-
nania kary do czasu ukończenia przeż Wulfina studjów, obecnie zaś
kara ta uległa darowaniu z mocy amnestji.

 

Z posiedzenia Rady Miejskiej.
Wczoraj odbył się dalszy ciąg

posiedzenia Rady Miejskiej rozpo-
czętego dn. 27 b. m.

Bezpośrednio po otwarciu po-
siedzenia przystąpiono do wybo-
ru ławnika na miejsce p. Jana
Łokuciewskiego, który z powodu
choroby przeszedł na emery=
turę,

Jak donosiliśmy, przed tygod-
niem radni sanacyjni sprzeciwili
się wyborowi kandydata kola
chrześcijańsko - narodowego, co
Spotkało się z oburzeniem wszyst-
kich ugrupowań rad ieckich.

Widocznie to zdecydowane sta-
nowisko całej Rady Miejskiej zmu-
siło sanatorów do cofnięcia się
z zajmowanego dotychczas sta-
nowiska Ugrupowania sanacyjne
zaniechały zapowiedzianej  po-
przednio obstrukcji i ograniczyly
się do deklaracji, którą odczytał
radny prof. Staniewicz.

Treść deklaracji jest bardzo
mętna. Mowa tam na początku
o redukcjach budżetów mieiskich
nakazanych przez Rozporządze-
nie Prezydenta Rzeczypospolitej.
Radni sanacyjni uważają, że skre-
ślenie etatu czwartego ławnika
przyczyniłoby się do redukcji
budżetu. Dalej jednak radni

„dziesiątki“ i „dwunastki“ oświad

czają, že nie będą przeciwdzialali
wyborowi ławnika z koła chrze-

ścijańsko-narodowego, żeby nie
łamać przyjętych w Radzie Miej-
skiej zwyczajów i żeby zadość
uczynić zobowiązaniom przyjętym
na konwencie senjorów przez
przedstawicieli tych ugrupowań,

Następnie deklaracja zarzuca, że

kandydatura p. Zygmunta Fedoro-

wicza, wysunięta przez koło
chrześcijańsko - narodowe, jest

kandydaturą polityczną i nie zo”

stała uzgodniona z ugrupowaniami

sanacyjnemi, Wreszcie, że przez
wybór dr. Fedorowicza na ławni*
ka koło chrześcijańsko-narodowe
musi przyjąć odpowiedzialność za
wszystkich (!) swoich mężów za-

ułania w magistracie,
Trudno naprawdę domyśleć się,

gdzie są ci mężowie zaufania,
o których mówi deklaracja prof.
Staniewicza.

Specjalnego omówienia wyma-
ga ustęp deklarlacji, w którym
mowa o uzgodnieniu kandydatury.
Sanacja twierdzi, że przy wybo-
rze ławnika na miejsce dr. Male-
szewskiego radni narodowi wy-
wierali wpływ przeciwko wybo-
rowi pewnego radnego lekarza na
stanowisko ławnika i przez to
spowodowali wybór dra Sałare”
wicza. Wyjaśnić trzeba, że jeżeli
był sprzeciw przeciwko wyboro-
wi poprzedniego kandydata, to
nie był on podyktowany wzglę
dami politycznemi, tylko pocho-
dził właśnie z fachowych kół le:
karskich.

Po odczytaniu przez prof. Sta
niewicza deklaracji, prezydent
Maleszewski zarządził wybory.
Większością głosów na ławnika
wybrany został kandydat koła
chrześcijańsko - narodowego dr.
Zygmunt Fedorowicz.

Po wyborze ławnika załatwio-
no szereg spraw mniejszej wagi.
Między innemi obniżono opłaty
rzeźniowe i rynkowe, W. związku
z tą sprawą radny Engiel zapro-
ponował obniżenie czynszu za
miejsca w hali miejskiej. Ławnik
Koźma poinformował, że sprawa
obniżenia czynszu w halach jest
obecnie opracowywana,

PB

Czy Pani wie?
tże piękność, powodzenie
osiągniesz używając tylko

wyroby „GEMEY”.
Wyłączna sprzadaż w firmie

W.  CHARYTONOWICJ
Tamże najtańsze źródło zakupu

APTECZNY D -H.
Mickiewicza Ne 7.

Tel. 9-71.
Hurtowa Sprzedaż
—Wielka Ne 58. 5

Node przepisy o stowarzyszeniach.
Jak donosiliśmy po krótce w

„Dzienniku Ustaw” ukazał się de-

kret Prezydenta Rzeczypospolitej

o nowem „prawie o stowarzysze-

niach”, Dekret wchodzi w życie z

dniem 1 stycznia 1933 r.
Dekret przewiduje trzy rodzaje

stowarzyszeń: zwykłe zarejestro-

wane i wyższej użyteczności. Te

ostatnie, jak np. Czerwony Krzyż,

są uznawane i legalizowane w dro

dze rozporządzenia Rady Mini-

strów i posiadają specjalnie uprzy

wilejowane stanowisko.

Dla przeciętnych potrzeb spo-

łecznych przewidziane są dwa ro-

dzaje stowarzyszeń: zwykłe i

zarejestrowane. Stowarzyszenia

twykłe mogą być zakładane przez

trzy osoby w drodze zgłoszenia

na piśmie u powiatowej władzy

administracyjnej. Nie mają one

wszakże charakteru osobowości

prawnej, nie mogą zbierać skła-

dek, nie mogą zakładać oddziałów

inie mogą łączyć się w związki

stowarzyszeń. Również w charak-

terze stowarzyszeń zwykłych nie

mogą powstać związki stowarzy-

szeń. ! 8

Jedynie stowarzyszenia zare-
jestrowane, dla których złożenia

potrzebne jest zgłoszenie osób

i przewidziane są znacznie. więk-

sze wymogi formalne, mają osobli-

wość prawną, mogą zakładać od-

działy, łączyć się w związki itd.

Dekret stawia jednak szereś wy

magań statutowi stowarzyszenia

zarejestrowanego.

!

Zarówno stowarzyszenia zwy-
kłe jak i zarejestrowane podlegają
stałej kontroli władz.

Art. 13 powiada: „Jeżeli w
ciągu 4 tygodni od zgłoszenia
władza nie zakaże założenia sto-

warzyszenia względnie przed u-

pływem tego terminu stwierdzi,
że nie ma zastrzeżeń co do jego

założenia może ono rozpocząć

działalność”. Czyli władza może

zakazać założenia stowarzysze-
nia.

Art. 14 powiada: „Władza na-
leżycie umotywowaną decyzją za-
każe założenia stowarzyszenia, je-
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żeli jego istnienie nie da się pogo-
dzić z prawem, albo może spowo-
dować zagrożenie bezpieczeń
stwa spokoju lub porządku pu-
blicznego“.

Art. 15 powiada, že nadzorcza
władza administracyjna może zą-
żądać od zarządu stowarzyszenia
protokułu posiedzenia lub treści
powziętej uchwały, że „może w
lokalu stowarzyszenia przeglądać
prowadzone akta, księgi, i posia-
dane dokumenty, jak również
sporządzać z nich notatki, opisy i
wyciągi”. Zarząd natomiast obo-
wiązany jest prowadzić imienny
sporządzać z nich notatki, odpisy i
„dostarczać władzy na jej żądanie
danych z tego spisu”,

Art. 16 przewiduje, że władza
nadzorcza może stowarzyszeniu,
które narusza przepisy prawne
rozporządzenia lub którego. dzia-
łalność „nie odpowiada warun-
kom jego prawnego istnienia”, u-
dzielać upomnienia, żądać usunię-
cia danych uchybień, a wreszcie
zawiesić, a następnie rozwiązać
dane stowarzyszenie. Art, 16
rozróżnia zawieszenie dzialalno-
ści stowarzyszenia od jego rozwią-
zania. Jeżeli w ciągu dwóch mie-
sięcy po zawieszeniu działalności
stowarzyszenie nie zostało roz-
wiązane, może ono wznowić swo-

ją działalność, Art. 17 dotyczy
również zawieszenia względnie
rozwiązania danego zrzeszenia.

Przepisy o nadzorze admini-
stracyjnym nad działaniem stowa-
rzyszeń zwykłych dotyczą rów-
nież stowarzyszeń zarejestrowa-
nych.

Art. 43 przewiduje ponadto m.
in, że władza może delegować
swego przedstawiciela na walne
zebranie stowarzyszenia, które
korzysta z ofiarności publicznej.
Delegat taki może zabierać głos,
żądać informacyj od zarządu i
czynić swoje uwagi o gospodarce
stowarzyszenia i celowości robio-
nych wydatków.

Znamienne jest postanowienie
art. 6, który powiada: „Zakaza-
nem jest a) tworzenie stowarzy-
szeń, przyjmujących zasadę
bezwzględnego posłuszeństwa wła
dzom stowarzyszenia, b) łączenie
w stowarzyszenie celów wycho-
wania fizycznego, gimnastycznych
lub sportowych z celami politycz-

Przepisy rozporządzenia nie
dotyczą zakonów i kongregacyj
„duchownych, komitetów wybor-
czych, związków zawodowych,
przemysłowych, korporacyj i or-
ganizacyj, powołanych do życia
przez ministra przemysłu i han-
dlu, stowarzyszeń akademickich,
stowarzyszeń ściśle wojskowych,
związanych z pełnieniem służby
wojskowej, oraz spółdzielni,

@

tzterej szpiedzy przed sądem doraźnym.
Dwa oskarżeni skazani na śmierć, zaś dwaj pozostall

do dożywotnie więżienie.

W dniu wczorajszym wileński
sąd okręgowy w składzie pp. sę-
dziów J. Zaniewskiego, Cz. Sien-
kiewicza i E. Góry w trybie do-
raźnym rozpoznawał sprawę z
oskarżenia o szpiegostwa upra-
wiane na rzecz jednego z państw
ościeanych.

Na ławie podsądnych pod sil-
ną eskortą policyjną znaleźli się:
Stanisław Markowski, Ryszard
Markowski, Dymitr Saj i Piotr
Rusak.

Oskarżenie wnosił wiceproku-
rator p. Michałowski.
W wyniku kilkogodzinnej roz

prawy, prowadzonej przy drzwiach
zamkniętych sąd dorażny uznał

iż wina wszystkim oskarżonym
została dowiedziona, a wskutek
tego skazał:

Stanisława Markowskiego I
Dymitra Saja na karę śmierci
przez powieszenie, zaś Ry-
szarda Markowskiego i Plotra
Rusaka na bezterminowe wię-
zienie.

Mec. mec. J. Łuczywek oraz
T. Rutkiewicz, którzy z urzędu
występowali w obronie podsąd-
nych zasądzonych na śmierć, wy-
czerpując wszelkie środki obro-
ny, odwołali się drogą telegra-
ficzną do P. Prezydenta z prośbą
o ułaskawienie skazanych.

! Kos.

Motywy wyroku brzeskiego.
Votum separatum sędziego Leszczyńskiego.

Donieśliśmy już, że ukończony
został druk motywów wyroku ska-
zującego w procesie brzeskim. W
motywach przedstawiono sądową
ocenę zeznań świadków, których
powołano w procesie brzeskim o-
raz całego materjału dowodowego
jaki przedstawiono sądowi. Sąd u”
znał, że oskarżeni dążyli do za-
machu i wobec tego winni ponieść
odpowiedzialność karną. Sąd do-
chodzi do wniosku, że nagromadze
nie olbrzymiego materjału, dostar-
czonego przez świadków odwodo
wych, a dotyczącego zarzutów, ja”
kie oni stawiali przedstawicielom
władzy wykonawczej, mogło mieć
dla Centrolewu znaczenie polity-
czne, mogło mieć na widoku cele
pozasądowe, stanowiło uprawianie
w dalszym ciągu agitacji przeciw-
rządowej i uznaje, że dowiedziono,
że nie później, niż w drugiej poło”
wie sięrpnia 1930 r. Centrolew,
zmierzając do obalenia systemu
rządzenia w państwie, postanowił
urządzić manifestację w dniu 14
września jednocześnie nie mniej,
niż w 22 miejscowościach, wciąga”
jąc do nich jak najszersze rzesze
ludności:

że manifestacje te według za-
mierzeń Centrolewu świadomie i
celowo miały być połączone z roz-
ruchami;

że rozruchy te zdążające do о-
balenia systemu rządzenia, które
może być dokonane w osobie je-
dynie członków sprawujących wła
dzę w momencie rządu, ze wzglę*
du na cel, środki i rozmiary tych
rozruchów stanowią zamach zaka-
zany w cz. Ill art. 100 k. k.;

że przez powzięcie decyzji o u-
rządzaniu takich rozruchów i wo”
bec ustalonego omawiania w łonie
komisji organizacyjnej kwestji straj
ku generalnego, Centrolew ujaw
nił, że w dążeniu swem do obale-
nia systemu rządzenia, a więc i
rządu system ten w danym momen
cie reprezentującego, zamierzał u-
ciekać się do przemocy;

że wobec takich ustaleń Cen-
trolew stanowił spisek, przewidzia
ny w cz. I art. 102 k. k. Wykonanie
planu w całej zamierzonej rozcią-
głości zostało zaniechane wobec
posunięć rządu i władz bezpieczeń
stwa, więc członkowie Centrolewu
winni odpowiadać nie za przygo”
towanie zamachu z cz. I art, 101 k.
k, a z cz. I art. 102 k. k. za przy”
należność do stowarzyszenia, któ:
re miało na celu dokonanie zama-
chu i cel ten ujawniło przez po”
wzięcie decyzji o wywołaniu w ca
łym kraju jednocześnie rozruchów
pod pozorem urządzenia dozwolo*
nych konstytucyjnie manilestacyj.

Jako okoliczności łagodzące
winę skazanych sąd uznał to, że
według swego przekonania mieli o-
ni na względzie nietylko interes
poszczególnych klas społeczeńst-
wa, ale również interes całego pań
stwa. Pozatem wzięto pod uwagę,
że oskarżeni położyli mniej lub
więcej wybitne zasługi podczas
walk o niepodległość Polski i w
czasie obrony jej granic.

VOTUM SEPARATUM.

Do motywów wyroku brzeskie
go, których autorem był sędzia Ry
kaczewski, dołączono także votum
separatum, wniesione przez sędzie
$o Leszczyńskiego wraz z uzasad-
nieniem. Sędzia Leszczyński uznał
bowiem, że nie może głosować za
wyrokiem skazującym i stanowi-
sko swoje tak umotywowal:

„Zdaniem mojem, w stosunku
do wszystkich oskaržonych winien
być wydany wyrok uniewinniają-
cy, poniewaž zarzucana dzialal-
ność wogóle nie zawierała cech
czynu karalnego. Stworzenie blo-
ku czy ugrupowania legalnego
stronnictw dla działalności parla-
mentalnej, czy pozaparlamental-
nej, nie jest samo przez się w Pol
sce prze żadną ustawę zakazane
zgodnie z konstytucją zakazane

być nie mogło. Żaden przepis u-
stawy karnej nie zabrania obywa-
telom zrzeszenia się dla opozycji
lub wywołania nastrojów opozycyj
nych w stosunku do rządu, byleby
tylko nie wykraczających poza ra
my dozwolone.

Z tego względu zarówno fakt
stworzenia „Centrolewu” celem o-
strej walki z rządem jak i prowa-
dzenia tej walki jest zupełnie obo-
jętny. O ile w zamiarach działają
cych osób nie leżało uskutecznie-

nie planów w drodze przemocy, to
karalny jest zamach tylko, gdyby
użyto lub postanowiono użyć prze
mocy.“

Ти sędzia Leszczyński, zastana

wiając się nad pojęciem przemocy
ustala, że chodzi o przymus fizycz
ny. Obywatel ma prawo dążyć do
obalenia rządu, byleby go nie oba
lał przemocą i środkami nielegal-

nemi. Omawiając dzałalność „Cen
trolewu' sędzia Leszczyński docho
azi do wniosku, że o spisku dla do-
konania zamachu na rząd nie może
być wcale mowy. Porozumienie
stronnictw było luźne i sama na*
wet nazwa „Centrolewu” jest przy
padkowa.

„Centrolew* zresztą mógł zmu
sić rząd do ustąpienia uchwalając
mu votum nieufności w Sejmie i
stronnictwa kilkakrotnie korzysta-
ły z tego prawa. Tak samo w ost-
rzeżeniu, że w razie dokonania za-
machu na konstytucję, społeczeń*
stwo będzie się wszelkiemi środ-
kami broniło, nie można dopatrzeć

się przestępstwa. A nawet i ustęp
krytykujący działalność Prezyden
ta, choć w ostrym tonie, nie daje
formalnych podstaw do osądzenia,
gdyż rezolucja ogłoszona była w
Małopolsce, a obowiązująca tam*
że ustawa austrjacka wymaga przy
zwolenia Prezydenta do wszczęcia
sprawy karnej, a tego w tym wy”
padku nie bylo.

Pozatem dla ustalenia winy, 0°
skaržonych sąd musialby zastano-
wič się czy postępowanie Prezy-
denta w stosunku do konstytucyj-
nych obowiązków było prawidło
we, a do tego sąd nie jest właści

wy.
Rezolucja „Cetrolewu” nie za

sługuje na miano rewolucyjnej. U:
stęp mówiący o Prezydencie nie
może być także uważany za przy:
właszczenie sobie atrybucji Trybu
nału Stanu, gdyż obywatelom wol-
no zbiorowo uchawalać taką czy
inną uchwałę, a ta ich uchwała jest
prywatną opinją, nie posiadającą
ani mocy ani sankcji. Zarówno
więc z punktu widzenia formalne-
60 jak i merytorycznego niema w
rezolucji krakowskiej podstaw do
wyroku skazującego.

Sędzia Leszczyński stwierdza
także, że niema powodu do twier”
dzenia, że zajścia wrześniowe w
roku 1930 były świadomie wywo”
łane przez P. P. S. Nic w szczegól-
ności nie pozwala twierdzić, že po
chód i późniejsze krwawe zajścia
w Alejach Ujazdowskich w War”
szawie były zgóry przygotowane

i że miały jakikolwiek związek z
planem działalności „Centrolewu'”.
Wszelkie takie wzmiankowania,
konkluduje sędzia Leszczyński, by
łyby na niczem nie oparte.

ię,
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1/4. St. BANEL i S-ka
ul. Mickiewicza 23, tel. 6-49  
 

Wypadki.
— Nieostrożny woźnica.

bm. rano Kucin Józef, zam. przy ul. Le-
gjonowej 46, powożąc wóz ciężarowy, na

Wdn.2

jechał wskutek nieostronej jazdy na
przechodzącą przez jezdnię przy ul. zbie
gu ulic Mickiewicza i Sierakowskiego
Grzegorzewską Marję, lat 50 (Gimnazjal-
na 10). Grzegorzewska doznała ogólne-
go potluczenia ciała. Lekarz Pogotowia
udzielił jej pomocy i odwiózł do szpitala
św. Jakóba w stanie niezagrażającym ży-
ciu. Kucina zatrzymano.

— Nieszczęśliwy wypadek. 20-letni
Józef Ciechanowicz, zam. przy ul. Szkap
lernej 58, puszczając w ruch motor sa-
mochodowy, uległ złamaniu ręki. Pomo-
cy aceiej udzieliło Pogotowie Ratun-
owe.

— Runęły belki z rusztowania, Wczoraj
w nowobudującym się domu przy ul.
Lipówka 30 spadły belki na robotników:
26-letniego Michała Ziekowskiego (Skła-
dowa 12) i 27-letniego Stefana Fiodoro-
wicza (Składowa 18) raniąc ich dotkli-
wie.

Obu rannych Pogotowie Ratunkowe
przeniosło do szpitala żydowskiego.
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SPORT.
Ostatnie walki na ironcie Ligi.

Po dwutygodniowej przerwie,
wywołanej wyjazdem naszych pił-
karzy do Włoch, drużyny Ligowe
staną w niedzielę znów do walki.
Będą to zmagania nadzwyczaj cie-
kawe, bo rozgrywki mają się ku
końcowi, a jeszcze nic nie wiado-
mo, kto zostanie mistrzem, a kto
ustąpi z Ligi.

Najbliższa więc niedziela powin
na już częściowo wyjaśnić sytuację
i wysunąć kandydata na tegorocz*
nego mistrza.

Warta, która obecnie ma naj-
więcej punktów spotka się w War
szawie z Warszawianką. Poznań-
czycy powinni zwyciężyć Warsza
wiankę wysoko na punkty i zape-
wnić sobie zdecydowaną pozycję
u samego czoła Ligi. Będzie to o-
statni mecz Warty i jeżeli ona zwy
cięży, to zdobędzie 29 punktów i
będzie musiała wyczekiwać przez
parę jeszcze tygodni, czy któraś
z drużyn nie nazbiera więcej pun
któw od niej. Warta po meczu z
„Warszawianką będzie więc jakgdy
by wyeliminowaną z pozostałych
rozgrywek. Nie będzie już ona mo
gła w żaden sposób wpłynąć na
kształtowanie się tabeli.

Do Siedlec wyjeżdża Cracovia,
która zechce zapewne wygrać z
22 p. p., ale ostatnia jej porażka z
drużyną Śląska w Świętochłowi-

Bokserzy Pogoni

Pierwszym występem bokse-
rów wileńskich będzie w tym ro-
ku sobotni mecz w Grodnie.

Bokserzy Pogoni, trenując od
dłuższego czasu pod kierunkiem
M. Nowickiego uczynili duże po-
stępy i spodziewać się należy, iż
w irodnie odniosą oczekiwane
zwycięstwo.

Mecz z Grodnem w zasadzie
ma więcej cech propagandowych,
niż specjalnie zawodniczych, bo

cach 3 : 0 nie rokuje jej stuprocen*
towej pewności wywiezienia z Sie
dlec dwóch cennych punktów. Ra-
czej można spodziewać się wyni-
ku remisowego, a kto wie, może

Cracovia nawet przegra, a wtedy
decydująca walka rozegra się o
punkty pomiędzy Pogonią i Wartą.

Pogoń na swojem boisku wal-
czyć będzie z Wisłą. Drużyna Kra
kowska znajdująca się, na 7 miej-
sci i nie będzie stawiała większe”
go oporu, zwłaszcza, że Pogoń do-
skonale zdaje sobie sprawę z tego,
że mecz z Wisłą rozstrzygnie o
tem czy znajdzie się ona po raz
piąty na tabeli mistrzów Polski.

Czwartym meczem będzie spo
tkanie Czarnych z Ruchem. Mecz
ten będzie pod znakiem spadku z
Ligi i jeżeli Czarni przegrają, zape
wne ten najstarszy klub Polski roz
stanie się z arystokracją piłkar”
stwa.

Prócz tych meczów o mistrzo-
stwo Polski w Poznaniu odbędzie
się nadzwyczaj ciekawy mecz o
wejście do Ligi między dobrze nam
znajomą Legją, a Podgórzem.

Zainteresowanie tym meczem
jest jakoby tak wielkie, że już
sprzedano kilka tysięcy biletów i
szereg klubów z prowincji харо-
wiedział swój przyjazd do stolicy
Wielkopolski.

Jadą do Grodna.

Grodno pod względem boksu jest
miastem bardzo młodem.

Trenerem grodnian jest Kłocz-
kowski, znany doskonale na te-
renie wileńskim jako sędzia rin-

gowy
Wilnianie wyjeżdżają w silnym

składzie, ale bez Wojtkiewicza,
który ogranicza się narazie do
pełnienia funkcji opiekuna młod-
szych zawodników.

 

Upadek naszej produkcji,
Łódzka „Prawda”, pismo kół

gospodarczych BB., pisze (nr. 44):
W roku 1913 ziemie, wcho-

dzące w skład Rzeczypospolitej
Polskiej, zajmowały dziesiąte z
rzędu miejsce wśród światowych
preducentów żelaza, w roku 1931
Polska znalazła się aż na szes-
nastem miejscu.

Wśród producentów stali, obec-
ne ziemie Rzeczypospolitej zaj-
mowały w roku 1913 ósme miej-
sce, w roku 1931 dwunaste...

Liczba robotników, zatrudnio-
nych w przemyśle hutniczym,
wynosiła w 1929 roku 52,502.
W grudniu 1931 roku przemysł
hutniczy był w stanie dać pracę
już tylko 34.864 robotnikom.
W ciągu trzech lat niespełna

pracę i chleb straciło na tym
jednym tylko odcinku naszej

przemysłowej 15.782produkcji

Še Kino CASINO |
Wislka 47. tel. 15-14.

 

Dziś. Pierwszy Polski Film Egzotyczny
na tle pow. prof. F. Ossendowskiego

m całkewicie zrealizowany w Afryce. W rel.
gł. największe gwiazdy ekranu polskiege

Hora Hey, Marja Bogda, Adam Brodzjsz, Eugenjusz Bode
NAB PROGRAM:

ATRAKCJE BZWIĘKOWE. Na 1-szy seans $
ceny zniżene. Peczątek seansów o godz. 4, 6, 8 I 10,15 w sobotę i niedzielę o godzinie 2.

MARLENA DIETRICH
„BLOND WVENUS«<

świetnej reżyserji, mistrza J. von Sternberg. Cudowne są piosenki śpiewane przez Marlenę w trzech językach Nad
program: Arcyciekawe aktualności dźwiękowe eraz wspaniała komedja dźwiękowo-rysunkowa Fiejszer
kich kosztów związanych z wyświetlaniem tegoż aicydzieła ceny nie podwyższone.

świąt. o godz, 2-ej. Passe partouts i bil. bezpł. bezwzględnie nieważne.

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR

„HELIOS*
ul. Wileńska 38.       

i Witold Conti.

 

kawśza kobieta świata, słynna«PAN» |DZWIĘK. KINO-
TEATR

Ul. WIELKA 42. Tel. 528.

 

HOLLYKINO-TEATR

«H 0
MICKIEWICZA 78 22.

 

 

Dziś dawno ocze-
kiwana premjera!

styni "

w swejej najlepszej
z dotychczasowych

kreacji

Dziś! Flm, o którym mówi cały świati Film,

ludzi...
Ale i z tych, pozostałych jesz-

cze przy pracy, 34 tysięcy ro-
botników, żaden nie zna dnia ani
godziny, w której może stracić
pracę. W sprawozdaniu czytamy,
że w roku 1931 i dla tej tak
bardzo przerzedzonej liczby ro
botników przemysł metalowy nie
miał pracy i skutkiem tego każdy
z tych robotników wyrabiał o 20
procent mniej dniówek, niż wy-
rabiałby, gdyby warunki były
normalne, czyli zamiast 46 godzin
w tygodniu pracował tylko nie-
spełna 37 godzin. A wiadomo,
że fabryka może tylko do pewnej
granicy ograniczać pracę, gdy ta
granica zostanie osiągnięta, musi
redukować rebotników.

Tak jest zaś nietylko w tym
jednym dziale, ale we wszystkich.

 

Kurier Syberyjski
tło tego wiel-iego obrazu. Gustaw Mołander realizatort
grafjl złoty medal na rok 1932 dla produkcji szwedzkiej.

DZIENNIK WILEŃSKI
 

Listy z Kowna.
Litwa staje się coraz mniej

ciekawa. zycie idzie w niej utar-
tym torem bez żadnych wstrzą-
sów. Nie ma u nas żadnych sen-
sacij, żadnych nadzwyczajnych
zdarzeń. Szpalty naszych pism
poświęcone: jedynie sprawom we-
wnętrznym, interesującym  bar-
dzo wązkie sfery. Rzadko można
natrafić na jakiś bardziej zajmu-
jący artykuł. Wżyciu politycznem
przez miesiąc ubiegły również
nie zaszło nic nowego. Zasługują
tylko na uwagę stosunki między
rządem, a Kościołem katolickim,
które ostatnio znowu się zao-
strzyły. Sfery rządowe uważają,
że kler i organizacje katolickie,
korzystając z braku odpowied-
nich ustaw i opierzjąc się na
konkordacie uprawiają agitację
polityczną organizując opozycję
przeciw partji rządzącej. Szcze-
gólnie wykorzystuje akcja kato-
licka brak ustawy o zakładaniu
towarzystw religijnych i budowa-
niu nowych kościołów. Rząd li-
tewski chce te stosunki unormo-
wać i polecił radzie państwa
opracować specjalną ustawę ko-
ścielną.

W związku z tem w Kownie
mówią, że stosunck Państwa z
Kościołem ulegnie gruntownej
zmianie, możliwe, że na lepsze.
Naogół jednak, rządzące stron-
nictwo tautinninków jest wrogo
nastrojonem do katolicyzmu i są
wśród nich zwolennicy stworze-
nia Kościoła narodowego t. zn.
niezależnego od Rzymu i nie
używającego w obrzędach łaciny.
Taki glitewski kościół narodowy
istnieje już wśród emigracji li-
tewskiej w Stanach Zjednoczo-
nych, gdzie podobno ma wielu
zwelenników. Wątpliwe, czy ta
idea przyjmie się w Litwie, gdzie
przywiązanie do tradycji kato-
lickich wśród szerokich warstw
łudności jest naprawdę szczere.

Kryzys już i u nas coraz bar-
dziej daje się we znaki. Z jesie-
nią wzrosła znacznie |liczba bez-
robotnych.ĖSpodziewany po zbio-
rach wzrost siły nabywczej wsi
zawiódł, obroty w handlu wzrosły
bardzo nieznacznie. Oznaki kry-
zysu szczególnie dają się zaobser-
wować w zjawisku coraz słabszej
wypłaca!ności dłużników. W roku
bieżącym od stycznia do września
liczba zlicytowanych objektów za
nieopłaconeżpożyczki wzrosła w
dwójnasób. Przez ten okres r. b.
było 1773 licytacyj. Wysokość
pożyczek wyrażała się sumą
7.375 795 litów, a osiągnięto z li
cytacji 4.101.111 litów. Objaw
bardzo smutny. Jako główną
przyczynę tego zjawiska wskazu-
ja nadmierne proeenta pobierane
przez prywatnych kapitalistów.
Lichwiarstwo przybrało tutaj ta-
kie rozmiary, że rząd był zmu-
szonym wydać specjalną ustawę
o zwalczaniu lichwy. Wiele nadu
żyć popełniono również korzy-

 

o g. 4, 6,8 I 10,15 w dnie świąt. © g. 2.— Ceny od 25 gr.

Muzyka H. Wars.

Niebywała atrakcja
sezonu! Najcie=

Głos Pu-

 

„Dr Jekyll i mister Kaydo"

 

 

Nadpr.: Atrakcje dźwiękowe.
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(Pod wrogim sztandarem). Między honorem, miłością do
ojczyzny a miłością braterską. Poświęcenie braterskie, oto

jo rewelacyjnego filmu zdobył tem dziełem kinemate- ;
program: (lrozmaicone dodatki dźwiękowe. Początek

 

 

eanse: o g. 4, 6,

 

w-g głośn. pow. L. Stewensonzi
W rol. gl: Genialny mistrz maską

stając z nieświadomości włościan
w związku z niedawno utworzo-
ną w Litwie hipoteką.

O rozwoju lichwiarstwa w Li-
twie świadczy niedawno wykryty
przez władze policyjno - sądowe
potajemny bank zydowski w Wił
komierzu, założony przez nieja-
kich braci Judelowiczów. Bank
działał juz kilka lat, dokonywał
miljonowych operacji w całej Li-
twie, nawet w kraju Kłajpedzkim.
Za pożyczki Judelewiczowie po-
bierali podobno fantastyczne pro-
centa. Śledztwo w tej sprawie je-
szcze nie jest ukończone. Podo-
bno będzie skompromitowanych
wielu urzędniwów skarbowych, na-
wet w ministerjum w Kownie.

Taki rozrost lichwiarstwa wy-
nikł ze specja nych warunków li-
tewskiego gospodarstwa krajowe-
go. Gospodarstwa wiejskie w Li-
twie zreformowały się gruntownie
przechodząc z gospodarstwa zbo-
żowego na hodowlane. Taka re-
forma wymagała wielkich inwe-
stycji. Trzeba było kupować ra-
sowy inwentarz, budować odpo-
wiednie budynki, podnosić uro-
dzajność gleby, aby mieć więcej
paszy it p. Każdy gospodarz
musiał więc zadłużyć się, bo wła-
snej gotówki nie wysterczało.
Banki nie mogły zadowolić wszyst-
kich, więc z tego korzystali pry-
watni kapitaliści. Dziś gdy przy=
szły ciężkie czasy, gospodarze nie
mogą oddać pożyczek, wierzycie:
le gwałtownie upominają się o
zwrot, licytują, rujnując całe go-
spodarstwa. Wszystko to w bar-
dzo ujemny sposób odbija się na
ogólnym postępie. Zadłużenie go-
spodarstw wiejskich jest dziś je-
daną z największych trosk rządu.
Mimo, że wciąż naradzają się w
jaki sposób dopomódz wlošcia-
nom, ale dotąd nic realnego nie
uchwałono. A ilość licytacji wciąż
wzrasta i jeżeli tak dalej pójdzie,
to gospodarstwo narodowe Litwy
może znaleźć się w obliczu ka-
tastrofy.

M. Worański.

BAEREBKSE „BOG WKABOWIKŁODROOEZĄ

dymiersnie białej rasy.
(KAP) Znany pisarz Georges

Viance w artykule na łamach pa-
ryskiej „La Croix' podaje szereg
cyfr, które wykazują w jak zastra-
szający sposób przyśpiesza się wy
mieranie ludzkości. llość urodzin
rocznych (przypadających na 100
mieszkańców) zmniejszyła się od
roku 1900 do 1929 w Niemczech o
57 proc, w Anglji o 56 proc., w
Rosji o 43 proc., w Szwecji o 42
proc., we Francji o 24 proc., w Hi-
szpanji o 21 proc., we Włoszech o
20 proc. Widać z powyższego, że
Francja, która początkowo przo-
dowała w zmniejszaniu się ludno-
ści, dziś została wyprzedzoną
przez przez Wielką Brytanję oraz
Niemcy.

Choroby wen

„ u
tel: 921, od 9—1

Choroby skórne,

ryczne i moczo

tel. 567.

Pomimo wlel-
0,15. W dnie

przyjmuje bez

ur. 3093,
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DWIE GŁOSNE SPRAWY WILEŃSKIE.
W SĄDZIE NAJWYŻSZYM.

Sąd Najwyższy w drugiej Izbie
karnej rozpoznawał onegdaj dwie
skargi kasacyjne, wniesione przez
urząd  prokuratorski w dwóch
sprawach inż. architekta Stani-
sława Miecznikowskiego.

Nazwisko inż. Miecznikowskie-
go stało się głośne w związku
z dwoma sensacyjnemi proce:
sami. W pierwszym z nich inży-
nier, pełniący jod 1924 roku do
1926 r. funkcje kierownika bu-
dowy koszar wojskowych w Mo-
łodecznie i Kraśnem, oskarżony
był o nadużycie władzy w chęci
zysku. lażynierowi Miecznikow-
skiemu zarzucał prokurator, że
wypłacił prowadzącej roboty fir-
mie budowlanej blisko miljon
złotych w tym celu, ażeby otrzy-
mać wysoką prowizję od obrotu,
poza tem ciężył na nim szereg
zarzutów co do złego wykonania
robót. Wedle aktu oskarżenia
skarb państwa poniósł z powodu
złej gospodarki inż. Miecznikow-
skiego straty, sięgejące 500 tys. zł.
W pierwszej instancji zapadł

wyrok skazujący inž. Mieczni-
kowskiego na sześć lat ciężkiego
więzienia. W sądzie apelacyj-
nym zapadł wyrok uniewinniają:
cy, ato na mocy zeznań „do-
datkowych świadków, którzy
stwierdzili, że błędy budowy nie
były winą inż. Miecznikowskiego,
a co do bezprawnego wypłacenia
znacznych sum świadkowie stwier-
dzili, że rozrachunki między skar-
bem państwa a ową firmą bu-
dowlaną do dzisiejszego dnia nie
zostały zakończone i wobe tego
nie można jeszcze mówić o po-
niesieniu strat. Od wyroku Sądu
apelacyjnego odwołał się proku-
rator, wnosząc skargę kasacyjną.
Interesów inż. Miecznikowskiego
bronił zarówno w tej jak i w dru-
giej sprawie adw. Stanisław
Szurlej.

Druga sprawa przeciw inż.
Miecznikowskiemu dotyczyła tra-
gicznego wypadku. jakiemu uległ
wybitny ekonomista polski prof.
Lewiński. Smierć prof. Lewiń-
skiego nastąpiła w następujących
warunkach:

Uczony, zaproszony na wykła-
dy do Wilna, zamieszkał w prze-
budowanym -pałacu dawniej Tysz-
kiwiczów. Gmach nie był wy-
kończony, profesor wracając któ-
regoś dnia do swego mieszkania,
zbłądził nad ciemnym korytarzu,
otworzył niewłaściwe drzwi i spadł
z wysokości dwuch pięter do
szybu windowego, ponosząc śmierć
na miejscu.

Inż. Miecznikowski, który był
kierownikiem przebudowy, został
oskarźony o zaniedbanie przepi:
sów i nienależyte zabezpieczenie
grożących wypadkiem miejsc. W
dwuch pierwszych  instancjach
inż. Miecznikowski został unie-
winniony. Prokurator, domagając
się ukarania, wniósł skargę kasa-
cyjną w tej sprawie.

nowa 5.
Potrzebuję mleka od
100 do 300 lit. dziennie.

 

 

Rozprawie przewodniczył sę-
dzia s. n. Wisznicki. Skargi Ка-
sacyjne popierał prok. Borowski.
Występujący w imieniu oskarżo-
nego adw. Szurlej uzasadniał
słuszność i właściwość wyroków
drugiej istancjj w obu  spra-
wach.

Sąd Najwyższy, $przychylając
się do wywodów obrońcy, skargi
kasacyjne prokuratora pozostawił
bez uwzględnienia.

CIĄGNIENIE 3 PROC. PREM.
POŻYCZKI BUDOWLANEJ,
Wylosowano premje następują

ce:
250.600 zł. na nr. 94625,
50.000 na nr. 636093.
10.000 na r-ry: 413123 654293

633584 19130 103006 850175 52079
739917 796787 657769,

__1.000 zł. na n-ry: 153438 853420
708521 82540 93330 646915 409725
164581 921694 867943 35765
894297 797049 199133 304088
13770 587830 224880 247032
4386 279040 326292 232592 491031  136054 443037 630727 521443
312335 324778 392562 256512
716363 606112 288505 886811
174665 617937 746952 108805
26372 699438 38064 61987 390536
590330 676815 98539 982408
836262 268127 298126 436381
611570 205844 414349 663837
118806 257174 617940 948110
957828 982854 484182
223212 426001 628792 861148
410406 192303 467831 328033
81113 492315 635807 216544
460889 752272 125649 583735
614301 253164 339553 152961
723902 992516 30153 508153
221171 751456 334943 775805
423867 456435 872480 762912 |
816403 653837 366900 961073.

GIEŁRA. 4
WARSZAWA (Pat.) 3. XI 1932 -
Waluty i dewizy:

Gdańsk 173,75—174,18—173,32. |
Holandia 358,85—359,75—357,95.
Londyn 29,35—29,38—29,52—29,20.
Nowy York 8,913—8,933—8,893,
Nowy York kabal 8,917—8,937—8,897.
Paryż 35,07—35,16—34,98,
Praga 26,40—26,46—26,34 |
Sztokholm 154,50—155,27—153,75.  Szwajcarja 172,20—172,63—171,77.Włochy 45,70—45,92—45,48 |
Berlin w obr. prywatnych 211,70—211,75

+° Inwestycyjna 96,50“( inwestycyjna .
5, kolejowa 32,00.
6°/, dolarewa 56,50.
41, delarowa 49,60—59,50.
7% stabil. 55,50—56,25—54,88.
8', L. Z. B.G.K. I B.R., obl. BGK 94.
Te same 7%, 83,25,
8'|, ziem. dol. 50,50.
4, ziemskie 38.
8%, Warsz. 57,50. |
8”, L. Z. kieleckie 50,50.
10% L. Z. m. Siedlec 52,50.
Tendencjaniejed:olita.
Akcje;
Bank Polski 84,20 -85,50—85,25,
ožyczki w Nowym Yorku

m i

Do'arowa 56. Dillonowska 61,25—61,50.
Stabillzacyjna 54—54,12!,, Warszawska
4(,75- 40,25. Sąska 42—42,37'|,.

W suterenach do wyy. ——————+—
nejęcia 2 pokoje z ku-
chnią w śródmieściu. Za- į PRACA į
pytać dozorcy Kaszta-

548 —1 0 polecam starszą, debrą,
bardze uczciwą kuchar- |

eryczne, Mleczarnia, ul __ Tatar. luksusowe parter trzy KS: Dowiedzieč się Po-

555—1 o pokoje, łazienka, wygo- Powska II-I albo Ad“

' - dy (własna kanalizacja), na racja „Dziennika

1 3—8. Kupią DOM 2,080—3,000 kuchnia do wynajęcia. *ieńskiego". 572—1

dol. można z ogrod. Po-
średn. wykluczon. Szcze-
gó'owe oferty składać w
Adm. Dz. Wil. sub. „dom“.

i 562—1

płciowe.

 

Zpowodu wyjazdusprze-
daje się całe umeblowa-
nie mieszkania oraz lor-
netkę polową. Zgłaszać
się (od 12 do 4ej pop.)
Kalwaryjska 6 m. 8.

566—1 wianin”.

 

aryjska 74. 570

W. Z. mieszkanie z wygodami
3 go Maja 11.

Tamże kredens dębowy
wysoki lustrzany, stół na Polecamy gorąco uczcl-
kółkach jadalny rozsuwa- wego, zdeinego, praco-
ny, 12 krzesei do sprze-
dania Witoldowa 16 m. 1
od 12 do 14.—н
Pokoju niedrogiego, nie-
krępującego Zz pušcielą
BB a odnie, da:
mieście, szuka przyjezd:
ny, szybkie dlalty ye ad. tać o Piotra Sienklewi+

ministracji pod „Warsza=
574

Pokój z osobnem wej-
ściem nieumeblowany do

AKUSZERKA wiewę kaz

Mieszkania min
M. BRZEZINA i k — Czy przypominasz kach, mający na utrzy-

przerwy | pokoje| sobie, tatusiu, kiedy po- maniu żonę i 4-ro dzie-
LSSprzeprowadziła się Zwie-

LYWO OD rzewyższający wszysłko dotychczas widz rzyniec, lom. Zana na Do wynajęcia odremon-
» Frederic March I Miriam Hopkins. Motto: Podwójne życie człowieka! Wa ka dobra i zła w duszy iudzkiej! Szczyt lewo Gedyminowską ul. towane >5-cio pokojowe

napięcia dramatycznego, emocji i techn'kil—Cecy zniżone. — Początek o g. 4 ost. o 10.15, w dnie świąt. g. 2-ej.— Grodzka 27.

znałeś mamę?
— Tak. tak...

podczas pewnego obia- lub wszelką inną. Myśliw=
du, ja byłem trzynastym ska 23 (Antokol) Lipnie+

563—1 przy stole...

 

witego pracownika może
być dozorcą, wožnym,
przychodzić na roboty
podziennie, nie uchyla

573  się od najcięższej pracy,
rekemendacje peważne
ul. Mostowa 2>5—1 spy-

cza 6d 4—5 p. p. go

  

Mężczyzna lat średnich
b. ochotnik Wojsk Pel-
skich, fachowy stolarz i
<ieśla, znajdujący się w

sp krytycznycn  warun-

<i — presi o pracę w
Było to zakresie swego zawodu

ki Bronisław. gr4
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H. M. STEPHENSON.

Na najoyžszem Wzgórzu.
Jeszcze mam do powiedzenia coš gorszego —

odparł Godirey, zapuszczając motor. — Przy wyjež-
dzie z parku zauważyłem cyklistę jadącego wolno
ścieżką. Wiydał mi się mocno podejrzany. Nie mógł
widzieć, jak wsiadałeś, ale widział, jak ja skręciłem
i prawdopodobnie słyszał, żem się Pzatrzymai. Po-
tem się jeszcze obejrzałem i zobaczyłem, że pędził
do wsi na złamanie karku. Jestem pewny, że tele-
fony nie próżnują. Dlatego skręciłem na tę dróżkę
zamiast jechać na Droitwich.

- —— Dajno swoją mapę — rzkł Walters — ale nie
zatrzymuj się. Przypuścili cię bez zaczepienia, gdyś
wysadził swego pasażera, dlatego tylko, że byłeś
sam. Gdybyś jechhał z kimś drugim, napewnobyś nie
przejechał. Nie możemy jechać razem przez miasta.
Skąd się oni, u djabła, dowiedzieli, że nocowałeś
w Wolverhamptonie i że jechałeś po mnie?

— Co tu mówić o miastach? — odparł Godfrey.
Nie przepuszczą nas przez najśłupszą wieś. Wiedzą,
co się święci. Gotowi nam tarasować drogi wo-
zami. '

Walters badał uważnie mapę.

— Ta drożka prowadzi do szosy alcesterskiej,
Ominiemy ją, skęrciwszy tutaj na prawo. Tu jest du-
że miasteczko Pekenham.  Wiidziszę* objedziemy je
tą drożką. Potem znajdziemy się na drodze, równo-
ległej do wyżyny Ridgeway. Patrz — Harry posunął
palcem po mapie. — Wysadzisz mnie przy tym za-
kręcie. W Alcesterze musi być stacja węzłowa. Bę-
dę miał najwyżej dwie mile drogi. Jeżeli możesz mi
dać trochę pieniędzy, to wsiądę w pierwszy pociąg,
jaki się trafi.

— Dokąd?
— Narazie wszystko jedno, dokąd—odparł

"Walters — byle się tylko oddalić od Worcestershire.
Jeżeli możesz mi pomóc więcej (nie podziękowałem
ci za dotychczasową pomoc tylko dlatego, że nie
wiem, jak zacząć) to może się umówimy o czas i
miejsce następnego spotkania...
— Mam obmyślony plan — odrzekł Godirey. —

Nazywasz się teraz Ronald Grace. Zamówiłem po-
koje dla nas obu w hotelu Exmouth, koło Covent
Garden. Postaraj się tam dostać jak najprędzej. Za:
depeszuj do hotelu, że spóźnisz się z powodu nawału
interesów i że telegrafowałeś do mnie, żebym na
ciebie nie czekał. Ja im zapłacę za stracone dni.
Spokojny, familijny hotel — do którego policja za-
śląda tylko w ostateczności. Ulokuj się tam, jak się
tylko da najprędzej i czekaj na mnie. Pytaj o listy

„Tu, trochhę naprawo jest miejscowość Hanbury.

do Ronalda Grace'a. Znajdę bezpieczny sposób wy-
syłki. W trakcie czekania uczęszczaj do teatru i za-
chowuj się jak typowy gość z prowincji.

Auto mknęło szybko. Walters z mapą na kola-
nach podawał kierunki. Godfrey skręcał w miarę
potrzeby to na prawo, to na lewo, bez pytań i bez
wahania. Nie natknęli się na żadną przeszkodę i do-
tarli szczęśliwie do oznaczonego zakrętu. W. per-
spektywie drogi było widać tylko jeden wehikuł:
wiejską dwukółkę.

Godfrey wyjął pęk banknotów i wręczył towa-
rzyszowi.
— Oto czterdzieści funtów — rzekł, — Nie za

dużo, bo będziesz musiał kupić to i owo z ubrania.
Na miłość boską, tylko mi nie dziękuj. Robię to bar-
dziej dla siebie, niż dla ciebie. Od czasu jak cię ska-
zali nie miałem jednego spokojnego dnia. Odetchnę,
śdy znajdziesz się w bezpiecznem miejscu. Bo jeżeli
to nie była moja wina, to moich narzędzi.

Mówiąc to sięgnął do schowka w samochodzie
i wyjął zeń sporą paczkę.
— Masz tu kilka peruk. Wybierz sobie tę, w

której ci będzie najbardziej do twarzy. Wi paczce są
jeszcze binokle i trochę przyborów kosmetycznych.
Wsiądź do pustego przedziału pierwszej klasy, tam
są zawsze lustra. A teraz — co ja zrobię?

Walters wskazał na mapę.
— Pojedź kilka mił przed siebie, a potem skręć

na lewo. Tu znajdziesz grupę domów z oberżą. Je-
żeli się da, ukryj samochód. Kręć się w pobliżu, za-
baw ze dwie godziny, a jeżeli tam nie mają teletonu,
to dłużej. Gdybyś przejechał przez jakąś wieś w są-
siedztwie stacji alcesterskiej, zanim ja znajdę się w
pociągu, mogłoby się skończyć katastrofą.

Dryndulka tarmerska była już blisko. W chwilę
później samochód odjechał, a Wialters pomaszerowat
smiało drogą do Alcesteru.

” ROZDZIAŁ XXV.
W fatalny dzień ucieczki „Yard szumiał od na-

pływu depesz. Nakrycie pasażera odpowiadającego
rysopisem Godfrey'owi, w towarzystwie osobnika
zupełnie niepodobnego do Waltersa, jadącego Daim-
lerem z Wolverhamtonu w kierunku południowym
było sensacyjną zagadką. Numer maszyny był inny,
niż godfrey'owy, lecz detektyw — inspektor Jackson
spodziewał się, że tak będzie.

„Tylko wiejski policjant. stwierdził identyczność
Godirey'a i orzekł, że jego towarzysz nie mógł być
poszukiwanym zbiegiem i to nie mogło być gwa-
rancją. Dano więc znać do wszystkich okolicznych
posterunków, aby raz jeszcze sprawdzić identycz-
ność obu podróżnych i w razie czego podejrzanego
aresztować. W przeciwnym razie puścić, ale zawia-
domić, którędy jadą. 4

(C. d. n.)

 Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drakarnia A. Zwierzyńskiego, Mostowa 1.
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