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DANCING-RAUT „X-go TYGODNIA AKADEMIKA:
—-- w Salonach Kasyna Garnizonowego. Stroje wizytowe, ceny biletów śmiesznie niskie 4 zł. i.2 zł. dia akademików. ——

Przebieg manifestacji akademickich.
W Warszawie,

 

 

    

    

 

  

  

  
   

 

zał >
Z D'ACCAULT ACCO

MARJA KRZYWCOWĄ
ur. 4 lutego 1871 r. zm. 11 listopada 1932 r.

Eksportaeja zwłok z domu żałoby (Garbarska 5 m. 29) odbędzie
się 12 b. m. o g. 4 po poł. do Kościcła św. Pietra i Pawła. Nabożeń-
stwo żałobne będzie odprawione w tymże kościele w poniedziałek 14 b.
m. o g. 8 m. 30, poczem pogrzeb na cmentarzu Św. Piotra i Pawła.

O czem zawiadamiają pogrążeni w smułku
Slostry I Rodzina.

EE

Wszystkim, którzy okazali troskliwość w chorobiei oddali ostatnią posiugę
mężowi i ojcu naszemu
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Wintentemu Olechnowicz - Jankowskienii
z maj. Ludwikowszczyzna pow. Oszmiańskiego

a w szczególności Wielebnym ks. Dziekanowi W. Holakowi, Ks. Probosz-

czow! z Mejszagoły W. Grabowskiemu i doktorowi B. Polonisowi sklada-
my na tem miejscu serdeczne Bóg zspłać

Żona I Córka.
WODZA i

ODSŁONIĘCIE POMNIKA LOTNIKA.
WARSZAWA, (Pat). Dzień

Swięta Niepodległości jest równo-
cześnie dniem Święta lotniczego,
którego najważnielszym momen-
tem było odsłonięcie o godz. 1 ej
po poł. na placu (lnji Lubelskiej
pomnika Lotnika, dłuta prof.
Wittiga.

Już od godz. 12-ej zaczęły
przybywać na plac delegację sto-
warzyszeń i organizacyj społecz-

nych.
O godz. 1 przybył na plac

Ulnji Lubelskiej, witany hymnem
narodowym p. Prezydent Rzeczy-
pospolitej.

Po odsłonięciu pemnika wy-
głosił przemówienie b. minister
Kuehn.

W imieniu miasta pizyjął pom-
nik prezydent inż. Słomiński.

Iluzje dep. Cot'a 0 rozwoju i bezpie-
czeństwie.

WARSZAWA (Pat).  Dzisia;

wieczorem opuścił Polskę po dwu-

dniowym pobycie deputowany

Pierre Cot, wybitny członek

stronnictwa radykalno-społeczne

go. Przed wyjazdem do Paryża

dep. Cot przyjął przedstawiciela

P. A. T. i podzielił się z nim spo”

strzeżeniami ze swej bytności w

Polsce.
Polska ma do odegrania w ak:

cji na rzecz pokoju powszechnego

dużą rolę, która harmonizuje %

rolą Francji i innych krajów. Pol-

ska jest zainteresowana w tem,

aby uniknąć najgorszej ewentual-

ności, jaką byłoby ponowne

uzbrojenie Niemiec, a można jej

uniknąć tylko w jeden sposób,

przez rozbrojenie powszechne. a:

pewne nie byłoby ono pozbawione

ryzyka, lecz druga alternatywa to

jest wyścig zbrojeń byłaby jesz-

cze groźniejsza i uczyniłaby woj”

nę nieuniknioną. Nie przeczę, „że

militaryzm niemiecki napełniać

może obawą Francję i Polskę,Nie

przeczę również, że rozbrojenie

Niemiec nie jest całkowite, acz”

kolwiek alarmy na temat zbrojeń

Rzeszy są nieraz przesadzone,

Następnie zaznaczył dep. Cot,

że nie ma na myśli rozbroje-

nia mechanicznego wszystkich

państw. On i jego koledzy par

tyjni są realistami i uważają, że

* położenie geograliczne i warun”

ki specyficzne poszczególnych

->istw muszą być uwzględnione.

Polska miałaby prawo do zacho”
wania sił wojskowych, jako uspra-
wiedliwione jej sytuacją geogra”
ficzną i polityczną. Sądzę, że zo-
bowiązania natury delenzywnej,
istniejące obecnie między Francją
a Polską i ujęte w ramy traktatów
lokarneńskich, winny być utrzy-
mane, są one zupełnie zgodne z
naszą koncepcją rozbrojenia i
bezpieczeństwa.

\/ sprawie zagadnienia po”
wszechnego rozbrojenia dep, Cot
odpowiedział: Sądzę, że od roz-

brojenia należy zacząć, właśnie
celem zażegnania  niebezpie-
czeństw, wynikających z nadmier-
nego rozrostu militaryzmu i na-
cjonalizmu.  Rozbrojenie winno
wiązać się z kontrolą. Kontrola
ta musi być efektywna. Idzie
o sankcje opinji światowej. Każdy
ma prawo do bezpieczeństwa i
nie może być mowy o naruszeniu
minimum sił, niezbędnych do za”
pewnienia bezpieczeństwa naro“
dowego. Chodzi jedynie o zredu-

kowanie tych sił do poziomu,
umożliwiającego wzrost bezpie-
czeństwa powszechnego. = Kon-
struktywny plan francuski, nie-
dawno opracowany, godzi się z

naszą tezą o rozbrojeniu po-

wszechnem. Konierencja rozbro-
jeniowa w najbliższym czasie
wznowi swe prace. Byłoby praw-
dziwem nieszczęściem dla Euro*

py i dla sprawy pokoju, gdyby jej
wysiłki spełzły na niczem.

Wróg Polski, żyd amerykański, senator
Borah zostanie utrącony.

NOWY YORK (Pat.) — Wobec

uzyskania przez demokratów wię-

kszości w senacie przewodnictwo

wszystkich komisyj senatu obej-

mą senatorowie demokratyczni,

tem samem senator Borah prze-,
stanie być przewodniczącym ko-
misji spraw zagranicznych, a zo-
stanie nim prawdopodobnie se-
nator Svanson.

A S S IN IIS

KOMUNIKĄT STRONN
W niedzielę 13 b. m.

iCTWA NARODOWEGO
o godzinie 12 m. 30 w lokalu Stronnietwa

Narodowego przy Ul. Orzeszkowej 11 odbędzie się

Zebranie Koła Miejskiego Stronnictwa Narodowego,
na którem przemawiać będą posłowie p. p.:

STANISŁAW ZIELInSKI i prof. WACŁAW KOMARNICKI.
Wstęp za okazaniem legitymacji członkowskiej.

 

KLUB NARGDOWY

urządza w niedzielę dn. 13 listopada o godz. 5ej po poł. w lokalu

własnym przy Ul. Orzeszkowej 11

ODCZYT PUBLICZNY
Posła Stanisława Zielińskiego

b. konsula gen. R. P. w Berlinie na temat:

Adolf Hitler, twórca narodowego socjalizmu

: w Niemczech,
Gošcie mile widziani,

 

Wobec tego, že zamieszczony
przez nas onegdaj telefon zWarsza
wy o przebiegu manifestacyj aka-
demickich został skonfiskowany,
zamieszczamy dziś opis wypadków
tak, jak go podaje „Gazeta War-
szawska“ (345-a). Na wstępie po-
daje „Gazeta Warszawska' szcze-
gółowy opis nabożeństwa żałobne
60 za duszę ś. p. Stanisława Wa-
cławskiego, którą w kościele św.
Anny celebrował J. E, biskup Szla
gowski.

Po nabożeństwie olbrzymi po*
chód młodzieży udał się chodni-
kami w kierunku kolonji akademi
ckie: ir: Chrobrego. ,„Gazeta War
szawska” tak opisuje ten pouńód:

„Na twarzach studentów melowała

się powaga i skupienie, Szli spokojnie

nie wznosząc żadnych okrzyków, pogra-

żeni w smutku i żałobie. Postawa ich

wywierała wielkie wrażenie wśród prze-
chodniów.

Przez cały czas pochodu towarzy-

szyły studentom auta policyjne. Pozatem
studenci spotykali po drodze liczne poste

runki policyjne. które strzegły żydow-

skiej „Strzechy akademickiej" (Nowy

Świat 1), Banku Gospodarstwa Krajowe-

go (róg AL Jerozolimskiej), oraz zakła-
dów łotogralicznych z portretami przy

ul, Marszalkowskiej.“

W. sali reprezentacyjnej kolonji
akademickiej odbyla się akademja
poświęcona pamięci Stanisława
Wacławskiego, po czem, jak pisze
dalej „Gazeta Warszawska“:

„młodzież zgromadziła się przed głó

wnym śmachem kołonji, w którego ścia-

nę została wmurowana tablica z następu-

jącym napisem: r

„Pamięci Stanisława W a-

cławskiego, studenta uni-

wersytetu Stefana Batore:

5 о, ukamienowanego w wal-

ce o polskość wyższychu-

czelni w Wilnie 10. XL 1931 r.*.

Na tem byłoby się wszystko
skończyło i młodzież spokojnie ro*
zeszłaby się do domów, gdyby nie
to, że, jak pisze dalej „Gazeta War
szawska“:

„z okien domu padły prowokacyj-
ne okrzyki komunistów, a jednocześnie

rzucono ulotki komunistycznej organiza-
cji „Życie”, Młodzież zdecydowanie za-

reagowała na prowokację: do hallu II-go

piętra, skąd padały okrzyki, wdasła się
grupa studentów, którzy dotkliwie pobili

 

laskami i krzesłami zgromadzonych tam

komunistów, usuwając ich z okien i kal-

lu.

Prawie jednocześnie oddziały policji,

stojące dotychczas na placu Narutowicza

przed pancerką z wodą, rozwinęły się w

tyraljerę, otaczając studentów, przyczem

kilkunastu z nich aresztowano i odprowa

dzono do samochodów. Aresztowano ró-

wnież kiłka studentek.
W czasie rozpraszania, kilkadziesiąt

osób zostało poturbowanych. Niektóre z

nich odprowadzono do ambulatorjum ko-

lonji, gdzie też znaleźli się policjanci.

Dowodzący policją, nacz. wydz. bez-

pieczeństwa Lisowski, wydał rozkaz ob-

sadzenia domu. Policja wpadła do gma-

chu, obsadziłaa wszystkie piętra oraz

drzwi wejściowe, nie wpuszczając nikogo

do kolonji. Wychodzących z kolonji stu-

dentów poddawano przy drzwiach oso-

bistej rewizji.

Przed gmachem kolonji na pl. Naru-
towicza, rozpędzały studentów oraz gro-

madzącą się publiczność liczne posterun-

ki policji pieszej oraz oddział konnej,

przyczem znowu aresztowano kilkanaście

osób. Z okien domów akademickich przez

cały czas rozlegały się gwizdy oraz krzy-

ki pod adresem policji, na skutek czego

policja powtórnie wpadła do domu, za-
bierając z pokojów do aut mieszkających

tam studentów.

Wožni z kołonji akad. przystąpili do

oczyszczania placu przed głównym $ma-

chem, gdzie leżały połamane krzesła dre
*wniane, metalowe, butelki od mleka, ta-

blice ogłoszeniowe, spluwaczki i t. p.

Część policji w dalszym ciągu pełni-

ła służbę w gmachu i przed kolonią. A-

resztowanych studentów i studentki od-

prowadzono do aut policyjnych i prze-

wieziono następnie do pobliskiego, 23-go

komisarjatu pol. państw.

Posterunki policyjne pełniły służbę

przed kolonją i na pl. Narutowicza do g.

4 po południu, przeprowadzając jednocze

śnie rewizje w domu akademickim, gdzie

kilkunastu studentów znowu aresztowano

Między innymi został aresztowany prezes

„Bratniej Pomocy”, stud. uniwersytetu,

p. Zdz, Węgliński.

W sprawie aresztowanych studentów

interwenjowali rektorzy uniwersytetu i

S. G. G. W. Pozatem przedstawiciele mło

dzieży interwenjowali u komisarza rządu,

p. Jaroszewicza.

Ogółem aesztowano wczoraj przeszło

100 studentów.

Zawieszenie wykładów na uniwersytecie.

Rektor uniw, warszawskiego zawiesił

wykłady i ćwiczenia na uniwersytecie w

dniach 10 i 12 bm. Zarządzenie to mo-

tywuje rektorat zajściami, które miały

miejsce w sali wydz. prawa muzeum prze

mysłu i rolnictwa. .

Z. konferencji rozbrojeniowej.
Zakaz wojny chemicznej. — Sprawa Sankcyj. —

Wniosek Polski.

GENEWA, (Pat). Prezydjum
konferencji rozbrojeniowej kon-
tynuowało dzisiaj dyskusję nad
raportem o zakazie wojny che-
micznej a mianowicie dyskusję w
sprawie sankcyj.

Dotychczasowa dyskusja uwi-
doczniła, że niektóre delegacje
pragną postawić sprawę niejasno.
Tendencjom tym przeciwstawił
się wczoraj delegat Francji, wska-
zując na konieczność represelji
rbiorowych przeciwko państwu,
łamiącemu swe obowiązki. W
tym samym duchu wypowiedział
się sprawozdawca Pilotti i wice-
przewodniczący Politis.

Członek  dalegacji polskiej,
gen. Burhardt:Bukacki, w prze-
mowie swej przypomniał. że de-
legacja polska zawsze zajmowzła
jasne stanowisko i uważała sank-
cje zbiorowe za konieczne.
W komisji przewodniczący de-

legacji polskiej zgłosił projekt
pomocy dla państwa, ofiary na-
paści.

Sprawa pomocy nie wyczer-
puje zagadnienia, albowiem trze-
ba ustanowić karę za zbrodnie
napaści.

Należy się obawiać, że komi-
tet ekspertów oświadczył, że
wszelka kontrola przygotowzń do
wojny chemi:znej jest iluzorycz
na, ze względu na to, iż peństwa
obawiać się będą szpiegostwa eko-
nomicznego w fabrykach chemicz-
nych. Jedyną gwarancją są sank-
cje. Przypomniawszy, że w roku
1914 znano tylko 30 gazów a dzi-
siaj znanych jest tysiąc przeszło
gazów, delegat polski oświad-
Czył, że na'eży dać państwu na-
padniętemu pewność, iż cały
świat przyjdzie mu z pomocą
bezzwłocznie.

 

Moratorjum dla hipotek w Niemczech.
BERLIN. (Pat). Prasa przynosi

wiadomość, że rząd Rzeszy postą
nowił drogą wydania uzupełnia-
jących rozporządzeń do dekretu
o ulgach procentowych z 27
września br. ogłosić powszechne
morztorjum dla wszystkich hi-

potek z wyjątkiem * zwaloryzowa-
nych. Q©kres moratorjum ma się-
gać 1 kwietnia 1934 roku. W ten
sposób zastosowane moratorjum
dla hipotek rolnych zostałoby
rozciągnięte na wszystkie inne
rodzaje hipotek.

 

Zajścia w Krakowie.
O zajściu w Krakowie pisze

„Gazeta Warszawska”:
„w południe odsłonięto wmurowaną

w ścianę drugiego domu akademickiego

w Krakowie tablicę ku czci ś. p. St. Wa-
cławskiego. Kiedy młodzież zdążała u-

licą Wolską, ktoś rzucił na przechodzą-

cych cegłę, która jednego z akademików

ciężko poraniła. Wiadomość o zbrodni-

czym zamachu rozeszła się lotem po ca-

łem mieście. Wynikły zajścia antysemi-

ckie.

Na ulicy Jagiellońskiej monter Rubin

Mandel, żyd, uderzył studenta Pietrza-

scha nożem pod łopatkę. Mandla areszto

wano, Ofiarę zamachu przewieziono do

szpitala.

W godzinach popoiudiowych mło-

dzież akademicka udała się pochodem

pod Barbakan, gdzie została rozproszona

prze policję.”

Szczegółowy opis wypadków
podamy, gdy nadejdzie prasa kra-
kowska.

Maniiestacje w Poznaniu.
Opis tych maniłestacyj podaje”

my także za „Gazetą Warszaw-
ską': :

„Wieczorem doszło w różnych pun-

kiach miasta Poznania do maniiestacyj

ulicznych, w czasie których wznoszono о-

krzyki na cześć ruchu narodowego i je-

$o przywódców. W pewnej chwili grupa

maniłestantów przy ul. św. Marcina uda-

ła się na ul. Szkolną i Wrocławską, gdzie

doszło do zajść i strzelaniny. Policja od

dała kilka strzałów, raniąc dwóch z po-

śród maniiestantów, mianowicie Marjana

Jasińskiego, pomocnika iryzjerskiego, lat

21, i Romana Nowakowskiego, kupca, lat

21. Obydwóch rannych pogotowie ratun

kowe odwiozło do szpitala, skąd po o-

patrzeniu ran odwieziono ich na komen-

dę policji.

Po nadejściu prasy poznańskiej
postaramy się uzupełnić powyższe
sprawozdanie.

 TLT

Моуму р Hermanowokiego.
Przed kilkoma dniami prasa o

głosiła skrót motywów wyroku, za
padłego w procesie brzeskim. Pi-
semnego wyroku z motywami ani
oskarżeni, ani ich obrońcy nie o-
trzymali. Uzasadnienie wyroku,
które Sąd podobno kazał wydru-
kować w tormie książkowej, do-
stało się natomiast do rąk prasy,
zanim je doręczono osobom zainte
resowanym.

Ze proceder taki pozostaje w
sprzeczności z duchem i przepisa-
mi postępowania karnosądowego,
to chyba nie ulega żadnej wątpli
wości.

Kto jest za to odpowiedzialny?
O ile nas poiformowano, osobą tą
jest p. przewodniczący, wicepre-
zes Sądu, Hermanowski, który swo
jem zarządzeniem umożliwił jed-
nemu z p. p. dziennikarzy dostęp
do wygotowanego, lecz oskarżo-
nym jeszcze nie doręczonego wy-
roku.

Dowiedziawszy się o tem, dzien
niki opozycyjne oczywiście nie mo
śły pozostać w tyle i w ślad za pra
są rządową również opublikowa*
ły skrót motywów.

Wydaje się nam, że w innem
państwie podobny wypadek byłby
niemożliwy.

Ciekawi też jesteśmy, jak czyn
niki usprawiedliwią to niezwykłe
postępowanie wobec b. więźniów
brzeskich?

0 obniżkę taryf
kolejowych i pocztowych.

Stronnictwa opozycyjne przygo
towują szereś wniosków w spra
wie obniżki cen. '
W szczególności żądają obniže

nia taryf kolejowych pocztowo -
telegralicznych.

СЕЛЬНЕСЯЯЯЕНАЕСОВELSAGLA PETERS

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

4
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———

Rabin P. A. T.-icznej
czyli skąd Polska Agencja Telegraficzna czerple wiadomości

o zajściach w Krakowie.

Onegdaj urzędowa Polska A
gencja Telegraliczna rozesłała ko-
munikat do prasy, przedstawia-
jący zajścia w Krakowie w spo”
sób, który kazał nam wstrzymać
się od podania tej wiadomości.
W komunikacie P. A. T. czy*

taliśmy mianowicie, że
„„jedna z grup (młodzieży) wybiła

kilka szyb w sklepikach żydowskich oraz

poturbowała laskami miejscowego rabi-

na, który, broniąc się zranił lekko nożem

w rękę jednego z napastników. Organa

policji państwowej deminstrujących ake-

demików rozproszyły, nie dopuszczając

do dalszego $romadzenia się. Winnych

wywołania awantur zatrzymano do dyspo

zycji władz sądowych. W godzinach po-

południowych i wieczornych w mieście

panował spokój.* й

Ten rabin PAT-iczny, wloczą-
cy się z nożem, wydał nam się
jednak podejrzany. Skądinąd mie-
liśmy zupełnie odmienne relacje.

Wczoraj otrzymaliśmy piątko*
wy numer żydowskiego „Na-
szego Przeglądu”. Na stronie 3-ciej
znajdujemy opis zajścia w Krako'
wie w ujęciu żydowskiem. Czy-
tamy tam dosłownie:

„Równocześnie inni wybijali szyby

na ul. Wolskiej w sklepach żydowskich

oraz poturbowała laskami montera Men

dla Rubina, który, broniąc się, zranił lek

ko nożem w rękę jednego z napastników

Winnych wywoływania awantur zatrzyma

10 do dyspożycji władz sądowych. Wgo-

dzinach popołudniowych i wieczornych

panował w mieście zupełny spokój.”

Zestawmy te dwa sprawozda*
nia z przebiegu zajść w Krakowie.
Jak widzimy, P. A. T. przerobiła
Rubina na rabina a resztę
podała w najlepszym sosie ży:
dowskim.

Tak P. A. T; informuje czytel-
ników polskich.

Francuska komisja 9
BERLIN (Pat.) Dzisiaj przyby-

ła do Berlina francuska komisja
gospodarcza pod przewodnictwem
podsekretarza stanu francuskiego
ministerstwa gospodarstwa, Pa-
penotre. Natychmiast po przyby-
ciu delegatów francuskich odbyło
się pierwsze posiedzenie komisji.
Po przemówieniu niemieckiego

aspodarcza w Berlinie
wiceprzewodniczącego francusko-
niemieckiego komitetu współpra-
cy gospodarczej, sekretarza sta-
nu Schwarzkopfa, odpowiadał se-
kretarz stanu Papenotre, pocżem
komisja przystąpiła do opraco-
wania przedłożonych jej wnio-
sków i konkreinych projektów. |
Obrady potrwają czas dłuższy.

W sprawie długów wojennych.
PARYŻ (Pat). Minister finan-

sów odbył dzisiaj naradę z pre-
mjerem Herriotem w sprawie
przypadającej na dzień 15 grudnia
b. r. spłaty 20 miljonów dolarów
z tytułu długów wojennych.

Francuski attachć finansowy
w Waszyngtonie otrzymał. in-
strukcję bezzwłocznego przedsta”
wienia w imieniu rządu francus-
kiego rządowi Stanów Zjedno-
czonych wniosku w sprawie na-
wiązania rokowań co do długów
wojennych oraz prowizorycznego
zażądzenia wstrzymania raty 20

miljonów dolarów, płatnych przez
Francję 15 grudnia br. S

Nota francuska w sprawie diu-
$ów proponuje m. in., że o ileby.
rząd Stanów Zjednoczonychnie
mógł załatwić przychylnie wnios*
ku francuskiego w sprawie odro-
czenia terminu raty, przypada-
jącej na dzień 15. XII, rata ta
wpłaconą będzie do Banku Wy:
płat Międzynarodowych w Bazy-
lei i przechowana jako depozyt
aż do powzięcia ostatecznej de-
cyzji,

  



 

2.

„Kurjer Polski“, organ wiel-

kiego,  sanacyjnego przemysłu

streszcza w ostatnim numerze

(311) i uzasadnia program gospo”

darczy, jaki na posiedzeniu Rady

Centralnego Związku Przemysłu

Polskiego w dn. 3 bm. rozwinął

p. Andrzej Wierzbicki w celu

wywołania w społeczeństwie „od-

prężenia psychicznego'.

Projektodawca, nie bez slusz-

ności zaznacza, że „zmorą, ciążącą

niby głaz nad polskiem życiem

„gospodarczem“ są zaległości po”

datkowe. :
„Polskie życie gospodarcze ugina

się pod ciężarem danin publicznych. Za-

ległości w bezpośrednich podatkach pań-

stwowych wynoszą 720 miljonów złotych,

nie licząc podatku majątkowego Do

tego dochodzą zaległości w daninach

komunalnych i przeszło 200 milj. zale-

głości w składkach na rzecz ubezpie-

czalń społecznych. Składa się to właśnie

wszystko na brzemię miljarda przeszło

zaległości. Ten miljard przygniata rolni-

ka, przemysłowca, kupca i rzemieślnika,

dła tego miljarda nas nachodzą i tra-

dują sekwestratorzy, ten miljard nie

daje nam spokoju.*

Czy aby skarb państwa z tych

zaległości, z procentów (niezmier-

nie wygórowanych), kar, kosztów

egzekucji i t. p, ma jakąkolwiek

korzyść? Nie. Figurują one w

księgach jako martwa pozycja,

śdyż społeczeństwo coraz w więk-

szym stopniu staje się niewypła-

calnym dłużnikiem.
„Sytuacja nasza jest tego rodzaju, iż

trudno przypuścić, ażeby do skarbu pań-

stwa w przyszłym roku udało się ścią-

śnąć większe wpływy, niż w roku bie-

żącym, a faktem jest niewątpliwym, że

w miarę narostu zaległości, maleje zdol-

ność wpłacania podatków bieżących."

Więc jaka na to rada? Po-

prostu skreślić te zaległości, włą-

cznie z karami? Projektodawca

do tego nie dąży:
„Takie postawienie sprawy ucho-

dzićby mogło za żądanie dia życia go-

spodarczego wogóle, a dla przemysłu w

szczególności, jakichś specjalnych ulg,

a co gorsza stworzenia premij dla opie-

szałych płatników, lub też podważania

zasady honorowania prywatnych zobo-

wiązań, Tak w żadnym wypadku nie
jest.“

Projekt p. A. Wierzbickiego

przedstawia się następująco:
„Żąda on oczywiście skreślenia od-

setek i kar, których ściągalność jest dziś

bezwzględną fikcją i należy co prędzej

przestać nią operować. Proponowany w

programie system bonów polega na tem,

że każdemu płatnikowi, wpłacającemu

podatek bieżący, 90 proc. tej wpłaty za-

liczać się będzie jako pokrycie całych
100 proc. wymiaru, pozostałe zaś 10
proc. zużyte będzie na likwidację takiej-

że kwoty jego zaległości. Ci, którzy
zaległości nie posiadają, będą mieli

pewneprzywileje, bonem na te 10 proc.

będą mogli spłacać przyszłe podatki.“

„Kurjer Polski“, omawiając po-

wyžszy projekt, pisze:
„Zasadniczym motywem tej koncep-

cji jest, ażeby skarbu państwa nie na-
rażać na stratę, obywatela płacącego
podatki nie demoralizować, a przeciw-

nie spowodować u niego pewnego ro-

dzaju odprężenie psychiczne. W polą-
czeniu tych trzech momentów, tkwi

istotny sens proponowanego zabiegu.

Skarb państwa przez to nie poniesie

żadnych strat, bo trudno nazwać stratą
usunięcie likcji jakoby z opłaty procen-
tów, zwłoki i kary mogły wypłynąć dla
Skarbu jakieśkolwiek korzyści, wprost

przeciwnie, wyniknąć mogą tylko szko-
dy. Raz dlatego, że płatnik uwikłany
w sieć tych wzrastających należności,

popada w stan skrajnej depresji, pro-

'wadzącej nierzadko do aktów rozpaczy.

Powtóre dlatego, że państwo podcina tą

pedagogiką korzenie drzewa, z którego
pragnie mieć owoce, a, zmniejszając
wydajność produkcji, krępowanej temi

zaległościami, zmniejsza także pośrednio
realny wpływ z bieżących podatków.

Podaliśmy powyżej projekt p

Wierzbickiego oraz komentarz

doń „Kurjera Polskiego" w dość

obszernem streszczeniu dlatego.

iż porusza on rzeczywiście jedną

z najdotkliwszych bolączek nasze-

go życia, owej „zmory” zaległych

podatków, kar, egzekucyj, rewizyj

osobistych, zabierania ostatniego
dobytku... Niejednemu wcisnęło

to w dłoń broń samobójczą,
a ilość samobójstw na tle podat-

kowym wzrasta z dnia na dzień,

Potrzeba zaradzenia temu jest pa-

ląca — czy jednak projekt p.
Wierzbickiego istotnie jest środ-
kiem radykalnym na gnębiące nas

zło... czy też jest to jeden jeszcze

_'Półśrodki.
półśrodek, jakiemi tak chętnie lu-

bią operować pewne grupy sana-
cyjne?

Pomijamy kwestję, że projekt

p. Wierzbickiego nie jest orygi-

nalny, że przypomina on żywo

ostatnie zarządzenia von Papena,

na którego sanacja ostatniemi

czasy coraz częściej się powołuje,

jak gdyby nam raptem zabrakło

„własnych genjuszów*. Lecz oko-

liczność, że projekt jest wzoro-

wany na obcym, niemieckim,

nie przynosi mu oczywiście

ujmy. Chodzi o to tylko, czy jest

on praktyczny, czy przyniesie na-
szym słerom gospodarczym jako

też wogóle szerokiej masie płatni-

ków istotną ulgę.

Tak jest: projękt p. Wierzbic-

kiego obiecuje wcale znaczną

ulgę (skreślenie kar, opłata zale-

głości ratami po 10 proc.), ale

tylko tym płatnikom, którzy od-

tąd będą płacić bieżące podatki
regularnie.

W tem jest właśnie slaby
punkt całej koncepcji. _ Jeżeli
płatnik w pierwszych latach kry-
zysu, kiedy posiadał jeszcze pew-
ne zapasy i kiedy kryzys nie był
jeszcze tak dotkliwy, nie był
w stanie opłacić nadmiernych po:
datków i dopuścił do tak znacz-
nych zaległości, to jakim sposo-

bem kędzie dziś, śdy kryzys wciąż
się obostrza, a zasoby wszelkie
zostały wyczerpane, opłacać te

same podatki plus dziesięć pro-
cent a conto zaległości?

Projekt p. Wierzbickiego miał-
by może pewną rację bytu, o ile
byśmy faktycznie już osiągnęli
dno kryzysu, o ileby od jutra

zaczynała się doba niebywałego
rozkwitu. W tym wypadku zdo-

łalibyśmy może opłacać bieżące
podatki z dodatkiem pewnego
procentu na amortyzację zale

glych.

Ale to przecie marzenia glowy

ściętej. Jak niejednokrotnie ostat-
niemi czasy zaznaczano, nawet
w sferach rządowych, niema na-
razie widoków na polepszenie,
przeciwnie, trzeba się liczyć z

długotrwałym kryzysem, Wobec

tego zaš projekt p. Wierzbickieg

staje się nierealnym. .

Zaległości podatkowe są nie-
wąlpliwie wielkim ciężarem, ale
nie byłoby tego ciężaru, o ileby
same podatki były umiarkowane,
zastosowane do faktycznych na-

szych dochodów. Dopóki zaś po-
datki są nadmierne, wszelkie ulgi,
w rodzaju tych, jakie proponuje
p. Wlierzbicki, są półśrodkiem.
Gdyby nawet p. Wierzbicki po-
szedł o krok dalej i zaproponował

całkowite skreślenie zaległości
i toby nie uratowało sytuacji —
za parę lat mielibyśmy nowy
miljard zaległości.
«W ekonomice jak w medycy-

nie. błędną metodą jest leczenie

skutków, gdy przedewszystkiem

dotrzeć trzeba do przyczyn,

Idąc po nitce do kłębka,

stwierdzimy, że przyczyną zale”

głości podatkowych są nadmierne

podatki, przyczyną zaś nadmier-

nych podatków nasz budżet roz-
budowany w latach „radosnej
twórczości" ponad stan.

Sprowadzenie tego budżetu do

granic normalnych (nie przez obci-

nanie głodowych pensyj urzędni-

czych, co zmniejsza tylko siłę na-

bywcżą i wpływa na obniżenie

cen) unormowanie budżetów sa-

morządowych, gdzie w najlepsze

jeszcze kwitnie radosna rozrzut-

ność, znaczne ograniczenie cięża-

rów ubezpieczeniowych i tym pod.

„zdobyczy socjalnych”, zniesienie

monopolów, obciążających skarb,

najszersze pole dla inicjatywy pry-

watnej, krępowanej dziś szyka-

nami biurokratycznemi i przytło-

czonej nadmiernemi podatkami —

oto są środki, które doprowadzi-

„łyby do gruntownego uzdrowienia

naszego życia gospodarczego.

Projekt p. Wierzbickiego, acz-

kolwiek przyniósłby niezawodnie
pewną chwilową ulgę, w gruncie

jest tylko zastrzykiem kamfory

i nie usuwa zła radykalnie.
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Głodówka i bunt więźniów w Niemczech.
BERLIN. (Pat). Po rozpoczę-

ciu głodówki przez więźniów po-
litycznych w zakładzie karnym w
Bielefeld doszło dzisiaj do otwar-
tego buntu. Więźniowie pod do-
wództwem znanego porucznika
Reichswehry Scheringera, skaza-
nego za akcję wowrotową, zde-
molowali cele, wyrzucając przy-
bory do jedzenia przez okna na

ulicę, Przed gmachem więzienia
zebrał się tłum, który wtórował
okrzykami demonstrującym więż-
niom. Bunt został stłumiony si-
łami straży więziennej

CZEMU NIE JESTES
JESZCE CZŁONKIEM

OBOZU WIELKIEJ POLSKI.

DZIENNIK WILEŃSKI

Z prasy.
Próba wycofania się.

Na łamach sanacyjnego „Dzien
nika Poznańskiego” p. K. Kierski
podaje w wątpliwość czy zawarte
w niefortunnym układzie  li-
kwidacyjnym z Niemcami, ma
dalej moc obowiązującą zrzecze-
nie się przez rząd polski prawa
wykupu niemieckich osad koloni-
zacyjnych.
; „Z powodu podpisania z Niemcami
porozumienia „wyrównawczego”, między
jednym z wyższych urzędników naszego
ministerjum spraw zagranicznych a ów-
czesnym posłem niemieckim w Warsza-
wie, dr. Rauscherem, zostały wymienione
pisma, z których treści wynikałoby, że
rząd polski uważał wówczas za możliwe
zrzec się korzystania z prawa odkupu na
wypadek dziedziczenia osady przez spad-
kobierców 1-go i 2-go stopnia zmarłego
osadnika”.

Łkwiwalentem, na który liczył
rząd polski, mogłoby być — zda-
niem „Dziennika Poznańskiego—
tylko

„polepszenie się stosunków polsko-
niemieckich, wyrzeczeni się przez Niem-
ców ich dążeń rewizjonistycznych, pogo-
dzenie się z faktem istnienia państwa pol
skiego, jako równouprawnionego partne-
ra na gruncie międzynarodowym.

Bezzwłocznie jednak okazało się, że
nadzieje były zawodne, a ofiara daremna.
Nadzieje oparte na nieznajomości psychi-
ki niemieckiej, a ofiarę zdecydowano się
ponieść wyraźnie na kredyt. Niemcy nie
tylko nie poddali rewizji swojego stosun-
ku do Polski, ale jawnie zaczęli przygoto-
wywać się do wojny. Nic zatem dziwne-
šo, że kiedy przyszło do ratyfikacji za-
wartego porozumienia w sejmie, naj-
mniejszej już tam wzmianki o listach nie
było. Jak widać z „Dziennika Ustaw*
(załącznik do Nr. 90 — 1931 r., poz. 704),
sejm ratyfikował tylko układ, dotyczący
likwidacji, nie wspominając ani jednem
słowem o prawie odkupu. W układzie
wogóle nie mówi się o odkupie. Dla te-
raźniejszego rządu polskiego tylko taki
układ ma moc obowiązującą”.

W. swoim czasie całą prasa na-
rodowa, w Sejmie zaś Klub Naro-
dowy ostrzegał przed układem
likwidacyjnym, który „na złość
ndecji*  przeforsowany został

większością BB. Dziś starają się z
tego wycofać.

Obóz pomajowy o sobie.
„, Wygląd obozu pomajowego, w
siódmym roku rozwoju, skłania nie
które jego grupki do wyrzekania
się tej kompanii, do której jednak
nieodłącznie należą.  Zajmujący
przykład takiego odrzekania się,
ale i kłopotów, stąd wynikających,
daje m. in. pismo „Nowa Ziemia
Lubelska", wychodzące w Lubli-
nie, a bardzo gromkie w swej przy-
należności do obozu pomajowego.
Kłopotów przysparza temu pismu
sanacyjnemu narodowy „Głos Lu-
belski“, bacznie śledzący te ewo-
lucje, Oto niektóre dosłowne przy”
toczenia z „Now. Ziemi Lub,*:

„Obóz pomajowy, będący konglomo-
ratem, zlepkiem najróżnorodniejszych
typów, począwszy od radykałów kanap-
kowych aż do marzycieli o tronie kró-
lewskim w Polsce, prócz małej grupy na-
prawdę ideowych i prawdziwych piłsud-
czyków, w całej pełni zawiódł nadzieje
społeczeństwa... Obóz ten nie jest two-
rem moralnym. opartym na silnych i głę-
boko w duszy społeczeństwa tkwiących
podstawach... Jest on tworem przejścio-
wym, powołanym do życia, do spełnienia
określonego zadania, jak dalece spełnił
on swoje zadanie, o tem napiszemy w
przyszłości...” (N. Z. L. z 5.X b.r. nr. 108).

„Jak w rodzinie tak ścisłej, jak fa-
szystowska, wkradły się czynniki niepo-
wołane, konjunkturalne, tak i do naszego
obozu weszli ludzie, zupełnie nie mający
nic wspólnego z ideologją legionową, lu-
dzie bądź konjunktury lub ludzie brudni,
ci przeważnie opanowali życie społeczne
i nadają tam i kierują biegiem życia poli-
tycznego wewnętrznego, a nawet pry-
watnego.. My chcemy i żądamy, by rząd
obecny, na czele którego stoją ludzie
czyści i ideowi, oparł się na czynnikach
„pewnych i czystych” (faszystowskie:
sicuri e puri, przyp. „Gł. Lub."). Jak do-
tychczas wskazuje tok naszego życia,
dzieje się odwrotnie. Władze u góry sta-
ły się bezsilne wobec tej masy ludzi
konjunktur, u środka dążących do wła-
snych egoistycznych celów". (N. Z. L. z
6.X b. r. nr. 109).

„Blok w takim stanie i składzie, jak
obecnie, okazał się zupełnie nieudolnym

do jakiejkolwiek pracy ustawodawczej.
Nie przepracował żadnego programu,
który chciałby z żelazną konsekwencją
i wytrwałością realizować i wprowadzać
w życie”. (N. Z. L. nr. 131).

Określenia te są niedwuznacz-
ne. Jednak, gdy „Głos Lubelski
zwrócił na nie uwagę, zakłopotana
„N. Ziemia Lub.“ (nr. 137) stara
się jakoś wybrnąć z tej oceny...
własnego obozu. Ale to nie gładko
wypada, gdy gniewa się:

„Insynuują nam, że występujemy
przeciw ideologji BBWR. Ideologja Bloku
jest oparta na ideologii Komendanta, a
zatem i nasza, zbuntowanych piłsudczy-
ków... I z lewa i z prawa zdają sobie
sprawę, że nie występujemy przeciw
BBWR., ale przeciw pewnym ludziom z
Bloku, jako szkodnikom państwowym,
czy to wskutek nieróbstwa, indolencji,
czy nastawieniom konjunkturalnym czy
też brudnych rąk... Wciąż będziemy, sta-
le aż do skutku powtarzać i podkreślać
nasze stanowisko wobec tych szkodni-
ków..." (N. Z. L. nr. 137).

Naprzód napisali, że BB jest
zlepkiem typów także i brudnych,
z małą tylko grupką ideową, a te-
raz powiadają, że ideologja tego
zlepka jest ich ideologją, a tylko
nie ludzie brudni, tak jakby ideo-
logia chodziła osobno, a ludzie
osobno. ‚

Słowa a czyny.
„Gazeta Polska“ przylapala p.

Wierzbickiego, na dość nieładnej
sprawie... Mianowicie uzasadnia”
jąc w „Gazecie Handlowej" (jak
wczoraj w artykule wstępnym po-
dnieśliśmy) postulaty przemysłu,
p. Wierzbicki wystąpił przeciw wy
datniejszej obniżce produktów kar
lełowego przemysłu. A dla popar*
cia swych żądań jakimś autoryte-
tem, przytoczył w sposób ogólni-
kowy („publikacja Ligi Narodów'j
pogląd kół L. N., że opinja „wyol-
brzymila“ znaczenie „nożyc (roz
piętości między cenami rolnemi, a
przemysłowemi).
: „Cylata — pisze „Gazeta Polska“—
jest nieścisła. Istotnie w wydawnictwie
„Service d'Etudes economiques przy L. N.
p. t. „La situation economique mondiale
1931/32", na stronie 146 napisano to wła
śnie co p. Wierzbicki przytacza. Ale na-
pisano nietylko to. Gdyż bezpośrednio
pokropce, na której kończy p. Wierzbi-
cki, zaczyna się następujące zdanie, któ-
re my ze swej strony powtarzamy:
: „Jednakže poważna rozpiętość, jaka
istnieje pomiędzy cenami surowców ral-
nych i towarów gotowych, oraz z dru-
giej strony spadek siły nabywczej rolnic-
twa ograniczają oczywiście możność oży-
wienia przemysłowego. Tak długo, jak
długo nie zostanie przywrócona równowa
ga między cenami surowców (rolnych —
przyp. Red.) i cenami wyrobów gotowych
będzie trwać błędne koło spadku cen,
zniżki siły nabywczej i wzrostu bezrobo-
cia. Wymożenie tej rozpiętości cen jest

zawsze oznaką braku przystosowania się
przemysłu, zmniejszenie zaś tej rozpięto-
ści jest głównym warunkiem poprawy”.

„Gazeta Polska“ jak wiadomo,
jest organem rządzącej u nas gru-
py. Cieszymy się, że wypowiada
takie poglądy. Czemuż jednak czy-
ny nie odpowiadają słowom? Naj-
wyższe w Polsce ceny, są ceny mo
nopolowe, czemuż „Gazeta Pol-
ska“ zamiast polemizować z p.
Wierzbickim nie apeluje do rządu
o ich zniżkę? Obok cen monopolo-
wych wartoby także pomyśleć o
zniżce taryf kolejowych i poczto*
wych, nieproporcjonalnie u nas wy
sokich. najwyższych bodaj na ca*
łym świecie.

Co też tyczy kartelów, to wia-
domo że są one najzupełniej od rzą
du zależne i wystarczyłby nacisk
ze strony rządu, by obniżyły ceny.
Niestety takiego nacisku niema.

Z trybuny sejmowej, z ust mi-
nistra padają ostre słowa przeciw”
ko zbyt wysokim cenom kartelo-
wym, organ oficjalny piorunuje
przeciwko rozpiętości cen — tym*
czasem ceny monopolowe i karte'
lowe pozostają „sztywne” i ani
drgna, podczas $dy wszystkie in-
ne, nie obarczone opieką rządu,
spadają katastrofalnie niemal z go
dziny na godzinę.

Zadowolenie Niemców i obrady z powodu
angielskiego projektu rozbrojenia,

BERLIN (Pat.) Wczorajsze o-
świadczenie angielskiego mini-
stra spraw zagranicznych Simona
o  równouprawrieniu zbrojeń,
przyjęte zostało przez niemieckie
koła miarodajne z zadowoleniem.
Mowę Simona uważa się za po-
ważny etap w walce o uwol-
nienie Niemiec od postano-
wień traktatu wersalskiego.
Zawiera ona—zdaniem kół nie-
mieckich zasadnicze uznanie nie-
mieckiego, postulatu o równou-
prawnieniu. Na miejsce V-tej czę:

ści traktatu wersalskiego wejść
mają według tej interpretacji po-
stanowienia przyszłej konwencji
rozbrojeniowej.

Prasa niemiecka pod wpływem
wyjaśn'eń dzienników angielskich
i Biura Reutera, z wyraźną oba-
wą przewiduje możliwość wysu-
nięcią ze strony angielskiej żąda-
nia na które Niemcy nie mogłyby
się zgodzić Odnosi się to do żą-
dania, ażeby Niemcy uznały
status quo I zawarły t. zw.

Locarno wschodnie. -

Baldwin żąda zniesienia lotnictwa
wojskowego

LONDYN, (Pat). W kołach po-
ltycznych Londynu  podkreśl:ją
wielkie znaczenie, jakie dla
sprawy pokoju posiada wczo-
rajsze wystąpienie w parla-
mencie wicepremjera Baldwi-
na, który krótkiem lecz wysoce
wymownem przemówieniem za-
kończył przed samą północą dy-
skusję  rozbrojeniową w Izbie
gmin.

Baldwin wypowiedział się
za całkowitem zniesieniem
"lotnictwa dla celów wojennych
i nie ulega wątpliwości, że w
tym klerunku delegacja an-
gielska zmierzać będzie w Ge-
newle.

Baldwin poszed! jeszcze dalej,
oświadczając, že nawet znlesle-

nie awjacji wojennej nie uwol-
ni ludzkości od grozy ataków
bombowych albowiem samolo-
ty cywilne mogłyby być użyte
dla rzucania bomb. Dla sku-
tecznego rozbrojenia niezbęd-
na jest właściwa kontrola w
lotnictwie cywiinem.

Przemowa Baldwina, wygło-
szona z wiełką mocą i przekona-
niem prawie o północy, dy
nastawała 14-ta rocznica dnia
zawieszenia broni, sprawiła w
Izbie gmin głębokie wrażenie.
Pozatem uważeją za pewne, że
to, co powiedział Baldwin, stano-
wić będzie m. in. treść propozy-
cyj brytyjskich, jakie wysunie w
Genewie w przyszłym tygodniu
Simon. A

Wykupywanie domów w Wilnie
przez Litwinów.

Komitet Wyzwolenia Wilna działa.

Akcja wykupywania nierucho-
mości w Wilnie i na prowincji
przez Tymczasowy Litewski Ko-
mitet posuwa się szybko naprzóe.
Litwini zasilani wielkiemi fundu-
szami z Kewna mają możność
wykupywania wielkich kamienic
w Wilnie. Ostatnio litwini (po-
dobne Tym :z. Komitet , Litewski
w Wilnie) nabyli gmach Kupców
i Przemysłowców przy ul. Mic-

kiewicza 33 za 18 tys. dolarów
amer.
W ciągu ostatniego półrocza

Tymczasowy Komitet nabył w
Wilnie trzy wielkie kamienice
przy ul. Dąbrowskiego, Wielkiej i
Mickiewicza za cenę 530 tys.
złotych. Również szereg innych
towarzystw litewskich nabył nie:
ruchomości w powiecie święciań-
skim, grodzieńskim i lidzkim.

 

Szkice i obrazki.
NIKT NIE JEST PROROKIEM...

We własnym kraju, w domu, w re-
dakcji, w gronie skoich kolegów i przy-

jaciół.
Napiszę jakiś szkic i składam re-

daktorowi do przeczytania.
Zacny ten człowiek czyta artykulik

z tak przeraźliwą miną jak gdyby był
dziewicą przed ślubem, lub jak gdyby
miał się poddać za chwilę najdzikszej

jakiejś operacji.

Ostatecznie feljeton idzie do druku

i poddany zostaje trawiącej analizie przy-

jaciół i kolegów.

Z tem to już jest stanowczo gorzej.

Przyjacioły nie tylko że się krzywią, ale

i krytykują. Na dwa tysiące siedemset
dwadzieścia trzy artykuły moje, pisane w
„Dzienniku“, szanownemu gronu moich

kolegów podobało się tylko jedno zdanie

(w ieljetonie z dnia 23 maja 1930 roku),

pozatem były to „szmoncesy* i „plagja-
ty”, jak kto woli. Czasami nie znajdują

słów oburzenia i nie mówią nic, czasami

jednak tną złośliwie jak osy, to co czło-

wiek w dobrej wierze napisze.

Tak też było ostatnio.
— Patrzajcie — powiada taki jeden

z drugim — o akademikach napisał.
— Skąd on wogóle do tego przycho-

dzi?

— Sam rok był tylko na uniwerku i
to podobno gdzieś zagranicą, a wypisuje
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MAGGI Sp. z ogr. odp.
Fabryka w Poznaniu.
 

Rewizja...
Pod powyższym nagłówkiem

czytamy w „Robotniku”':
Wczoraj w godzinach przyjęć

adwokackich między 5 a 7 wiecz.
dokonano rewizji w kancelarji ad-
wokata Holcmana poszukując wek
sli, zdeponowanych u tego adwo-
kata przez jednego z jego klijen-
tów. Weksli tych nie znaleziono.
Decyzję dokonania rewizji wydał
sędzia II Oddziału Sądu Grodzkie-
$o na Pradze dr. Brzostowski.

Jest to drugi w Warszawie wy-
padek od czasu istnienia Państwa
Polskiego naruszenia wyraźnego
brzmienia ustawy o tajemnicy za-
wodowej adwokata. Przed szere-
giem lat — o ile sobie przypomina
my — sędzia śledczy, który wydał
podobne zarządzenie, został za-
wieszony w czynnościach a nastę-
pnie przeniesiony do Nowogródka.
Tym razem naruszenie ustawy by”
ło jeszcze bardziej rażące z tego
względu, że sędzia nie dokonał o-
sobiście rewizji, lecz wyręczył się
organami policyjnemi,

Wypadek ten wywołał wśród
palestry warszawskiej duże wraże
nie.

takie rzczy jak gdyby w mensie. kupił

abonament tygodniowy na obiady.

Ckliwota, lukrecja, nudy i tyle.
Zjechać go, niech się nie bierze nie-

fachowiec jak „Żagarzysta* do Wyspiań-
skiego.

Tak to powiadały dziennikarze na
kawie u Rudnickiego (dwunastu dzienni-
karzy i jedna mała czarna) i uradziły

ażeby coś takiego zrobić bym o akade-
mikach nie pisał więcej.

Nie wiedząc o tem, siedziałem w do-

mu i pisałem o dziesiątym tygodniu aka-

demickim, by choć nie mogąc groszem

pimódz, dobrem słowem  bieduli akade-
mickiej dać wsparcie.

Przychodzi kolega i z miną bazylisz-
ka powiada:
— Piszesz coś?
— Tak.
— To szkoda.
— Dlaczego?

— Bo nie masz już wiele czasu.

— Jakto?

— Bardzo proste. Ja bym na twoim

miejscu poszedł kupować trumnę.

—Bardzo to sympatyczny mebel, ale
fo nie mam gdzie położyć. .

— Bracie kochany! nie ty jego, ale

w niego cię położą.

— A to dlaczego? — czyżbym roz-
kładał się.

— Jeszcze nie, ale od jutra zaczniesz.

Z powodu?
— J. W. napisał na ciebie paszkwil,

że zdechniesz.

— J. W. to hipochondryk.
— Tacy najdłużej żyją.

— Ale umierają ciężko.

Kolega poszedł, a ja skończyłem artykuł

© akademikach, by choć dobre słowo i

jako tako zachowane szelki po mnie zo-

stały i poszedłem na miasto.

Śmierć bowiem na ulicy jest wesel-

sza i przyjemniejsza. Dusza nie musi szu-
kać dziury w dymniku ale wprost leci do

nieba, zlekka tylko. zawadziwszy o dru-

ty telefoniczne.

Nie skonałem jednak, tylko oczeki-

wałem ciosu ciężkiego wroga.

Aż oto następnego dnia
pękła!

J. W. napisał.

Ludzie patrzyli na mnie czy już ko-

nam.
Ja przeczytałem artykuł, który miał

być dla mnie strzałą śmiercionośną, a

mając serce gołębie i pomny na słowa

„chlebem za kamień”, odpisałem przyja-
cielowi bajkę:

(Widząc jak głodowały myszy jesienią
w komorze

Zahukał żałośnie puhacz co mieszkał
w kominie na dworze.

Zapłakał gorzko, a wśród nocnej ciszy
Echo powtórzyło głośno zew puhacza
„Biedne myszy”.
Usłyszał głos puhacza literat ze dwora
Cóż to za głos żałosny
Z komina mi fora!
Tyrady jakieś smętne śpiewasz mój

puszczyku,
Miast začwierkač wesolo, došė mam

twego krzyku.
Zakląkł literat, mars mu wystąpił na

czole.

„Poczejkajcie, ja tego puszczyka zastrze
ią“

I palnął—feljetonem — bronią nieomylną,
Lecz spudłował...

Bo to nie Baranowicze, ale Wilno).

Jutro zaś opowiem o dalszych lo-

sach Stacha akademika.

bomba

M. Junosza.

URRERTZCTEZTOLARRERYSKA WOZEM EDG A I

Skutki zaburzeń w Genewie.
GENEWA. (Pat). Dzisiaj zmarł

znowu jeden z rannych podczas
onegdajszych zaburzeń, powięk-
szając liczbę ofiar do 12 W Mor-

ges koło Lozanny zmobilizowano
dzisiaj trzy szwadrony kawalerji
kantonu Vaud.

Manifestacja komunistyczna we Francji.
PARYŻ (Pat.) Dzisiaj o godz.

10-ej przed południem w Paryżu
i okolicach komuniści urzą?zili
wielkie manifestacje Wzniesiono
10 trybun, z których przemawiali
liczni mówcy.

VINCENNES (Pat.) Partia ko-

munistyczna urządziła tu dzisiaj
rano wielką manifestację, w cza-
sie której doszło do starcia z po-
licią. Manifestanci obrzucili poli-
cję kamieniami. Dwaj policjanci
zostali ranieni. Spokój szybko
przywrócono.

Ugodowy kurs polityki japońsko-sowieckiej
MOSKWA (Pat.) Nowym am-

basaderem Japonji w Moskwie
został mianowany Oto. Dawny
ambasador Hirota został przy-
dzielony do centrali ministerstwa
spraw zagranicznych w Tokio.

Zmiana ta ma być wyrazem dal-
szej poprawy stosunków sowiec-
ko-japońskich, albowiem były
ambasador Hirota uchodził za
zwolennika metod silnej ręki
w polityce Japonji wobec Moskwy.

WARUNKI PAKTU JAPOŃSKO -
SOWIECKIEGO. |

LONDYN, Według wiadomości
z Tokio, delegat Japonji w Ge-
newie, Motsuoko, który jest obec”
nie w drodze do Genewy, nadesłał
raport, w którym stwierdza, że
rząd sowiecki uzna nowe państwo
mandżurskie jedynie pód warun-
kiem, że Japonja zawrze pakt
o nieagresji z Sowietami, Ze stro”

ny Japonji zwracają uwagę, że
zawarcie takiego paktu nie jest
łatwe, ponieważ przy tej okazji
musiałby być uregulowany cało-
kształt stosunków rosyjsko-japon-
skich, w które wchodzą, prócz
Mandžurji, tak zawiłe sprawy, jak
mongolska i kolei wschodnio-
chińskiej,

14

 
 

 



  

 

   

     
    

 

  

     

  
   

      

  

   

    

  

   

 

   

  
  
   

    

    

 
   

  

  
    

  

  
 

_ Czasie

W dniu wczorajszym jako w
14 rocznicę uzyskania Niepodie-
głości staraniem Komitetu obcho-
du w kościele św. Kazimierza od
było się  uroczyste-dziękczynne
Nabożeństwo, na którem obecni
byli przedstawicie władz państwo-
wych, samorządowych, sądowych,
uniwersyteckich, wojskowych na
czele z wojewodą Beczkowiczem,
gen. Skwarczyńskim i rektorem
Opoczyńskim oraz prezydentem
miasta Maleszewskim.

Przed kościołem ustawiły się
bataljony 1 i 19 Dywizji Piecho-
ty pułki kawalerji, artylerji i
saperów, oraz liczne zastępy przy-

_ sposobienia wojskowego.
W świątyni ustawiły się pocz--

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Pochmurno, mgiisto, miejsca
mi deszcze. Temperatura bez
Zmian, słabe wiatry południowo
Wschodn'e.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Za duszę Šš. p. Zofjl z hr.

Kossakowskich Meysztowiczowej,
Jako członka Katockiego Związku
Polek odbędzie s'ę 7-go dnia po
Jej šmiarci t. j. w niedzielę 13-go

. m. o godz. 9 w kaplicy Serca
Eucharystycznego przy ul Mic-
kiewicza 19. Msza św. na którą,
 łaprasza Zarząd Związku.

Z MIASTA.
— Stan zdrowia prof. Fer-

dynanda Ruszczyca. Ceniony
powszechnie dziekan wydziału
Sztuk Pięknych (O. 5. В., prof.

erdynand Ruszczyc od dłuższe-
go czasu złożony jest ciężką nie-
Mocą. Z inicjatywy grona przy:
Jaciół w niedzielę dnia 13 b. m.
O godz. 10 rano ks. Meysztowicz
W kaplicy Ostrobramskiej odprawi
Nabożeństwo na intencje powrotu
do zdrowia prof. Ruszczyca.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Przejście ulicy  Wiłko

Mmierskiej na prąd zmienny.
lektrownia Miejska prowadzi ro-
oty przygotowawcze, celem

Przejścia z prądu stałego na
zmienny na vl.cy Wiłkomierskiej,
Bołtupskiej, Pijarskiej i Rybaki.
rzełączenie dzielnicy nastąpi

nia 17 listopada b. r.
SPRAWY SANITARNE.

» — Wypadki zachorowań na

Szkarlatynę. Jak się dowiedu
emy w mieście zanotowany zo-
М! ostatnio zna-zny wzrost wy-
bądków zachorowań na szkarlaty:
nę. W obecnej chwili przebywa
Na kuracji w szpitalu zakaźnym
ha Zwierzyńcu 64 chorych na
Szkarlatynę oraz 20 podejrzanie
Chorych na obserwacii

SPRAWY PODATKOWE.
— Opodatkowanie kar za

zwłokę. W „Dzienniku Urzędo:
wym” Min. Skarbu ogłoszono
Tozporządzenie ministra w spra-
wie obniżenia kar za zwłokę, od-
Setek za odroczenie tudzież kosz-
tów egzekucyjnych. Od 1 listo-
Dada na poczet niecdroczonych

nierozłożonych zaległości po-
biereć się będzie tylko 15 proc.
W'stosunku rocznym.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Świadectwa przemysło-

We na r. 1933. Magistrat m. Wil-
Na rozplakatowal na murach
Miasta obwieszczenie o wykupie
Wiadectw przemysłowych na rok

1933 i kart rejestracyjnych na
tenże rok.

Termin nabywania świadectw
Przemysłowych i kart rejestracyj-
Rych upływa z dn. 31 grudnia
oku bież.

_  — Uwidocznianie cen. Sto-
Warzyszenie Kupców i Przemy-
łowców Chrześcijan w Wiloie
dwraca uwagę PP. kupców na
ozporządzenie Władzy admini-
strącyjnej, dotyczące obowiązku
Uwidoczn'ania cen artykułów po-

Wszedniego użytku. Ceny należy
Uwidacznizć w oknach wystawo-
Wych, na towerach w sklepie oraz

przez umieszczenie cennika. —
Szczegółowych informacyj co do

Wykazu artykułów, podlegających
ujawnianiu cen, udziela biuro

towarzyszenia (godz. 11 — 2).

— Opodatkowanie cukierni.
Min. Skarbu wyjaśniło, że cukier:
nie podlegają zasadniczo opo-
datkowaniu według stawki 2 pro-

Centowej od obrotu niezależnie
Od pochodzenia i rodzaju sprze-

dawanych artykułów. Jednak mi:
nisterstwo wyjaśnia, że obroty

pracowni rzemieślniczych korzy-

stają z ulg i wobec tego część
ubrotów pochodzącą ze sprze-
daży nawet z cukierni, lecz nie
do spożycia na miejscu, wytwo-
lonych we własnej pracowni
Artykułów może korzystać z ulgi.

Reszta opłaca wysoki podatek.

SPRAWY KOLEJOWE.

— Nowe stacje na linji wo
topajewo—Druja. Uwzględniając
życzenia miejscowej ludności oraz
lej potrzeby gospodarcze, Wileń-
Ska Dyrekcja K. P. w najbliższym

przystąpi do otwarcia

dwóch nowych przystanków sta-

Gyjnych, a mianowicie na stacji

owy-Pohost na linji kolejowej
ruja—Woropajewo i Połowo.
Na przystankach tych ustawione

 łostaną wagony dla persenelu
stącyjnego, gdzie będzie on urzę-
dował.

Obchód 14-lecia niepodległości w Wiinie.
ty sztandarowe, korporacje aka
demickie oraz delegacje związków
społeczno - oświatowych i t. p.
Po nabożeństwie na ul. Mickie-
wicza odbyła się defiladz, którą
przyjął dowódcn | Dyw. Piech.
gen. Skwarczyński w obecności
wojewody Beczkowicza. :
W koszarach i szkołach w dniu

tym odbyły się okolicznościowe
odczyty i pogadanki, zaś w teatrze
Wielkim na Pohulance specjalny
uroczysty obchód święta narodo-
wego. W s»li Miejskiej odbyła się
akademja urządzona przez Fede-
rację Zw. Obr. Ojczyzny. Gma-
chy iluminowane i udekorowene
flagami.

 

— Zjazd naczelników ruchu
kolejowego w Warszawie. O
negdaj w Werszawie w Min'ster
stwie Komunikacji odbyła się
konferencja nac elników wydzia-
łów ruchu wszystkich dyrekcyj
kolejowych.

Z ram'enia Wileńskiej Dyrek-
cj Kolejowej w naradach tych
brał udział inż. Stefan Walicki.
Tematem narad były sprawy
vsprawnienia ruchu i gospodarki
kolejowej.!

POCZTA i TELEGRAF,
— Uroczysta Akademja.

Dziś w Mzlej Saii Miejskiej ul.
Końska Nr. 1 odbędzie się uro:
czysta akademja ku uczczenu
14-tej rocznicy Odzyskania Nie-
pooległości zorganizowana przez
wileńskich pracowników poczto-
wych.
W programie: okolicznościowe

przemówienie wygłosi Prezes Dy-
rekcji Poczt i Telegrafów p. Inż.
Karoi Zuchowicz. W części kon-
certowej udział biorą: pp. Marja
Szmurłowa — śpiew, p. Janina
Sumorokowa — deklamacja, p.
Władysław Niedzielko —' śpiew,
p. Adela Bay i p. Władysław
Szczepenski — akompanjament.
Symfoniczna orkiestra. pocztow-
ców pod dyr. p. Romana Her-
mana, Chór pocztowców pod dyr.
p. Władysława Szczepańskiego:
oraz pocztowy Chór rewelersów
pod kier. p. Jerzego Swiętochow-
skiego. ` :

Początek punktualnie o godz.
8 m. 40 z uwagi na transmisję
akademji przez  Rozgłośnę Wi-
leńską. Wstęp bezpłatny.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zarząd Sodalicji Marjań-

skiej Akademików U. S. B. za
wiadamia, że dn. 13 b. m. o
godz. 8,30 (bez kwadransa) w ko-
ściełe św. Jana przy głównym oł-
tarzu zostanie odprawiona przez
J. E. ks. Arcybiskupa Inaugura-
cyjna Msza šw. ze wspė'ną Ko-
munją św. Obecność wszystkich
cełonkiń w odznakach konieczna.
Po Mszy św. śniadanie i zebranie
ogólne w sali—Uniwersytecka 9—9,
O godz. 4,30 Inauguracja Roku
Sodalicyjnego w Ognisku Aka-
demickiem (Wielka 24).
— Zebranie Sekcji badań Ii-

terackich Koła Polonistów od-
będzie się du. 13 b. m. w semi-
narjum polonistycznem. Na po-
rządku dziennym ref. kol. M.
Rzeuskiej p. t: „Nauki humani-
styczne”. (lch stosunek do nauk
przyredniczych, struktura metody
badań, zadania). Pocz. o godz.
11 ej.
— Z Koła Prawników Stud.

U. 5. B. Godziny urzędowania
członków Zarządu.

Prezes — poniedziałki i piątki
13.30—15, wiceprezes gospodar-
czy — poniedziałki i środy —
11—12, wiceprezes naukowy —
wtorki i piątui 13—14, sekretarz
poniedziałki i czwartki 12—13,
wtorki i środy 13—14, piątki
11—12, skarbnik — środy 20—21,
czwartki 12—13, przewodniczą-
cy komisji wydawniczej i kierow-
nik sekcji dochodów niestałych—
poniedziałki 12—14, piątki 11—13,
bib'joteka — środy, czwartki i
piątki—13 30—14 30, sklep skryp-
tów i sklepik komisowy — środy,
czwaitki i piątki 13—14. Oprócz
tego sprzedaż skryptów u kierow-
nika czytelni codziennie oprócz
sobót i świąt 16—20.
— Akademickie Koto Inflant-

czyków. Jutro, w niedzielę od-
będzie się walne zebranie w lo-
kalu Koła Medyków (Wielka 24)
o godz. 10.
— Akademickie Koło Ło

dzian w Wilnie. W niedzielę
dria 13 b. m. o godz. l2ej w
lokalu P. M. S. przy ulicy Wileń-
skiej Nr. 23 m. 9 odbędzie się
poranek dyskusyjny A. K. Z. Re-
ferat p. t. „O nowy ideał wycho-
wawczy” wygłosi kol. U. Kotlicki.
Obecność członków obow'ązko-
wa. Goście mile widziani.
— Akademicka Drużyna Har-

cerska U. 5. B. Dziś w lokalu
Związku Osadników (ul. Zygmun-
towska 16) o godz 8ej odbędzie
slę Zebranie Drużyny.

SPRAWY SZKOLNE.
— Koncert wokalno - mu-

zyczny ku czci Fryd. Chopine
urządzony staraniem uczniów
szkoły pow. Nr. 17 (Wielka Po-
hulanka 18) odbędzia się w sal-
szkolnej dn. 13-XI r. b. (niedzie.
la) o godz. 16. W drogramie: or-
kiestra, śpiewy solowe i
Popisy w grze na skrzypcach I

chóru; -

DZIENNIE MILERSE!

Podjęcie wałki o cenę prądu elektrycznego.
Na odbytej onegdaj w lokalu

Związku Lokatorów i Sublokato-
rów m. Wilna przy ul. Hetmań-
skiej 2 konferencji przedstawi-
cieli organizacyj kupieckich, ce-
chów rzemieślniczych, związków
zawodowych rzemieślniczych i ro-
botniczych powołany został do
życia Komitet Obywatelski do

walki z taryfą prądu elektrycznego.
Wybrano prowizoryczny za-

rząd Komitetu, składający się z
5 przedstawicieli wspomnianych
organizacyj.

Na konferencji tej postano-
wiono domagać się od Magistra-
tu obniżenia prądu elektycznego
z 85 gr. za klw. na 60 gr.

fortepianie na cztery ręce: wali
ce, mazurki, preludjum C moll:
A-dur i wiele innych. Recit. mu,
zyczny utworów Fryd. Chopina-
Wsten 10 »r

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Ze Stowarzyszenia Kupców i Prze

mysłowców Chrześcijan w Wilnie. W nie
dzielę dnia 20 listopada br. o godz. 4-ej
po południu odbędzie się we własnym lo
kalu (Bakszta 1f) nadzwyczajne walne
zgromadzenie członków Stowarzyszenia.
Na porządku dziennym są sprawy nastę-
pujące: 1) Sytuacja budżetowa Stowa
rzyszenia; 2) Jak uniknąć wygórowanych
wymiarów podatku obrotowego; 3) Wolne
wnioski. O ile zebranie w wymienionym
powyżej terminie nie dojdzie do skutku
z braku qvorum, odbędzie się w drugim
terminie tegoż dnia o godz. 5-ej po po-
łudniu bez względu na ilość obecnych.

— Farmaceutyczne Kursy
Obrony Przeciwgazowej, pod
protektoratem Wileńskiego Wo-
jew. Wydziału Zdrowia Publ'cz-
nego, organizuje Wileński Komi-
tet L O. P. P. Wykłady będą się
odbywały w godzinach wieczoro-
wych od godz. 7 do 9

Otwarcie kursu nastąpi dn.
15 b. m. o godz. 8 w Zakładzie
Farmakognozji ul. Objazdowa 2.

Zapisy na kurs przyjmują ap-
teki: p. Jundziłła p. Rodowicza i
Kasy Chorych ul. Dominikańska 15
— Zebranie Koła b. wycho-

wanek gimnazjum S. S. Naza-
retanek odbędzie się w niedzielę
o godz. 4 po. w lokalu szkoły.

ZEBRANIA i ODCZYTY.
— Zarząd Stow. b. Wych.

Gimn. przy kościele św. Kata-
rzyny w Petersburgu wzywa
wszystkie uczenice i uczniów na
walne zebranie, które się odbę-
dzie w niedzielę 13-go o g. 16 tej,
ul. Mickiewicza 48 m. 6
— Dziś odczyt dyskusyjny

J. N. Millera w Związku Lite-
ratów o godz. 8.30 (w klubie
Ostrobramska 9). Znany ze swych
ostrych wystąpień wobec ustalo-
nych sądów o „Penu Tadeuszu”
i poezji romantycznej wogóle,
krytyk warszawski, autor „Zarazy
w Grenadzie” Jan Nepomucen
Miller—wygłosi w Zw. Literatów
odczyt p.t „O tło społeczne
„Dziadów”. Wstęp dla członków
bezpłatny. Goście mile widz ani.
Nieczłonkowie płacą 150 zł. Dla
młodzieży  studjującej zwykłe
zniżki.

SPRAWY ROLNE.
— Egzekucje na wsi. Min.

Skarbu wyjaśniło, że nie są obję-
te zakazem sprzedaży w drodze
egzekucji administracyjnej zwie-
rręta robocze i domowe, narzę-
dzia rolnicze i t. d. poned ilość.
niezbędnie potrzebną do prowa-
dzenia gospodarstwa rolnego. To
samo dotyczy zboża, które musi
być pozostawione w ilości nie-
zbędnej na niezbędny zasiew i na
utrzymanie ludzi i zwierząt.

RÓŻNE.
— Ostrzeżenie. Kurja podaje

do wiadomości, że ostatnio po-
jawił się w Wilnie Jan Tatlo-
Taiłowski, przed którym prze-
strzegano zagranicą a ostatnio i
w Polsce, że występując jako
ksiądz, wprowadza w błąd spo-
łeczeństwo i wyłudza datki.

ZABAWY.
— Sobótka Rewja Kolejowa.

Dziś o godz. 9ej w Sali Ogniska
Kolejowego ul. Kolejowa 19, Ze-
spół Dramatyczny urządza 1-szą
Sobótkę Towarzyską z Rewją w
celu nawiązania serdecznego sto-
sunku pomiędzy Zespołem a pu-
blicznością.

Rewja pt.
było ..*
humorysty p. Kostańskiego i ca-
łego zespołu dramatycznego oraz
tani o obfity bufet organizowany
we własnym zakresie dają gwa-
rancję przemiłego spędzenia
czasu.

Jutro w niedzielę o godz. B-ej
powtórzoną zostanie Rewja poraz
ostatni. Dochód przeznaczony
na X Tydzień Akademika.

„Tego jeszcze nie

 

Teatr | muzyka.
— Teatr Wielki Pohulanka — daje

w sobotę i niedzielę o godz. 8-ej w. ko-
medję Kiedrzyńskiego „Szczęście od ju-
tra“.
— Uwaga dzieci! — „Niebieski ptak”

wkrótce od was odleci! — Śpieszcie się
na niedzielny poranek, albo popołudnió-
wkę! Czarodziejska baśń Maeterlincka
„Niebieski ptak' dana będzie raz jeszcze
w niedzielę 13. XI. o godz. 12-ej w poł.
oraz w niedzielę 13. KL o godz. 4-ej po
poł. w Teatrze na Pohulance. — Zazna-
czyć należy, że przepiękne to widowisko,
mimo szalonego powodzenia, będzie mu-
siało wkrótce zejść z repertuaru teatral-
nego.

— Tani poniedziałek w Teatrze na
Pohulance, odbędzie się dnia 14. XI. o
godz. 8-ej w. Będzie to zarazem poże-
śnalne przedstawienie świetnej komedji
Morstina „Dzika pszczoła”.

— Premjera sztuki B. Shaw w Te-
atrze Wielkim na Pohułance. Najnowsza
sztuka B. Shaw „Zbyt „prawdziwe : aby
bylo dobre“ wejdzie już we wtorek na
afisz teatru Wielkiego. |

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Dziś
barwna i melodyjna operetka „Krysia le-
śniczanka,
— Niedzielna popołudniówka w „Lu

tni*. W niedzielę ukaże się na przed-
stawieniu popołudniwem po cenach zni-
żonych „Księżniczka czardasza”.

z udziałem doskonałego -

lyrtmadzenie tukierników.
Onegdaj w lokalu Centrali

Chrześcjańskicn Związków Zawo-
dowych przy ul. Metropolitalnej 1
odbyło się drugie zgromadzenie
cukierników niestowarzyszonych.

Przewodniczył obradom p. Wą-
sowicz. Na zebranie przybyło
przeszło 50 osób.

Na wstępie zebrani postano-
wili przystąpić do Chrześcjań-
skiego Związku Zawodowego Cu-
kierników. Wyznaczony dla nich
został termia ulgowego wpłacania
wpisywego Następnie zgroma-
dzeni zatwierdzili wybór komssii
segregacyjnej, która zajmie się
zmniejszeniem bezrobocia w za:
wodzie cukierniczym przez odpo-
wiednią segregację bezrobotnych
i sprawiedhwy podział pracy.

Walne zebranie poleciło za-
rządowi zwrócić się do podsekcji
rzemieślniczej Komitetu do Walki
z Bezrobociem przy lzbie Rze-
mieślniczej z wnioskiem utworze-
nia komisji, składającej się z
przedstawicieli pracodawców i
pracowników cukierniczych. Ko-
misja ta zajmie s'ę uregelowa-
niem bolączek i sprawować bę-
dzie władzę naczelną nad bezro-
botnymi. Do kompetencji Komisji
należeć będzie rozstrzyganie spo-
rów, powstałych między praco-
wnikami a pracodawcami.

Zebrani, uważając, iż dopusz-
czenie do pracy przyjezdnych
cukiernków powiększy i tak wiel-
kie bezrobocie — postanowili nie
dopuszezać ich do pracy.

Przybyłym do Wilna rzemieśl-
nikom w poszukiwaniu pracy —
związek postanowił wykupywać
bilety bezpłatne na dalszą drogę
do Warszawy i innych większych
ośrodków, gdzie łatwiej o za-
robek,

Przed rokiem podpisana zo-
stała między związkiem cukierni-
ków a właścicielami zakładów
cukierniczych umowa zbiorowa,
która zabrania w przeciągu trzech
lat szkolenia nowych rzemieślni-
ków.

Ponieważ wielu właścicieli za-
kładów cukierniczych nie dotriy-
muje tego warunku i szkoli no-
wych cukierników — powiększe-
jąc tem samem bezrobocie —
postawiono zwrócić się do odno-
šnych władz rzemieślniczych z
prośbą o interwencję.

POLECAMY
najlepsze

MASŁO
wyborowe

i SOLONE
ceny HURTOWE

1, St. BANEL i s-ka
uł. Mickiewicza 23, tel. 6-49

   

 

  

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 12 listopada 1932 r.
11.40: Przegl. pras. polsk. Kom. me-

teor. Czas. 13.15: Poranek szkolny. 15.00:
Muzyka operowa (płyty). 15.50: Wiad.
wojskowe. 16.00: Słuchowisko dla dzieci.
16.25: „Wilcze kły radjowe”. 16.40: „Ale-
ksander Orłowski* — człowiek artysta
(w 100-ną rocznicę zgonu) — odczyt wy-
głosi dr. M. Morelowski. 17.00: Muzyka
klasyczna (płyty). 17.40: Odczyt aktua-
Iny. 18,00: Muzyka lekka. 18.50: Rozma-

itości, 19,00: Tygodn. litewski. 19.15; Re-

cyłacje utworówpoetyckich Stanisława

Wyspiańskiego. 19.30: „Na widnokręgu e

20.00: Wyniki konkursu na hasla radjowe.

20.15: Koncert życzeń (płyty). 20.55: Wia-

domości sportowe. 21.05: Transm. akad.

Pocztowej. 22.05: Koncert chopinowski.
22.40: „W sercu Normadji" — felj.. 22.55:

Z ZA KOTAR STUDIO.
Aleksander Orłowski — człowiek

i artysta.
Jutro w sobotę o godz. 16,40 nadany

zostanie na całą Polskę odczyt dr. Marja
na Morelowskiego, który w setną roczni-
cę zgonu Aleksandra Orłowskiego, zna-
komitego portrecisty, malarza koni i je-
dnego z pierwszych przedstawicieli lito-
grafij, mówić będzie o jego życiu i poczy
naniach artystycznych.

KRONIKA POLICYJNA.
— Obława na targach wileńskich.

W dniu wczorajszym z powodu dnia ryn
kowego policja przeprowadziła obławę
na targach wileńskich. W wyniku ob-
ławy zatrzymano kilkunastu podejrza-
nych osobników, w tej liczbie kilku
złodziei rynkowych i oszustów. Podczas
odprowadzania do aresztu jeden z zatrzy
manych oszustów usiłował zbiec. Po
krótkim pościgu został on jednak zatrzy
many.

WYPADKI
— Bójka przy ul. Zamkowej. Na pod

wórzu domu nr. 8 przy ul. Zamkowej wy-
nikła wczoraj bójka, podczas której pora
niony został w głowę dozorca tegoż domu
73 - letni Maciej Mizik.

Mizikiem zaopiekowało się Pogoto-
wie Ratunkowe.

— Nagły zgon robotnicy. W! miesz-
kaniu nr. 28 w domu przy ul. Mickiewi-
cza 24, zmarła nagle 42 - letnia robotnica
Janina. Moraczewska.

EOSZRZEC
Ofiary

złożone w Administracji „Dziennika
Wileńskiego”.

W dniu Imienin Wielce Szanownego
Pana Witolda Augustowskiego pracowni-
cy Jego apteki składają na -cele: dobro-
czynne do uznania Solenizanta zł.- 30.
Zamiast kwiatów no grób ś. p, Zofji Mey-
sztowiczowej — 10 zł. na ubogich para-
fji św. Jakóba składa Mieczysławowa Je-
leńska.
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Kryzys i jego skutki.
Na powyższy temat wypowiedział się świeżo jeden z najwy-

bitniejszych ekonomistów naszych, prof. uniwersytetu poznańskiego

Taylor. Wywody szanowne-go profesora jako wielce aktualne i obcho

dzące całe społeczeństwo nasze pozwalamy sobie przytoczyć w stre

szczeniu:

Kryzys nie jest rzeczą nową,
powtarzał się w ostatniem  stule-
ciu kilkakrotnie, i znane są pra-
widłowości, według których się
rozwija, W) okresie dobrej konjun-
ktury następuje przerost inwesty”
cyj, okazuje się, że nie znajdują
się one w odpowiednim stosunku
do istniejących zasobów kapitało-
wych — następuje załamanie,
zwichnięcie równowagi, co wła”
śnie określamy mianem kryzysu.
Pod jego wpływem odbywa się
ogólne przeczyszczenie atmosfe-
ry, dostosowanie życia gospodar”
czego do istniejących warunków,
przedewszystkiem kapitałowych,
zjawia się wtedy okres ożywienia,
które trwa pewien czas, póki no-
we błędy kalkulacji gospodarczej
nie doprowadzą do ponownego za”
łamania się.

Jednak obecny kryzys nie da
się porównać z żadnem z dotych-
czasowych zjawisk tego rodzaju.
Trwa on bowiem bardzo długo,
już około trzech lat, podczas gdy
najdłuższy z dawnych kryzysów
trwał tylko 22 miesiące, a poza
tem przyjął takie rozmiary, że za-
sługuje na miano katastrofy gospo”
darczej, jeśli się uwzględni te
olbrzymie masy nagromadzonych
produktów, na które nie ma zby-
tu, ogromne rzesze bezrobotnych
i nienotowany w tych rozmiarach
śwałtowny spadek cen.

Nasuwa się pytanie, czy za
obecnym kryzysem nie kryje się
coś więcej, czy nie oznacza on
zmiany kierunku rozwoju gospo”
darczego świata.

Z jednej strony mamy dominu-
jący fakt w postaci kolosalnej nad-
produkcji, z drugiej strony masy
głodujących. Na to paradoksalne
zjawisko składają się liczne przy-
czyny. Przedewszystkiem zalama-
nie się produkcji rolniczej nie jest
rzeczą przypadkową i przemijają-
cą; już bowiem w ub. stuleciu za-
znaczyła się wskutek wmieszania
się do obrotów światowych Ame-
ryki i innych egzotycznych krajów
nadprodukcja płodów rolniczych,
której skutki wprawdzie drogą
specjalnej polityki celnej były ła-
godzone, jednak nie w tym stopniu
by znikło w pełni zniżkowe oddzia
ływanie transportów amerykań-
skich. Dopiero wojna światowa u-
sunęła na pewien czas w cień tę
groźbę nadprodukcji. Obecnie
wskutek zastosowania nowych wy
nalazków i powiększenia areału
uprawnego, groźba ta wystąpiła z
tem większą siłą.

Czynnik, który dawniej prze-
ciwdziałał nadprodukcji rolniczej,
teraz zawodzi. Chodzi tu mianowi-
cie o industrjalizację, która przed
wojną postępowała ustawicznie w
starych krajach zachodnio-euro-
pejskich. Wojna światowa przy-
niosła pod tym względem zasadni-
czy przewrót, Odcięcie dotychcza”
sowych krajów odbiorczych spo-
wodowało powstanie rodzimych
przemysłów, co ułatwiało jeszcze
dorabianie się tych krajów na do-
stawach wojennych. Po wojnie w
starych krajach przemysłowych
zaznaczyła się silnie tendencja do
odzyskania dawnych rynków zby-
tu, czemu przeciwstawiał się no-
wopowstaly przemysł, co w rezul-
tacie doprowadziło do zdwojonego
powiększenia produkcji przemysło
wej. To też kraje starej kultury
przemysłowej znajdują się dzisiaj
w szczególnie ciężkiej sytuacji,
Zmuszone walczyć z młodym prze-
mysłem, mającym częstokroć lep-
sze warunki naturalne do rozwo-
ju, jak tańszą siłę roboczą, bliž-
sze źródła surowców itp.

Jak jednak można było dojść
do takiej nadprodukcji? Skąd star
czyło na to kapitałów? W odpo-
wiedzi na to pytanie prof. Taylor
stwierdza, iż żyliśmy wówczasi
żyjemy wciąż jeszcze częściowo w
okresie wielkiej inflacji powojen-
nej, którą dopiero obecnie się li-
kwiduje. Wystarczy dla udowo-
dnienia tego faktu przytoczyć kil-
ka cyfr. Oto zapas pieniędzy
kruszczowych i papierowych wy:
nosił przed wojną, w 1913 r., war-
tość 12.421 miljonów dolarów, a w
roku 1926 wzrósł on na 17.500 mil-
jonów dolarów, czyli wzrost ten
określał się kwotą 40 proc. Jeżeli
jeszcze uwzględnimy t. zw. pie-
niądz kredytowy, a więc depozyty
czekowe i t. d., to uzyskamy na-
stępujące cyłry: 1913 rok — 32
miljardy dolarów, 1926 r. — 68
miljardów dolarów, czyli wzrost o
112 proc.

A zatem przy ogólnem zuboże-
niu wszystkich społeczeństw šwia-

Czy Pani wie?
z SPR. wne
osiągniesz używając o

ono >BEMEYS
yłączna sprzedaż w firmieWył:

W. CHARYTONOWICZ i S-ka
Tamże najtańsze źródło zakupu

APTECZNY D - H.
Wilno, Mickiewicza Mt 7.

Tel. 9 7.
Sprzedaż Hurtowa
—Wlelka Nė 58. 

ta przeciętnie o 6 do 20 proc. obieg
pieniężny podwoił się po woj:
nie. Był to sztuczny zastrzyk siły
nabywczej, który nie mógł dzia-
łać wiecznie i musiał się skończyć
katastrofalnie, Tutaj zatem w dzie-
dzinie pieniężnej leży podstawowe
Źródło obecnego, tak ciężko prze-
żywanego kryzysu.

Życie gospodarcze mogłoby by-
ło wrócić znacznie prędzej do zdro
wia i równowagi, sdyby pozwolo-
no działać siłom samouzdrawiają-
cym w organiźmie gospodarczym.
Tymczasem robiono wszystko w
odwrotnym kierunku.

Aparat państwowy został roz-
budowany ogromnie, we wszyst-
kich państwach zaznaczył się nie-
zmiernie silny wzrost t. zw. eta-
tyzmu, który cechuje zawsze nie-
docenianie zasady rentowności.
Przy zmniejszonym dochodzie zu-
bożałego społeczeństwa życie
gospodarcze obarczone zostało
niesłychanie wielkiemi ciężarami
na wydatki po części nieprodukcyj
ne. To też budżety we wszystkich
państwach w okresie powojennym
znacznie wzrosły; we Francji,
Anglji i Stanach Zjednoczonych
wzrost ten wynosił 3 — 4-krotną
wysokość budżetów  przedwojen-
nych.

Nic tedy dziwnego, że kryzys
trwa tak długo i że jego rozmiary-
są tak wielkie.

Jakie jest wyjście z tych wa-
runków? — Czy nie doczekamy
się lepszych czasów?

Często rozumuje się w ten spo”

sób: Wszystkiemu winne są niskie
ceny produktów rolnych, niech
tylko one się podniosą nastąpi o-
gólna poprawa. Otóż stwierdzić
należy, że liczenie na rychłą po*
prawę cen rolniczych jest jednem
wielkiem złudzeniem. Istniejącej
nadprodukcji rolniczej nie będzie
można usunąć w krótkim czasie,
a zatem niema też mowy o popra-

wie cen rolniczych. Natomiast ko-
nieczne jest obniżenie kosztów
produkcji rolniczej głównie przez
obniżenie cen wyrobów przemy”
słowych. Ażeby cel ten osięgnąć,
należy zerwać z systemem sztyw-
ności w przemyśle, wyrażającym
się w organizacji kartelowej, nale*
ży wprowadzić czynnik konkuren*
cji w życie przemysłu. Środkami
administracyjnemi bowiem nie do-
kona się nigdy obniżki cen.

Polemizując z prof: Krzyžanow-
skim na temat wyjścia z kryzysu
(drogą ,,częściowej i chwilowej de-
waluacji') stwierdza bezskutecz-
ność i szkodliwość środków środ-
ków zalecanych przez uczonego
krakowskiego.

Bardzo mocno przestrzega też
prof. Taylor przed wejściem na
drogę inilacji, która mogłaby dać
tylko chwilę ulgi albo raczej złu-
dzenie ulgi, a rozprzęgłaby na dłu--
gie lata całe życie gospodarcze.

Wreszcie wzorem Niemiec usi*
łuje się w Polsce znaleźć drogę
wyjścia z trudności przez przymu-
sowe obniżanie kosztów kapitału.
Tymczasem obniżanie stopy pro-

centowej nie wpłynie na poziom
cen, tylko w nieznacznym stopniu
na rentowność poszczególnych
przedsiębiorstw, korzystających z
kontrolowanych przez państwo
źródeł kredytów. Obniżenie stopy

procentowej nie może pozostać:
bez wpływu na rozmiary akcji
oszczędzania w. społeczeństwie, a
poza tem na kierunek zużytkowa-
nia kredytów. Niska stopa kredy”
towa pobudza bowiem do inwe-
stycyj takich, które przy obecnym
stanie zasobów kapitałowych nie
powinny być podejmowane.

Ale jakie jest doprawdy wyjście

z kryzysu? — Rozwiązanie jest
bardzo proste ale właśnie dlatego
najtrudniejsze, Zawiera się ono w
dwóch postulatach, starych, jak
świat. — Oszczędzać i pracować.
Oszczędzać, to znaczy całą uwagę
skupić na kapitalizacji kraju. Tyl-
ko bowiem przez kapitalizację

znacznie wzmożoną będziemy
mogli wybrnąć z kryzysu, bo brak
kapitału jest największą naszą bo-
lączką. Tymczasem u nas panuje
najbardziej w świecie rozwinięty
etatyzm, który odbiega soki życiu
$ospodarczemu i istniejące kapi-
tały zatrudnia w sposób nieren-
towny i nieodpowiedni, mamy sto*
pę procentową reglamentowaną
administracyjnie, mamy olbrzymi
ciężar podatkowy, który pochłania
mniejwięcej trzecią część całego
dochodu społecznego. To wszystko
przeciwdziała narastaniu kapita-
łów w Polsce oraz krępuje swobo-

dę pracy. Należy się zatem doma-
ść ograniczenia funkcyj państwa,
społeczeństwo powinno odezwać
się wielkim głosem: pozwólcie
nam pracować bo bez wolności
gospodarczej nie odzyskamy zdro-
wia.

 

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania

Orzeszkowej 11
od 11—3 i od 6—8 wiecz.   

 

 



 

Z KRAJU.
Blała

Staraniem patronatu na czele
z ks. D-rem Sewerynem Janow-
skim, proboszczem w Białej Wa-
ce, jak również samej mlodzieży
zrzeszonej w Stowarzyszeniu Mło-
dzieży Polskiej w dniu święta
Chrystusa-Króla 30.X b. r. w Bia-
łej-Wace po południu w przepeł-
nionej sali parafjalnej odbyła się
akademija.

Program akademji urozmaico-
ny: deklamacje, špiewy, odczyt i

Waka.

orkiestra stowarzyszeniowa. Szcz-
gólne zainteresowanie budzi or-
kiestra stowarzyszeniowa. W go-
dzinach zaś porannych odbył się
imponujący pochód licznych sto-
warzyszeń kościelnych. Wogóle
zauważyć należy, że pod energicz-
nym impulsem miejscowego ks.
proboszcza panuje tutaj ogrom-
ne ożywienie w życiu kościelnem
i społecznem.

Ujawnienie warsztatu fałszywych monet.

We wsi Kreścianowo gm. nie-
wiarowskiej w zabudowaniach
Tommasza i Tadeusza Markowi-
czów ujawniono warsztat falszy-
wych monet. Markowicze wraz
z niejakim Joselem (lncerem w
dość prymitywny sposób z oło-

wiu fabrykowali monety 50 gr. i
1 2d

Znalezione przyrządy do fał-
szowania oraz kilkanaście monet
policja zakwestjonowała. Zatrzy-
manych skierowano do dyspo-
zycji władz sądowych.

Zabity przez byka.

We wsi Turce gm. twereckiej
w oborze został przebity rogami
przez byka 74 letni gospodarz

Michalewicz
odzyskawszy

Adolf Michalewicz.
po. godzinie nie
przytomności zmarł.

 

Budżet Powszechnego Zakładu Ubezpie-
czeń Wzajemnych na rok 1933.

W ostatnich dniach ub. mie-
siąca obradowała w Warszawie
Rada Powszechnego Zakładu Ulbez-
pieczeń Wzajemnych nad budże-
tem tej instytucji na rok 1933.
Projekt przewiduje w porównaniu
z r. 1932 — mniejsze dochody,
jak i wydatki.

Obniżenie dochodów w dziale
przymusowego ubezpieczenia nie-
ruchomości dotyczy przedewszyst-
kiem składek za ubezpieczenie,
które z 50 miljonów złotych obni-
żono na 465 miljonów złotych,
czyli o 7 proc. Pozostaje to w
związku z obniżeniem szacunków
ubeżpieczonych budowli odpo-
wiednio do spadku cen za mater-
jały budowlane i koszta robo-
cizny.

Koszta administracji w dziale
przymusowym obniżono z 11-tu
miljonów w roku 1932, na 96
miljonów w roku 1933.

Ogólem budżet Zakłada, wraz
z działami dobrowolnemi, z 73.8
milj. w roku 1932, obniżono do
kwoty 57.8 milj. zł. na r. 1933.

Rada P.;Z. (U. W. rozpatrując
sytuację pogorzelców, którzy zbyt
długo muszą nieraz czekać na
wypłatę odszkodowań pogorzelo-
wych, stwierdziła, że ten stan rze-

Bziš Premjera. Gigantyczne, tryumfalne, genjalne w swej
prawdzie arcydzieło króla reżyserów CECILL'A DE MILLE'A

przeżycia dzisiejszej młodzieży. Mejgłośniejsi artyści. Tysiące statystów.
Film ten tylko dła ludzi o silnych nerwach. prasza się Szanowną Pu.

Na 1-szy seans ceny zniżone. Honorowe

DŹWIĘKOWY KINO-TRATR,

„HELIOS“
ul. Wileńska 38.   

 

Tragiczne

  
  

 

Sensacja—„Jo—Jo" bezpłatnie.

ten nie nie widział.
czątki seansów o godz. 4, 6,8 i 10,15, w sobotę I niedzielę o godzinie 2.

czy spowodowany został głównie
przez znaczne zaleganie płatni
ków ze składką, oraz przez prze-
trzymywanie już zebranych skła-
dek przez szereg samorządów.

Przy tej sposobności stwier-
dzono, że suma należnych pogo-
rzelcom odszkodowań wynosi bli-
sko 20 milj. zł., natomiast suma
zaległych i przetrzymanych skla-
dek ogniowych włącznie z ra-
tą kwietniową, sięga 50 milj. zło-
tych.

KRANTO

Miód jako środek na rany.

Ostatnio okazał się miód nad-
zwyczajnym wprost środkiem opa-
trunkowym na wszelkiego rodzaju
rany. Tępi i zabija bakterje. Stwier
dzili to lekarze, którzy przekonali
się, że najniebezpieczniejsze rany,
przechodzące już w stan ropny, go”
iły się pod wpływem miodu bardzo
szybko, niekiedy w 24 godzinach.
Miód rozcieńczony, wpuszczony
do rany, oczyszcza zakażenie. Jak
widać nowoczesna medycyna po-
wraca do prastarego środka me-
dycyny ludowej. Już starzy Egip"
cjanie znali miód jako nadzwyczaj
ny środek gojący, aczkolwiek nie

  

DZIENNIKMILENSKI

SPORT.
Zainteresowanie konkursem х

«Dziennika Wileńskiego» wzrasta.
Dom Sportowy Ch. Dincesa zgłosił jeszcze jedną nagrodę,

Zainteresowanie  plebiscytem
sportowym „Dziennika Wileńskie-
go” o miano najlepszych dziesię-
ciu zawodników z każdym dniem
zaczyna wzrastać.

Wczoraj do rzędu już zgłoszo”
nych nagród zaofiarował Dom
Sportowy Ch. Dincesa przy ul.
Wielkiej 15 komplet narciarski.

Nagroda przedstawiać będzie
parę nart, wiązanie, spodnie, blu-
zę, czapkę, skarpetki i rękawice.
Jest to bardzo cenna nagroda.

Dom Sportowy Dincesa jest w
Wilnie najstarszą firmą sportową.

Cenna ta nagroda przyznana bę
dzie zapewne któremuś z głosują-
cych, albo wyróżnionemu zawodni-
kżowi, bo pamiętać należy prócz
nagród dla samych sportowców
przyznane będą nagrody dla tych,
którzy najtralniej ułożą listę najlep
szych 10 sportowców: Wilna.

Oczekujemy dalszych nadsyłań
nagród bo już niebawem zamknie-
my listę napływających nagród,
ktėre usegreguje specjalny komi-
tet konkursu, przeprowadzając te
chniczne obliczenia głosów.

Największe zainteresowanie o
budził nasz konkurs wśród mło-
dzieży szkolnej.
W tym roku stoczy się ostra

walka między poszczególnemi szko
łami. W roku ubiegłym najbar-
dziej usportowioną szkołą okaza”
ła się Gimn. A. Mickiewicza, ale
w tym roku dużo do powiedzenia
będą mieli sportowcy szkoły tech-
nicznej, gim. Lelewela, gimn. O. O.
Jezuitów, gimn. Zygm. Augusta,
gimn. J. Słowackiego i inne za-
kłady naukowe.

Wi klubach sportowych kon
kurs nasz budzi również zrozumia-
łe zainteresowanie i niewątpliwie
kibice klubowi pośpieszą z wypeł
nionemi kuponami by spełnić nale
życie swój sportowy obowiązek.

Plebiscyt rozpocznie się w koń
cu tego miesiąca i przez 10 dni
trwać będzie głosowanie, po któr
rem nastąpi uroczyste rozdanie na

gród.
Ze swej strony w imieniu spor

towców dziękujemy uprzejmie fir-
mom handlowym, które już zaofia
LDRMTUOSTASS BETA

mieli najmniejszego pojęcia o ba-
kterjach i ich niebezpieczeństwie.
W starym Egipcie używano mio-
du również do balsamowania.

 

bilety bezwzględnie nieważne.

  

Dyrekcja kina „Pan“ dziś wyda osobom, nabywającym bilety na 1 i 2 miejsca po=

E DZIEWC

 

rowały nagrody, a te które jeszcze
nie należały prosimy o możliwie
szybkie zgłoszenie imiennych na-
gród, które nadsyłać należy do Re-
dakcji naszego pisma.

Wszystkie nagrody, kilka dni
przed rozpoczęciem plebiscytu, wy
stawione będą w oknie sklepowem
w najbardziej ruchliwym punkcie
miasta. Obok nagród podane zo-
staną nazwiska ofiarodawców.
LELS SS

«Piatiletka»
w rolnictwie,

XVII Konferencja Wszechrosyj
skiej Partji Komunistycznej, odby-
ta przed tygodniem w Moskwie,
przedstawiła między innemi wy:
niki pięcioletniej pracy organizacyj
nej Sowietów w rolnictwie. Jak
wynika z tych sprawozdań, rol-
nictwo sowieckie liczy obecnie 11
milj. ha, zajętych przez majątki
państwowe, czyli „Sowchozy”, któ
re przed laty trzema obejmowały
zaledwie 5 milj. ha.

„Kotchozėw“, czyli kolekty-
wów rolniczych, liczono na 1 czer”
wca b. r. 214.000, obejmujących 15
miljonów gospodarstw indywidua|-
nych. Stanowi to 62 proc. ogólnej
liczby gospodarstw w Rosji Sowie-
ckiej.

Produkcja maszyn rolniczych
wynosiła w Rosji przed wojną o*
koło 52 milj. rubli rocznie, w roku
1931 760 milj. rubli, w roku bie-
żącym 900 milj. rubli.
W roku 1926 na polach Sowie-

tów znajdowało się 19.000 małych
„łordsonów”, w roku 1932 pracuje
tam około 150.000 traktorów. O-
gólna ilość stacyj motorowych
przewyższa 2,000. Na wiosnę b. r.
20 proc. wszystkich robót polnych
wykonano przy pomocy trakcji me
chanicznej.
W roku bieżącym pracowało

na polach sowieckich ponad 22.000
t. zw. Kombajnów.

Tyle liczb podaje sprawozdanie
przedstawione na XVII Konieren-
cji.

Jako wynik tych usiłowań pię-
cioletnich podaje Konferencja:

Natomiast o gospodarczym wy
niku tej motoryzacji rolnictwa o-
raz innych nakładów, o wpływie
ich na poziom urodzaju, na spoży-
cie ludności rolniczej — ani słowa..

     

 

4 ĘDyrekcja z Nauk Handlowo-Gospo- Zredukowany urzędnik
darczych w linie, ul. Adama Mickiwicza 18 b. biedny prosi o łaska-

Kto tego filmu nie widział — (gmach Br. Jabłkowskich), podaje do wiadomości,
bliczność o przybycie na po- źe z dn. 14 listopada r. b. uruchomione zostaną

w Instytucie Kursy Języków Obcych: angielskiego
hiszpańskiego, francuskiego i niemieckiego.

 

Skandaliczna historia rzekomej wygranej
dolarówki na sumę 40,000 dol.

Przed paru dniami Polska A-
gencja Telegraficzna rozesłała za-
wiadomienie, że na Nr. 175,311
dolarówki należącej do służącej
Katarzyny Bielińskiej padła wy-
grana 40,000 dola-ów. Szczęśliwej
posiadaczki losu, która nie zgło-
siła się po odbiór poszukuje po-
licja. Obecnie ze Lwowa nadcho-
dzi wiadomość niezwykle intere-
sująca. Sprawa ta przybrała w
ciągu dnia czwaitkowego formę
skandalicznej afery, której epilog
rozegra się w sądzie karnym.

Dziwną rolę w tej aferze od-
grywa spółdzielnia bankowa Lwow-
skie Tow. Kredytowe, która dla
celów reklamowych ośmieliła się
zaprząc do uciążliwej pracy apa-
rat policyjny i naraziła ludzi bie-
dnych na znaczne wydatki, wy-
prowadzając przytem, w sposób
niepraktykowany w pole całą o-
pinję publiczną.

Że firma ta działała przytem
świadomie, świadczy płatny arty-
kuł, jaki się ukazał w jednem z
pism lwowskich, powiadamiejący,
że dolarówkę Nr. 175,311, naktó-
rą padła wygrana 40,000 dolarów,
zakupiła na raty służąca Katarzy-
na Bielińska w tym banku i że
Towarzystwo powiadomiłoją spec-
jalnem pismem o wygranej, lecz
Bielińska nie zgłosiła się po wy-
graną.

Sprawa przedstawia sięwkrót-
kości następująco: W czwartek w
godzinach południowych zjawiła
się Katarzyna Bielińska w Towa-
rsystwie adwokata w kantorze
banku i tu widocznie zmieszany
kierownik biura oświadczył jej,
że na dolarówkę Nr. 175,311 nie
padła żadna wygrana, że zaszło
nieporozumienie (!).

Według wyjaśnień kierownika,
brat Bielińskiej, mieszkaniec Ko-
niuchowa, otrzymał z banku listę
ciągnień, na której bank czerwo-
nym ołówkiem zaznaczył numer
posiadanej przez Bielińską do-
larówki. >

Można sobie wyocbrazić, co.
przeżyła w owej anwili nieszczę-
śliwa dziewczyna. Postępowania
spółdzielni Lwowskie Tow. Kre-
dytowe nie można dość napię-
tnować, tem bardziej, że spół:
dzielnia ta w ciągu 3-ch dni po*
szukiwała Bielińskiej, a na liczne
pytania władz dawała odpowiedź
twierdzącą, iż Bielińska jest wla-
ścicielką wygranej dorarówki.

Za wprowadzenie w błąd po-
lcji zostanie Lwowskie Tow. Kre-
dytowe paciągnięte do odpowie-
dzialności karnej. Podać w końcu
należy, że biedny brat Bielińskiej
zadłużył się znacznie celem zrea-
lizowania rzekomej wygranej.

„I jest dobrze“...
„Biuletyn  Urzędniczy* (nr.

7—8) w związku z kryzysem w
życiu urzędników przypomina
słowa. wygłoszone w przemówie-
niu b. dyrektora departamentu w
min. spraw wewn, p. dyr. Du-
cha:

„W Rumunji urzędnicy już od
sześciu miesięcy pensji nie biorą
i jest dobrze".

potem jeszcze:
„Redukujemy i redukować bę-

dziemy, bo rząd potrzebuje pie-
niędzy, a czy to się komu będzie
podobać czy nie, to nas mało
obchodzi".

Tyle słów b. urzędnika peń-
stwowego, posła na Sejm, dzisiaj
już zresztą, jak wiadomo, nieźle
osobiście sytuowanego rejenta.

Czasopismo „Jedność* wyja-
śnia bliżej, jak to jest pod tym
względem w Rumunji. Jeśli wie-
rzyć „Jedności*, to tam popro-
stu (!) zamiast systemu płacze
skarbu, zapanował system taks,
składanysh i przyjmowanych jaw-

Od
chu nad

nie“
Z kolei „Głos Sądownictwa”,

organ Zrzeszenia sędziów i pro*
kuratorów (nr. 7—8 z r. b.) daje
nam na ten temat informacje
jeszcze dokładniejsze, stwierdza”
jac, że tam jakoby „urzędnicy”
widzą się zmuszeni, co jest pu”
bliczną tajemnicą, celem utrzy-
mania się przy życiu pobierać
dodatkowe „prywatne... opłaty
od interesantów”.

Są różne „systemy”. A że

„duch”, kędy chce, tchnie”, więć
ip. dr. Duch „tchnął* w stronę
systemu „taks”.

Tylko... czy to aby naprawdę
„jest dobrze?“.

reklama jes
diwignią band.
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wą pomoc w najęeiu nsj-
skromnie|szego pokoiku. Sprzedaž i

roku jest bez da-
glową. Łaskawe Stojiki nadające się do

Nauczanie będzie prowadzone w grupach do oferty do Herbaci:rnl
12 osób na trzech poziomach: kurs elementarny, dla inteligencji zaułek restauracyj i piwisiń ta”
kurs wyższy oraz kurs specjalny (literatura, le- Dobroczynny dla Sobo- nio do sprzedania ul.
ktura specjalna, korespondencja handlowa, ste- lewskiego. gr
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Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i wynosi 15 zł miesięcznie.
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przyjmuje Sekretarjat Instytutu codziennie w go-
dzinach 9—2 oraz 5—7. 1153-VI—2

czy się na tle przepysznej przyrody. Malownicze widoki!
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Na nojoyźszem Wzgórzu.
Rubryka zatytułowana: „Czy to Walters?“, w

której radzono czytelnikom, aby w pociągu, autobu-

sie, czy na ulicy, obserwowali bacznie twarze sąsia”

dów, to z pewnością znajdą zbiega, ukazywała się

coraz rzadziej. j

Ale w połowie października przyblakła sensacja

odżyła. Dzięki ogołoconym z drzew liściom rower,

skradziony pod Wells i ukryty w lesie między Mar-

shwield i Chippenham, rzucił się w oczy przechodzą”

cemu chłopu i został oddany policji. W. kilku dni

później znaleziono drugi w lesie, odległym o pięć mil

"od Cotsham. +

Zaraz po tem drugiem odkryciu zjawił się w

/Thorntona specjalnie staranie wybrany detektyw

uzbrojony w notes. Był przygotowany na bardzo

chytrą obronę. Doktór miał pięć tygodni i mógł ją

sobie obmyśleć wyczerpująco, ale agent jeszcze nie

docenił jego chytrości, gdyż spotkał się tylko z pro-

stą i stanowczą odmową udzielenia jakichkolwiek

wyjaśnień.

* Zainteresowanie publiczności, wskrzeszone zną-

iezieniem dwóch rowerów trwało dłużej niż można
się było spodziewać, Prasa omawiała wyczerpująco
szczegóły morderstwa. Podnoszono poważne wątpli-
wości, czy Walters był rzeczywiście mordercą. Z wie-
lu stron utrzymywano, że nawt jeżeli był, to zasługi-
wał raczej na współczucie, niż na potępienie.

Causton, który wierzył niezłomnie w niewinność
starego przyjaciela, napisał d oTimes'a wymowny i
bardzo przekonywujący list. Większość pism prze-
drukowało go w całości, Dowodził, że teorje, wysnu-
ie przez obronę, wyjaśniały tragedję bardzo zadowa-
.ająco i że nie powinno się ich było zlekceważyć tak
pogardliwie.

Odwaga, spryt i wytrzymałość zbiega zjednały
mu powszechne uznanie i pewnego rodzaju popular-
ność. Można śmiało powiedzieć, że na jednego czło”
wieka, który pragnął aby więzień dostał się w ręce
policji, pięćdziesięciu życzyło mu powodzenia. Do-
szło nawet do interpelacji w parlamencie, na którą
minister spraw wewnętrznych odpowiedział, że pra”
wo łaski nie obejmuje uciekinierów,

Dalsze pytanie, czy w razie dobrowolnego pod-
dania się zbiega możnaby się spodziewać rewizji wy-
roku, pozostało bez odpowiedzi. Walters zrozumiał,
że jego szalona ucieczka przyniesie mu raczej ko-

rzyść, niż szkodę. Nawet gdyby go ujęto.
Inspektora Jacksona czekał jeszcze jeden cios.
Policja odmówiła wytoczenia sprawy Thornto-

nowi i Godfrey'owi. Policyjny doradca prawny orzekł
że dowody przeciwko nim były za mało oczywiste
i wymagaty za dużo wnioskowania.

Policja nie wykryła, gdzie w Londynie lub w Bir-
mingham Thornton kupił buty, względnie ubranie.

IWanborough nie leży na prostej linji między
Dartmoorem i Cotsham. Trudno było zrozumieć, dla”
czego Walters miał zachodzić do tej miejscowości,
a niemożliwością dowieść, że tam wogóle był i że to
właśnie on ukradł rower w okolicy i porzucił w lesie
pod Cotsham. A zatem twierdzenie, że to on nocował
w plantacji belsiskiej opierało się tylko na wniosko*
waniu.

Więźniowie z Dartmooru noszą buty z takiemi
samemi podeszwami i tak samo podbijane ćwiekami
jak chłopi. Nie można więc było dowieść niezbicie, że
to Walters był w nocy w ogrodzie doktora, a jeżeli
nawet był, to znowu nie było dowodów na to, że do-
któr o tem wiedział, A żeby zasądzić doktora, trze”
ba było dowieść tych dwóch faktów czarno na bia-
iem, Pusta butelka od wina mogła stanowić poszla-
kę, ale sama przez się nie dowodziła niczego.

Jeszcze trudniej było zahaczyć Godfrey'a. A to
przecież nie żarty aresztować syna wybitnego człon”
ka „parlamentu, nie mając przeciwko niemu żadnych
konkretnych dowodów. Nie można było stwierdzić,
iż Godfrey wiedział, że Walters czekał w ukryciu
w Wiildness Parku. Jeżeli wogóle tam czekał. Nie
można było stwierdzić, że to Godłrey był tym auto-
mobiiistą, który zabrał człowieka z parku i że tym
człowiekiem byt Walters.

Nawet gdyby się udało dowieść, że tym człowie”
kiem był Walters, to trzebaby było jeszcze wykazać,
że automobilista i Thornton działali w porozumieniu,
Zasądzić jednego bez drugiego byłoby niemožliwo-
ścią. Można im było tylko wytoczyć sprawę o spisko-
wanie przeciwko policji w celu ułatwienia ucieczki
więźniowi.
,  Nadomiar złego dwaj podejrzani odmówili abso-
iutnie wszelkich wyjaśnień. Bronili się milczeniem,
Wiedzieli zresztą, że w razie czego dobry adwokat
rozbiłby oskarżenie w puch. Wreszcie, o, ironjo! nie
było nawet dowodów, że się znali. I jak im tu było
zarzucić, że spiskowali?

[Więc doradca policyjny zawyrokował:
— Dać im spokój. W najlepszym razie wyjdzie

na to, że chcemy się mścić, I zresztą nie wygramy.
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