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„Dziennik

 

paradoksy polityki elehtrycznej Madistratu.
| które odbędzie się w przyszłym ty-

Rzemiosło i drobny przemysł ubożeją z powodu |
wygórowanych opłat za światło i prąd elektryczny.
Wilno niema wielkiego przemy-

słu. Nasz przemysł — to inale tab-
ryczki: 5 zakładów produkujących
cukierki, 6 — wyrabiających konser
wy, około 10 tartaków, 8 garbarni,
kilkadziesiąt tokarni i trochę innych
zakładów, które w innem, bardziej
uprzemysłowiorem mieście mogłoby
uchodzić zaledwie za większe war-
sztaty rzemieślnicze, mniej iub wię-
cej zmechanizowane; pozalem są w

Wilnie warsztaty rzemieslnicze, 0-

parte wyłącznie na produkcji ręcz-

nej.
Jak wynika z zestawi.i Urzędu

Przemysłowego, oraz Izby Rzemieśl-

niczej w Wilnie na 1 lipca roku bież.

istniały w Wilnie 4893 zakłady i

przedsiębiorstwa przemysłowe oraz
3794 warszataty rzemieślnicze, —
ciągu tylko 6 miesięcy zlikwidowało
cię blisko 200 przedsiębiorstw i za-

kładów przemysłowych oraz 100
warsztatów rzemieślniczych.

Już to krótkie zestawienie naj- |.

lepiej wskazuje, że z rzemiosłem i
przemysłem jest krucho, że obie te
gałęzie naszego. życia gospodarcze-
go znajdują się na progu ruiny, jeśli
nie całkowitej zagłady.

Co powoduje taką sytuację? —
Dobrze wiemy: podatki, opłaty,
świadczenia na rzecz samorządów:

rzemieslniczego i miejskiego. Ale po
datki i świadczenia ma nietylko Wil
no. Są one i we wszystkich miastach
Polski. Więc dlaczego rzemieślniko-

wi i przemysłowcowi w Wilnie jest
tak źle? Na to pytanie nie trzeba

daleko szukać odpowiedzi, samo ży-

cie je przynosi.
Zakłady przemysłowe (mowa o

drobnych) i warsztaty rzemieślnicze, |

chcąc istnieć, muszą korzystać z prą

du i światła elektrycznego pierwsze

dla wytwarzania produkcji i w ce-

lach oświetleniowych, drugie zaś w

celach wyłącznie oświetleniowych.

Mimo ciężkich warunków materjal-
nych i mimo wygórowanej taryfy za

prąd i światło elektryczne, każdy

warsztat rzemieślniczy, każdy za”
kład lub przedsiębiorstwo przemy-
słowe mają elektryczność bo świa-

tło jest zasadniczym warunkiem ich
istnienia.

Ale co ich kosztuje to światło i

czy, wobec krytycznej sytuacji tych
gałęzi, nadal będą z niego korzy-

stać? — na te pytania niech odpo”

wiedzą sami rzemieślnicy i przemy-

słowcy:
„Zastanawiam się czy nie powró-

cić do nałiy?*
Na ul, Antokolskiej, tuż za koś-

ciołem św.św. Piotra i Pawła, wid-

nieją maleńkie drzwiczki, prowadzą

ce do pracowni ślusarsko - kowal-
skiej A. Tumanisa.

Wchodzę do wnętrza. Frzy war-

sztacie właściciel zakładu wykręca

-akąś sztabę, w oddali zagaszony

piec, sprzątnięte kowadło sprawia

wrażenie jakby nie wiem jak dawno
sumie procowano.W izbie panuje pół

zmrok, jedyna bowiem żarówka,

znajdująca się u sufitu, koło okna,

nie daje dostatecznego oświetlenia.

Wyłuszczam powód mej wizyty, mó-
wię o naszej ankiecie.
— Tak — odpowiada p. Tumanis,

czytałem. Inicjatywa panów jest go-

dna najwyższego uznania Ankieta

ta, poruszająca tak żywotną kwestję,

poruszyła całe miasto. Tyiko oby co

pomogła!
— U pana ze światłem skąpo —

wtrącam, przerywając potok wymo-
wy sympatycznego rzemieślnika.

— Jak pan widzi, mam dziś tyl-

ko 1 żarówkę. Kiedyś, kiedy było

znacznie więcej pracy, mogłem sobie

pozwolić na dwie. Teraz zaś roboty

mamy bardzo mało, pracujemy tylko

2 — 3 godziny dziennie, zarabiając

śmiesznie niskie kwoty. Światło w

zakładzie jest konieczne, ale tak

drogo kosztuje, że niezawsze mam z

cześo je opłacić. Proszę pana, mój

zarobek tygodniowy wynosi niekie-

dy 5 złotych z czego 3 — 4 zł. po-

chłania eiektryczność. Więc obec-
nie jeszcze płacę, chociaż z wielkim

trudem. Jednocześnie zasianawiam

Się i nad tem, czyby nie powrócić do
naity, jak bylo przed wojną.

Jeżeli, powiedzmy — obnižo-
noby panu cenę za światło do 50 gr.

   Wiieński” lodzi

— Chociażby roboty byłoby nie-

Telefon Redakcji,

codzienrńe.

dlatego, żeby nie wypalać zadużo
aż е ; $
PW A się zachować przy-; światła. Mamy tu 8 motorów, pędzo
! najmniej tę jedną żarówkę, bo świat-| nych elektrycznością, i 400 żarówek.|
ło — to wielki plus. Oczywiście,
gdyby jednocześnie zniesiono haracz
za liczniki. !
— Dlaczego nazywa pan tę opła”|

tę haracze:n? |
— Bo większość . liczników jest

dawno wypłacona przez abonentów.
Ściąganie zaś stale tej opłaty, bez
względu na to, ile się zużyje prądu,'
uważam, że jest nietylko nieracjonal
ne i nieżyciowe, ale też niesiuszne i

wielce krzywdzące zwłaszcza tych
abonentów, którzy oddawna posia-
dają liczniki.

Kaucje i „haracz licznikowy**
Podobnego zdania o opłatach za

korzystanie z licznikow jest też Ro-

muald Bujnicki, właściciel niewiel- |

kiego zakiadu stolarskiego 1 wytwor|

ni kajaków. I

— Wygórowane opłaty za światło

zmusiły mnie do jakna;wiekszych 

Na tę wielką liczbę żarówex nie ma-
my żadnej żarówki o większej ilości
świec, a wszystkie — to przeważnie
10 — 15 — 20 świecowe. į

Obniżka cen za prąd byłaby dla'
nas wielką ułgą i pozwol:łaby swo-
bodniej pracować — zakończył ks.
dyr. Kuczewski,

m. r. 5.

Sprostowanie, Tytuł astykułu na
1-szej stronie numeru wczorajszego
„Dziennika Wileńskiego" winien
brzmieć: Wilno musi zelektrytiko-
wać przedmieścia.

 

 

  
  

 

   

 

| dotyczące odznaczeń w dniu
| stopada.

Cena numeru 20 gr.

Nr. 303
 

  
 

Ordery na 11 listopada
Na posiedzeniu Rady Ministrów»

godniu rozpatrzone zostaną wnioski
11 Iń

Orderem „Polonja  Resti-
tuta'' udekorowanych ma zostać pa-
ręset osób, a Krzyżem Zasługi zg..rą
1500 osób.

zagranicą 8 zł.

Konto czekowe w P. K.   

„Bóg

Wszystkim, którzy zechcieli oddać ostatnią posługę

AD
Nikodemowi Hrynaszkiewiczowi

a w szczególności Przewielebnym O. O. Jezuitom, na czele z O, O. Mini-

strem | Koneweckim, P. Vice-wojewodzie. p.p. Astekarzom, kolegom zmar-
łego oraz pp. Droglstom — tą drogą składamy serdecane podziękowanie

PRENUMERATA: miesieczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 56,

©6ŁOSZENIA: za wiersz millm. przed tekstem | w tekście (6 łamowe) 25 gr. za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem pe 23 gr. Ogłoszenie
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 25 proc drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmienżane. 1

zapłać”
Żona, córka I sun

Mowa min. skarbu prof. Zawadzkiego.
WARSZAWA. (Pat). Przemówie- gospodarki i finansów. Mianowicie o czem zresztą będę za chwiię mówił

nie p. ministra Skarbu, prof. dr, Wła
dysława Zawadzkiego, wygłoszone,

na plenarnem posiedzeniu Sejmu w,

, dniu 6 listopada b. r. (w skróceniu):,

„Kiedy rok temu miałem zaszczyt
przedstawić Wysokiej lzbie prelimi-

marz budżetowy na
zwróciłem uwagę na doniosłą zmia-

nę, która właśnie dokonywała się

wówczas w linji rozwojowej naszej

 

Posiedzenie Sejmu.
WARSZAWA. (Pat). Dziś o go”

dzinie 10.20 rozpoczęło się pierwsze
w bieżącej sesji budżetowej plenarne

postępowania władz w stosunku do

ludności wiejskiej, w szczególności

przy wyborach do rad gromadzkich,

tym względem oszczędności.| pqsjędzenie Sejmu poświęcone pierw Róg omawia zagadnienie oświatowe,
| Mam tylko
swiecowe.

|zużywać prądu, a to dlatejo, žemoję ;

| zarobki nie pozwoliłyby na opłace-

(nie większych rachunków za elek-
tryczność, niż te, jakie dzis opłacam.

Wskutek tego oszczędzania, wypa=|

lam nadzwyczaj mało światła. Np.|

przez całe lato zużyłem prądu za 2]

zł. 75 gr., z tego 2 zł. to haracz za

liezniki, fa 75-gr, -za.. sam.. prąd... W.
październiku naprzykład wypaliłem

|1 kwg., czyli za 85 gr., a zapłaciłem

iącznie z tym haraczem 1 zł. 85 gr.

| Zdarzył mi się również i laki wypa”

dek, kiedy przez cały miesiąc nie

paliłem światła, a musiałem zapłacić

1 zł. za licznik, chociaż on w tym

czasie wcale się nie zużywał. ;

Obok tej sprawy, jest druga, nie-

mniej žywotna i tak samo wymaga-

jąca szybkiego uregudowania. Są to!

Ikaucje za wypożyczenie liczników.

Mam oprócz zakładu maleński skle-

pik spożywczy na Antokolu. Po o

twarciu sklepiku, chciafem i tam

przeprowadzić światło eieklryczne,

ale gdy elektrownia zażądała 25 zł.

kaucji za licznik, zrezygnowałem na-

lomiast kupiłem lampy naltowe. Jak

władze miejskie nie mogą zrozumieć,

że umożliwienie najszerszym war-

stwom korzystania z prądu przynie-

sie jeszcze większy dochód niż dziś.

2 żarówki, kilkunasto: |

Elektryczność — to luksus.

Światło elektryczne — ošwiad-

cza nami p, Andrukowiczowa, właś-

cicielka zakładu jubilerskiczżo przy

ul. Zamkowej — dziś stało się luksu-

sem, na które nie każdy może sobie

pozwolić. W naszym zawodzie świa-

tło jest konieczne, Jaknajwięcej świa

tła. Tymczasem musimy oszczędzać

i oszczędzamy.  Przedewszystkiem

zredukowaliśmy ilość żarówek do mi

nimium, później zaczęliśmy zmieniać

żarówki większe na mniejsze. I dziś

mamy wszędzie 15 — 20 świecowe,

Oświetlenie jest niedostateczne, cier

pi na tem zakład i pracownicy,

Obniżerie ceny prądu do 50 śr.

za 1 kwg., jakiego panowie się doma

gacie, to jeszcze za małe, zależy bo”

wiem opłatę za kwś, obniżyć do 46

gr. Dochód Magistratu wcale się nie

zmniejszy, a nawet jeszcze wzrośnie.

„Chodzę 2 latarisą, aby tylko nie
. palić światła”.

Z prosbą o wypowiedzenie się w
związku z naszą ankietą zwróciliś-

my się do dyrekcji zakładu wycho-
wawczego O.O. Salezjanów na Do-
brej Radzie, który prowadzi również
szereg warsztatów przemystowych,
dziś już przeważnie zmecnanizowa”
nych. Przyjął nas ks. dyr. Kuczew-
ski, oświadczając:
— Chyba nikt w Wilnie tak nie

oszczędza światła, jak my. Stale je-
den chłopak dyżuruje potc, żeby ga-
sić zapalone niepotrzebnie żarówki.
Ja sam ilekroć dokąd idę w nocy
nie palę światła, lecz używam latar-
ki. Używamy światła tylko wówczas,
gdy jest tc nieodzowne. Mimo to i
mimo jeszcze szerejju ulg, rachunek
miesięczny za zuż rad wynosi
blisko 200 dok ži A

Zakład mieści się w 4 domach.'

  za kwg., czy i wówczas leżby pan
zrezygnował?

Obecnie staram się 'wsżystko skon-,

szemu czytaniu projektu ustawy

budżetowym na rok 1935/36. į

W ławach rządowych zasiedli,

członkowie gabinetu z prezesem ra-|

dy minisitrow proi. Leonem Koziow-|

skim na czele,
Obrady otworzył marszaiek Swi-|

talski, Po załatwieniu szeregu spraw|

iormalnych obecni przez powstanie

uczcili pamięć zmartych postów m.
in. śp. gen. Bronisiawa Pierackiego.

Następnie Izba przystąpiła do

pierwszego czytania projektu usta”

wy skarbowej wraz z preliminarzem

budżetowym. Poczem p. marszałek

Switalski udzielił głosu dr. Zawadz-

kiemu, który wygłosił przemówie-

nie. й

MOWA POSLA PROFESORA
RYBARSKIEGO, :

Po przemówieniu min, Zawadzkie-

go zabrał głos poseł Rybarski, Mów-

ca ustosunkowuje się krytycznie do

polityki gespodarczej rządu, pole-

mizując z przemówieniem min,Za-

wadzkiego Nie podziela poglądu

ministra, twierdząc, że w stosunku

do innych państw poprawa w Polsce

jest słabsza. Analizując obciążenie

podatkowe, Rybarski wypowiada

pogląd, że nie pozostaje ono w sto”

sunku do siły gospodarczej państwa

iże ciężary publiczne rosną kosztem

gospodarstwa społecznego. Po ©-

mówieniu sytuacji na rynkupienięž-|

nym, mówca krytykuje politykę Ii-|

nansową rządu. Przyznaje dailej, že

przeprowadzono różne oszczędności,

ale jest zdania, iż pewne oszczędno”|

ści poszty za daleko jak np. w dzie-

dzinie budownictwa szosowego. Da-

łoby się jeszcze przeprowadzić

oszczędności w funduszach  dyspo-

zycyjnych, w kosztach repiezentacyj

nych i w wydatkach na subwencje.

Następnie mówca występuje prze”

ciwko zbytniej ingerencji wiadz ad-

ministracji państwowej zarówno w

życiu społecznem jak i gospodar-

czem, poczem wysuwa posiulat pra-
worządności w państwie, W zakoń”
czeniu swoich wywodów krytykuje
politykę wewnetrzną rządu, uskar-
zając się m. in, na postępowanie

władz w stosunku do obozu naro-

dowego i na aresztowiania przepro-

wadzone w tymi obozię.

PRZEMÓWIENIE  PERIZEDSTAWI-
CIELA STR. LUDOWEGO.

Następny mówca prezes klubu
stronnictwa ludowego, poseł Rėg,
domaga się przyjścia z pomocą drob-
nemu rolnictwu, przyjmując z zado-
woleniem ustęp przemówienia  pre-
mjera Koziowskiego, że drobne i
srednie rolnictwo muszą znaleźć od-
powiednie warunki pracjy. Apeluje,
aby przy akcji pomocy rolnictwu
wzięto pod uwagę przywrócenie o”
płacalności gospodarstwr rolnych i
zmniejszenie rozpiętości cen. Dalej)
wysuwa postulat obniż enie podat-
ków, prowadzenia bard ziej stanow-
czej polityki wobec karteli oraz)
przyjścia z wydatniejsz:ą pomocą dla!
ofiar powodzi, stwierd: zając równo-|
cześnie ofiarne rato wanie powo”,
dzian przez żołnierzy i harcerzy oraz
ofiarność społeczeństy ra dla m

 

 

ubolewając z powodu zmniejszenia

Staram się jaknajmniej| skarbowej wraz z preliminarzem wydatków na te cele i opowiada się
za umożliwieniem młodziczy wiej

skiej większego dostępu do szkół
wyższych i średnich. Przechodząc
do spraw polityki wewnętrznej, wy-

| stępuje przeciwko miejscu. odosob-
| nienia w Berezie Kartuskiej. W za-

kończeniu porusza zagadnienie po”

lityki. Uważa za słuszne posunięcie

ministra Becka w stosunku do trak-

tatu mniejszościowego i stwierdza,

że traktat został Polsce narzucony.

Słuszne są, zdaniem mówcy, stara-

nia o dobre stosunki ze wszystkimi

sąsiadami.

Po przemówieniu posła Róga za”
brał głos przedstawiciel „Polskiej
Partji Socjalistycznej* poseł Żuław-

ski, którego przemówienie spotkało

się z częstemi protestami na ławach

BBWR.

Po przemówieniu posła Żuław-

skiego marszałek zarządził przerwę
do godz. 16-ej.

PRZEDSTAWICIELE
MNIEJSZOŚCI i IN.

WARSZAWA. (Pat). Po przer-

wie w dalszym ciągu dyskusji nad

exposć ministra skarbu Zawadzkie”

go zabrał głos poseł Lewicki

(UNDO), który zajął krytyczne sta-

nowisko wobec ustosunkowania się

władzy do ukraińskich zagadnień

narodowościowych. Mówca z uzna-
niem przyjmuje zapowiedź ministra

oświaty utworzenia liceum rolnicze-

60 z ukraińskim językiem wykłado-

wym, prosząc o jaknajszybsze zre-

alizowanie tej zapowiedzi. Następ-

nie poseł Lewicki omówił sprawy

spółdzielczości ukraińskiej, wypo-

wiadając się za przywróceniem u-

prawnień ukraińskiego związku re-

wizyjnego. Zkolei mówca poruszył

sprawę wyborów gromadzkich i do

rad miejskich. Przeciwstaw'a się ©-
bozom odosobnienia i wreszcie po
omówieniu wystąpienia ministra

Becka w Genewie w sprawie gene-
ralizacji traktatów  mniejszošcio-
wych zapowiada, że kiub jego w
dalszym
zwiększenie swobód ludnosci ukraiń
skiej w ramach państwa polskiego.,

Następni mówcy poseł Tempka
(Ch. D.) i Faustyniak (N. P. R) o-
mówili” ogólną sytuację polityczną,
poddając krytyce posunięcia rządu,
zarówno w dziedzinie polityki we-
wnętrznej jak i zagranicznej. Poseł
Tempka z uznaniem podniósł dąże-
nia rządu do uwolnienia się z ucią-
żliwej hipoteki w sprewie ochrony
mniejszości ma jednak zastrzeżenia
co do metod zastosowanych przez
ministra spraw zagranicznych.

Przemawieł dalej poseł Michał-
kiewicz (stronnictwo agrarne) który
zsstrzege się przeciwko uogólnianiu
|zarzutów przez poprzednich mów-
ców opozycyjnych, stwierdzając, że
coraz mniej słyszy się narzekań na
„działalność władz rządowych w po-
szczególnych dziedzinach.

Na wniosek posła Starzaka (BB
WR) listę mówców zamknięto. Za-
pisało się do głosu jeszcze 7 po-
słów.

Poseł Thon w imieniu klubu ży-
centrować w jednym i to wyłącznie dzian. Po przeprowa jzeniu krytyki dowskiego występuje przeciwko fo-

rok bieżący,|

spadek dochodów, trwający od koń-
ca 1930 r., ustał był naówczas i po-
woli ustępował miejsca lekko za-
znaczające: się zwyżce w stosunku
do dochodów roku poprzedzającego.

lyraziłem wówczas zdanie, że do”
szliśmy do pewnej stabilizacji, na
poziomie niestety bardzo niskim,
stabilizacji jednak, która pozwala
myśleć o stopniowej, acz powolnej
poprawie zamiast tego, abyśmy mieli
wyłącznie bronić się przed skutkami
dalszego pogarszania sytuacji. Prze-
bieg wypadków w ciągu roku, który
upłynął od owego przemówienia,
potwierdził całkowicie moje przy”
puszczenia Dochody panstwa nie
wykazały już zniżek w stosunku do
roku poprzedniego. Polepszenie daje
się odczuć nietylko w dziedzinie
czysto skarbowej, Współczynnik pro
dukcji przemysłowej wzzósł z 55,8
we wrześniu r. z. na 62,9 we wrze-

siącach by! stale o kilka, a czasami
kilkanaście punktów wyższy, niż w
odpowiednich miesiącach poprzed-
niego roku.

Cena żyta wynosiła w sierpniu i
wrześniu r. ub, około 13, a w roku
bieżącym zaś ponad 14 zł. Wzrosły
znacznie przewozy kolejowe zarów*
no osób, jak i towarów. Zatrudnienie
wzrosło od 1 września r, ub. z 788
tysięcy do 858 tys. w roku bieżą-
cym. Wybilną poprawę mamy też do
zanotowania na rynku finansowym,

rytowaniu wsi na szkodę miast i do-
patruje się w tem nastawienia an-
tyżydowskiego. W dalszym ciągu
przemówienia porusza zegadnienie
taktatu mniejszościowego. podkre-t
ślając, że nigdy nie wchodził na
drogę zgłaszania skarg do Ligi Na-
rodów, jednakże zastrzega się że
stanowisko fito nie oznacza, aby Žy-
dom działo się dobrze. Thon kryty-
kuje ostro politykę zagraniczną, wy-
stępując ostro przeciwko polityee
odprężenia z Niemcami, która jak
utrzymuje, jest zbytecznem ratowa-
niem Niemiec od zupełnego osa-
motnienia. Mówca oświadcza, że o-
becna polityka zagraniczna obraża
uczucia ludności żydowskiej w Pol
sce.

Poseł Pranz w imieniu klubu nie-
mieckidgo wyraża gotowość popar-
cia wszelkich poczynań rządu w
kierunku zwalczania bezrobocia. Po-
rozumienie między Polską a Niem- 

ciągu będzie domagał się|

cami wywołało wśród niemców w
„Polsce największe zadowolenie. Mów-
jca ma szczerą nadzieję, że tak e-
jenergicznie zapoczątkowany przez
marszałka Piłsudskiego i kanclerza
Hitlera kierunek polityki porozumie
wawczej doprowadzi do stałych
serdecznych stosunków między pol-
jskim a niemieckim narodem. Prze-
chodząc do zagadnień mniejszościo-
wych, mówca wyraża przekonanie,
że decyzja rządu polskiego w spra-
wie traktatu mniejszościowego nie
jest skierowana przeciwko intere-
som mniejszości. Powołuje się na
wzorowe rozwiązanie zagadnień
mniejszościowych w artykułach kon-
stytucji i oczekuje ich urzeczywist-
nienia w przepisach wykonawczych.

Poseł Ładyka (ukrelńscy socjalni
radykali) ostro atakuje politykę rzą-
du w stosunku do ukraińców.
Posei rabin Lewin wysuwa różne po-

stulaty w imieniu ludności żydowskiej.
Domaga się m.in. dopuszczeniażydów
wszelkich stanowisk urzędniczych,
uruchoinienia kredytów dla handlu,
przemysłu i rzemiosła żydowskiego,
zniesienia przymusowego odpoczyn-
ku niedzielnego, subsydjów — @а
szkolnictwa ortodoksyjnego.

Poseł Jeremicz (klub białoruski)
odnosi się krytycznie do polityki
rządu w stosunku do mniejszości
narodowych. Domaga się pomocy
dla ludności białoruskiej, która znaj-
duje się w ciężkiem położeniu.

Po przemówieniu posła Rosen-
berga (frakcja komunistyczna) za- brał głos poseł ksiądz Szydelski

ćniu r. b., a w poszczegórnych mie-|

obszerniej. Niewątpliwie cyfry, któ”

re przytoczyfem, są jeszcze bardzo
niskie w porównaniu z cyframi z

przed iat kilku i oczywiście nikt nie
powie, że sytuacja nasza jest zada-

walająca — stwierdzam tylko, że od

roku jest pewne polepsze:ie.

(Następaie p. Minister przechodzi

do omówienia sytuacji i polityki

gospodarczej na całym świecie).

Nawracając znowu do naszej sy”

tuacji, wydaje się prawdopodobnem,
że obecny poziom gospodarczy bę-

dzie w najbliższych latach podnosił

się dosyć powoli i stopniowo. O ile

niema podstaw przewidywać pogor”

szenia, o tyle trudno jest rozliczać

na szybki powrót pomyślnej kon-

:uniktury.

| Z tego stwierdzenia płyną ważne

wnioski dla naszej polityki budże
towej. Najwažniejszem jej zagadnie-

miem jest oczywišcie sprawa deficy-

Utu, który widzimy w budżetach

(ostatnich lat, Do deficytu można się

| zasadniczo ustosunkować dwojako—

albo, jeśli się go uważa za zjawisko

przemijające — pokryć w ten, czy w

inny sposób w granicach możliwości,

— albo też, jeśli wykazuje cechy

| stałości — usunąć go przez zmniej-

szenie wydatków, lub też znalezie-

nie nowych dochodów.

(Dalszy ciag na str. 2-ej).
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domagał się od społeczeństwa u-
kraińskiego lojalności i spełniania
obowiązków.

Poseł Stahl oświadcza, że po raz
pierwszy przemawia nie jako czło-
nek klubu narodowego twierdził on,
że w całej Europie ruchy narodowe
podejmują doniosłe zadanie budowy
nowego ustroju i wszędzie doznają
one przeszkód od dawnej frakcji li-
beralnej.
POS. MIEDZIŃSKI W OBRONIE

RZĄDU.
Ostatni przemawiał pos. Miedziń-

ski, który nieudolnie polemizował z
przemówieniami posłów opozycyj-
nych, głównie prof. Rybarskiego
usiłcwał także przedstawiciel B B.
bronić obozu w Berezie Kartuskiej.
W redakcji P.A.T-icznej ten ustęp

brzmi dosłownie tak: „Poseł! Mie-
dziński oświadcza, że ma pewne
materjały, że ci odosobnieni w Bere-
zie wydają swoje publikacje, z któ-
rych można się dowiedzieć, czy rze-
czywiście ulegli odosobnieniu tylko
za idee narodowe, czy też za coś
bardziej konkretnego. Mówca cytuje
z „Nowej Sztafety* o Berezie Kar-
tuskiej, w której powiedziane jest
m. in, że rząd obecny nie jest rzą-
dem polskim, lecz „rządem zdraj-
ców, zaprzedanym żydom i obcym,
że sanacja zamordowała Začwili-
chowskiego, otruła Boernera, za-
mordowała Pierackiego itd. Dalej jest
wykaz żydów rządzących w Polsce
i od Kozłowskiego przez Pacior-
kowskiego, Jędrzejewicza wszyscy
są wymienieni“.
W końcu oświadcza p. Miedziń-

ski, że żaden rząd nie ma prawa
tolerować takich rzeczy.

Ponadto usiłował bronić mówca
stanowiska rządu w sprawie udzie-
lania miljonowych subsydjėw na
organizacje partyjno-polityczne, jak
er Pracy Obywafelskiej Ko-
et.
Zdaniem p. Miedzińskiego te pa-

nie prowadziły prace, jakich winno
podejmować się peństwo.
W toku przemówienia pos. Mie-

dzińskiego na ławach opozyćji nie-
jednokrotnie rozlegały się protesty.
W szczególności wywołały obu-

rzenie niektóre jego wywody na te-
mat Berezy Kartuskiej.
W związku z tem marszałek przy-

wołał do porządku kilku posłów ze
Stronnictwa Narodowego.

Mowa posła Miedzińskiego trwa-
ła do późnej nocy i zakończenia
jej redakcja nasza nie otrzymała. 



 

fakydjwanie saaliciwa
żydowskiego w Wilnie

Przeć tygodniem pisaliśmy na tem

samem: miejscu

wszechnem
o szkoluetwie po-

żydowssiem * twierdz'-

liśmy, że nowa Rada Mieiska musia-

1а zająć w tej sprawie s'anowisko,

bądź uchwalając temu szaolnictwu

zapomogi, bądź też wstrzymując ich

udzielanie

Klucz sytuacji mają w tym wy:

padku jednak władze szkoine. One

to, a mianowicie p. Inspektor Szkoi-

my m. Wilna, orzekają, czy powszech

na szkoła żydowska z punktu wi-|
dzenia programa, oraz poz.omu nau-

czania czyni zadość obowiązkowi

<zkolnemu Dotychczas władze

szkolne prawie we wszystkich wy:

padkach takie pozytywne orzecze-

nie szkołom żargonowym i hebraj-

skim wydawały. W tycn warun-

kach, chośbyśmy mieli najpoważniej

sze zastrzeżenia co do znajomości

np, języka polskiego dzieci uczących

się w szkołach żydowskich, oraz

wyników wychowania paustwowego
Gakie w tym wypadku byłoby ono

na miejscu), trudno oczekiwać, aby

Rada Miejska, posiadająca absolut

ną większość sanacyjną, zajęła inne

stanowisko, niż poprzednie rady

miejskie. Niewątpliwie w.ęc szkoły

zydowekie subsydja w dalszym cią-

gu otrzymywać będą.

Uznając tę tezę za udowodnioną,

zwrócić należy uwagę na niektóre

okolicznosci, które przy subsydjo-
waniu szkół żydowskich mieć nale-

ży na uwadze. Przedewszystkiem

więc orgarizacja szkół żydowskich.

Działacze żydowscy nieraz

(zresztą nieszczerze) biadaii nad tem,
że samorząd wileński z tytułu u-

dzielania subsydjów stawia szkołom
żydowskim różne wymagania. Sku-
tek tych wymagań jest je.nak  nie-

wątpliwie dla szkół żydowskich
dodatni, gdyż podniosły się one bar-
dzo znacznie pod względem organi:
zacyjnym i częściowo p'zynajmniej

upodobniły do szkół publicznych.

Dziś jeszcze jednak  organizacja

szkolnictwa żydowskiego nie jest za-
kończona: istnieją liczne typy szkół

i liczne szkoły, gdzie w klasach jest
ilość uczniów bardzo niadostatecz-
na. Podczas gdy w szkołach publicz-

nych przeciętna ilość uczniów w

klasie wynosi 40—50, a sąsklasy na-
wet liczniejsze, w szkołach żydow-

skich !iczba dzieci w klasie jest
znacznie niższa. a są klasy > 12—15

uczniami.

Jeśliby szkoły żydowskie miały
' otrzymywać od samorządu  šwiad-

czenia narówni ze szkołami publicz-
nemi, mus'ałaby w szkołach żydow-
skich nastąpić reorganizacja w kie-

punku zwiększenia liczby uczniów

w klasie dv normy, przyjętej w szko-
łach publicznych, inaczej szkoły ży:

dowskie byłyby wyraźnie uprzywi-
lejowane. Skcmasowanie klas w
szkołach żydowskich jest teoretycz-
nie łatwe, w praktyce jednak wobec

wielkiej rożnorodności typów szko-
ły i język. i przy nieustępliwości

centrali szkolnych jest bardzo

trudne,

Drugim rysem  charakterystycz*
mym dla szkół żydowskich jest o

wiele większa rozpiętość wieku

uczniów, niż w' szkołacii publicz
tych. Dzieci żydowskie idą do
szkoły wcześniej, najczęściej sześcio-

letnie, a pozostają dłużej, bo nietyl-

ko do lat 14-tu. ale nawet do 16-tu,

/17-tu i 18-tu. W szkoła:h publicz-

nych wiek dzieci (od 7-miu do 14-tu)

też nie jest ściśle przestrzeżany, jed-

nak nigdy w takim stopniu, jak w

WI rezultacie w szkołach prywat-
nych żydowskich jest wielu ucz-
niów,  nieobjętych _ obowiązkiem

szkolnym, których nauka ne powin:
na obciążać samorządu, jednakże

 wydzieienie ich jest bardzo trudne,

zwłaszcza wobec tego, że same
szkoły nie wiedzą, kto jest faktycz-

nie uczniem, a kto jest tylko do

_ szkoły zapisany a nie uczęszcza,
oraz jaki jest faktyczny wiek ucz-

niów. Ustalenie tych zdawałoby się
bardzo elementarnych i podstawo-
wych szczegółów w szkołach ży:
dowskich natrafia na ogromne trud-

ności.
IW] końcu zachodzi jeszcze jedna

trudność, dy ma się do czynienia

ze szkolnictwem żydowskiem. Jest

to sprawa uczniów, pochcdzących 7
poza Wilna, a mieszkających w

przytułkach. Samorząd zawsze bro-
nił się przed braniem na swój koszt

kształcenie takich dzieci, bo  nie-
tendencjawątpliwie jest przesadna

obciążania m. Wilna świadczeniami 

Podatek biurokratyczny.
Krakowskiemu staruszkowi znów

zebrało się na szczerość. Jest on
mocno niezadowolony z l. zw, de-
kretów oddłużeniowych, nie bez
słuszności upatrując w nich wiele
wspólnego z osławioną usiawą sca*
leniową.

Pisze więc rozgoryczony „Czas*,
że przepisy anżażujące livanse Pań-
stwa
usposabiają Lardze pesymistycznie tembar-

dziej, że zaangażowanie to ma miejsce na

1

|
!

ile przepisów należycie ze sobą niesharmo-

nizowanych, nieraz o tendencjacu wyrażnie

ze sobą sprzecznych. Poza częścią dotyczą-

са rozłożenia spłaty £ mocy samego prawa

(rozdział V), oraz niektóremi rrżepisami o

konwersji na kredyt długoterminowy w li-

stach zastawnych, niestety reszta przepi-

sów nie wydaje się należycie pizemyślana,

a przedewszystkiem jest zbyt zaw ia, w wie

iu wypadkach niezrozumiała 1 trudna w

praktycznem zastosowaniu. Powołano da

życia, lub też rozbudowano w szerokich

granicach nową kosztowną biu:okrację od-

dłużeniową, w postaci Urzędiw  rozjem-

czych, biur do spraw finansowo-rolnych i

t. d., które posiadając szerokie sompeten-

cje ustawowe, będą naturalnie starały się

trwać jak najdłużej przy życiu. Rolnik za-

płaci zaś ten nowy podatek biurokratycz-
ny. Mimowoli nasuwa się podob'eństwo mię-

dzy obecnie wybudowaną stujęzyczną Wie-

га Babe' przepisów oddłużeniowych, a usta

wą o scalonych ubezpieczeniach społecz-|

4prasy.

DAIANNIS MIEERARI

poziom. |

Te rozważania organu pp. „puł-| Stwierdzam. że rząd rownie sta-

kowników' nrasunęły „Kurjerowi nowczo, jak i uprzednio, stoi na sta

Lwowskiemu* następujące uwagi: |nowisku całkowitego usunięcia de-
Jakiś dziwny — mahometansii, a nie! ficytu, jest zaś w położeniu o tyle

polski — fatalizm wieje z tych stów; dlacze| epszem, niż w latach ubiegłych, że

$o ten nowy niższy poziom jestnieuniknio- | jeden z elementów deficylu — spa-

ny? Dlaczego jest równan'e w dół, a nie w dek dochodów, można uważać za
zakończony. Pomimo to jednak uwa-

czenia wojny do wytwórczości pokoju —

górę? Nie wszystko w Polsce s.ę obniżyło;

niektóre pensje i subwencje zcsiały pod-

wyższone.

Brniemy coraz głębiej w elaborat „Gaz.

Polskiej”. Odkrywa on prawdy znane pow-

-zechnie oddawna a w obozie sanacyjnym

dopiero od czasu kiedy zabrakło pieniędzy.

A więc, że wytwórczość mononoiiczna i u-

przewilejowana nie powinna prźyduszać

wytwórczości wolnej; że spożycie jest funk-

żamy, że konieczne jest daisze kom*
prymowanie wydatków do chwili,
kiedy nie spadną one do poziomu
wzrastających dochodów. |

Wykonanie budżetu a rok bie-,
żący odpowiada najściślej przyjętej
wytycznej.

Jakże 'w świetle tych danych i
poprzednich uwag może się przed:|

"my odsetek. Dyskusja ta wydaje mi

| dochód
stawiać sytuacja budżetowa lat naj-|
bliższych?

, Więc w pierwszym rzędzie: w
jakim stopaiu mogą być odniesione

| dochody budżetowe? W podatkach
można spodziewać się wzrostu do*;

„Dzieci Jehowy“.. chodów po pierwsze dzięki natural--
„Hajnt' (Nr. 238) za żargonówką nemu rozwojowi stosunków.

z Wołkowyska „Wołkowisker Le-| Dochody podatkowe mogłyby. być

ben” podaje treść depeszy, wysłanej podniesione też przez wprowadzenie
z łego miasteczka ostatniej niedzie- nowych lub podniesienie istniejących|
li do rządu niemieckiego: | podatków. Ta możliwość została|

„ — Do rządu Hitlera, Berlin. Dzieci też wzięta pod uwagę przy układa”

Jehowy traktuje on okrutnie i źle. Żądamy|! niu preliminarza. Projektujemy, na-
przerwania lego złego traktowania, wsias? wet juž od 1 stycznia 1935 r., do-

ciwnym razie Bóg go ukarze-—G. Pulipko,|datkowy podatek od cukru, któryby
sekretarz”. się mieścił w dzisiejszej cenie, a

cją udziału w wytwórczości, czy:i że oibrzy

mia masa bezproduktywnych konsumentów

nie powinna niszcyć producerla. Niestety

praktyka życiowa sanącji przeczy obu tym

pięknym i słusznym zasadom.  

 cych. Sąd o nowych dekretach vddłużenio-

wych może być również szybki równie nie

pobłażliwy. |

Istotnie po doświadczeniach „u-
bezpieczonych“ trudno z wiarą i na-

dzieją spoglądać na eksperyment
„oddłużeniowy”.

Równanie w dół.
wGazeta Polska* po dłuższym namy

śle zdecydowała się zwrócić uwagę
na miowę prem. Kozłowsniego i po”

święciła mu wzmiankę, utrzymaną w

tonie ietnim, We wzmiance tej m.

in. zdradza „Gazeta Polska“ tajem-

nicę, že
Główny :rzon prac gospoderczych Rzą-

du premjera Kozłowskiego — to dalsze

„równanie w dół'. Sprowadzanie oddziel-

nych płaszczyzn gospodarki na nowy, niż-

| go. Odpowiedzieli odmownie, bo taki centowego dodatku do podatków

Depesza kosztowała zgorą 15 zł. dzięki zniżce, przeprowadzonej 2

Urzędnik zapytał 2 wysyłających,|miesiące temu, nie byłby odczuty
czy nie chcą korzystać z uigowej ta-| jako ciężar przez spożywców. Pro-
ryfy, mianowicie listu telcgraficzne-| jektujemy też podniesiesie 10-pro-

mają „,rozkaz”, aby depesza nadesz-| bezpośrednich, wreszcie nowych kil-
ła do Berlina tegoż dnia. Obecni w| ka drobnych tytułów podatkowych.

urzędzie telegraficznym żydzi zain-|Razem wszystkie te projekty, nie;

teresowali się i tą depeszą i tymi: włączając daniny szkolnej, która|

ludźmi: idzie na specjalny fundusz, mogą dać
„ — W rozmowie z obecnymi żydami| około 40 miljonów,

dodali ci chrześcijanie, że są em przedsta” Wreszcie podniesienie dochodów
wicielami miejscowej gminy babiystów i że możliwe będzie przez reformę po”

obecna niedziela została przez baptystów| datkową, która jest opra: owywana.

na całym świecie ogłoszona, jako dzieńpro“ Mam nadzieję, że jeszcze w ciągu
testu przecrw Niemcom, nawet w formie ! sesji bieżącej będę miał możność

podobnych depęsz do rządu Hit'era za jego | przedstawić jej wytyczne.

prześladowanie żydów”. Trzecie eweniuaine źródło do-
Źle musi byc z żydami, jeżeli ima-| chodów — przedsiębiorstwa pań

ją się takiej opereikowej obrony! stwowe — które zresztą nigdy bar- szy nieunikniony — przy przejściu od znisz

PRAGA. (Pat). Minister spraw
zagranicznych Benesz wygłosił dziś
w parlamencie przemówienie o po-
lityce zagranicznej. Minister Benesz
podkreślił na wstępie, że Liga Na-
rodów nie jest obecnie instrumentem
konstruktywnej polityki międzyna-
rodowej, niemniej jednak uważana
jest za ostatnią jedyną ciłę, która
może przeszkodzić wybuchowi woj
ny. Przechodząc do omówienia pak-
tu wschodniego Benesz oświadczył,
że momorandum polskie w tej spra-
wie wręczone :ządowi francuskiemu
zawiera m. in, zastrzeżenie doty-
czące Czechosłowacji. Ponieważ
miemorandum jest i pozostaje dalej

poufną notą dyplomatyczną, minister
nie może narazie o niej mowić, Rząd
czeskosłowacki wyłuszczyi już rzą”
dowi francuskiemu swoje stanowisko
w tej sprawie. W Europie zaryso-
wuje się nowa konstelacja politycz
na, której głównym składnikiem jest
porozumienie polsko - niemieckie ze

stycznia r. b., projekt paktu wschod-
niego, wstąpienie Sowietów do Ligi

Narodów oraz zagadnienie możli-
wości porozumienia między Francją,
Włochami i Małą Ententą. Przed
wczesne byłoby chcieć już dziś za-
kreślić prawdopodobny iozwój tej
nowej konstelacji europejskiej. Sto”
sunki Czechosłowacji z Niemcami
są dobre i polepszają się automa-
tycznie przez każde zbliżenie Rze-
szy z przyjaciółmi Czecnosiowacji.
Przechodzac do omówienia stosun-
ków z Polską, minister Benesz o*
świadczył: Między Czechosiowacją i

 

Min. Benesz o nowej konstelacji europejskiej.

swoich „praw“ w, Niemczech... dzo wielkiej roli w budże.ie nie od-

26.1, jeszcze nie straciły wprawdzie|przytem: zarzucać Polsce, ani też

swego lokalnego charakteru, jako| potępiać, że prowadzi politykę swo”

takie zostały określone przez rząd ich interesów tak, jak je rozumie.

polski, podkreślona została nato-|l my tak czynimy i tak będziemy
miast różnica poglądów na niektóre | czynić, nie ukrywając przytem na-

ważne zagadnienia ogólnej polityki szych celów i planów, które nie by*

europejskiej. Świadczą o tem obecny ły i nie są skierowane przeciw Pol-

grywaio (maksymalna wpłata 200
milj. w r. '927-28), w ostauiich bud-'

żetach nie wchodziło prawie w ra-.
chubę. Ta sytuacja stała się przed".
miotem wielu zarzutów: obliczono,'

' ze dochód przedsiębiorstw państwo-
do zaiuwestowa-wych w stosunku

tylko zniko”nego kapitału stanowi

się nieporozumieniem. Pxrzedsiębio;”
stwa pańsiwowe nie są, ani nie mo-
śą być korzystną lokatą kapitału,
ale pozostają w związku z pewnemi
państwowemi lub  ogólnogospodar”
>zemi potrzebami, dlatego też nie
byłoby dziwne, gdyby staie dawały

znacznie niższy, od prze”
ciętnej stopy zysków.
W rezultacie możemy liczyć na

podniesienie dochodów o jakieś 50
do 100 miij w roku przyszłym i 0
dalsze 50 milj. w roku 1936-37. Po-
nieważ dejicyt tegoroczny wyniesie
około 250 milj., to gdybyśmy pozo-
stawili bez zmiany a:ki — zu
pełne zrównoważenie budżetu mo-
głoby nastąpić w najlepszym razie
dopiero za 3 lata, lub nawet później.
Odsunięcie na tak późny termin
momentu zupefnego zrównoważenia,
budżetu, byłoby nieos'rożnem. j

Zarówno więc względy prawidło-
wej polityki skarbowej, jak i wzgląd|
na rozwó, gospodarki, która jest
podstawą dochodów skarbu, zmu-!
szają nas do dalszej kompresji wy-
datków, czemu daje wyraz przedło-
żony lzbie preliminarz.

Preliminarz ten zamyka się po
stronie dozhodów sumą 1.983,743.000
zł. Po stronie wydatków pieliminarz
2.132.861.600 zł. czyli o 51.690.990
zł. mniej niż ustawa skarbowa na r.
b. Zmniejszenie to dotyczy wszyst
kich resortów z wyjątkiem obrony
narodowej, rent i wypłat z tytułu
zobowiązań Państwa.

Z zestawienia «cyfr wydatków i
dochodów wynika niedobó, z sumie
149.117.900. Pokrycie  uiedoboru
przewidujemy częściowo z rezerw
skarbowych, które mało zostały na-
ruszone przez rok ostatni, częšcio“
wo w drodze operacyj finansowych.

W] naszych planach fiaansowych
na rok przyszły liczymy na pomoc
cynku finansowego. 1) dla upłyn-
nienia środków na pokrycie części

deficytu — około 100miś,2) dla!

 

!

 

Mowa min. Zawadzkiego
(Dokończenie ze str. 1-e|).

okreśłonych wypadkach, ale rozter“
minowanie spłaty, obniżenie odsetek
poniżej nawet tego, co mozna uwa-
żać za normalny poziom, możność
skonwertowania na kredyt długo”
terminowy, bonifokaty i prawo zwal
niania się papierami wartosciowemi

w razie spłat przedterminowych,
stanowią bardzo znaczne ogranicze-

Fe k . . »
nie praw wierzyciela. Oczywistą jest
rzeczą, że takie ograniczenia do-
puszczalne są tylko, jezeli temu
wierzycielowi można zapewnić sta-

ość jednostki pieniężnej, w której
jego wierzytelności żostaną wyra-

żone.
Stałość waluty naszej iączy się

z bardzo mocną sytuacją Banku Pol-
skiego.

(Par: Minister omawia w dalszym
ciągu szczegółowo sytuację Banku
Polskiego, B. G. K, B Rolnego,
banki prywatne, sytuację P. K O.
Kas Komunalnych i t. d.).

O samej ustawie skarłtowej mało
mam do powiedzenia. Usład i re-
dakcja artykułów uległy poważniej-
szym zmianom w związku z uwaga-
mi komisji techniki ustawodawczej
Senatu. Merytorycznie zawiera ona
przepisy roku poprzedniego. Układ
preliminarza nie uległ zmiatie.

Poraz trzeci przypada mu wielki,
ale i ciężki zaszczyt przedstawić tej
Izbie preliminarz budżetowy Pań-

I stwa Polskiego. Nie było 1 nie jest
mi danem przyjść z oświaaczeniem,
że trudności budżetowe Państwa już
się skończyły, przedstawic projekt
zużycia nadwyżek, zamiast rozwa-
żań o pokryciu deficytu. A jednak,
kiedy przemierzam mysią drogę,
którąśmy przebyli w ciągu kilku lat
ostatnich, nie mogę się oprzeć wra-

żeniu, że zaszła bardzo zasadnicza
zmiana, Dwa lata temu dyskutowano
czy deficyt zamiknie się w sumie
345 milj. zł, jak ja stwierdziłem,
czy będzie 400, czy 600, czy nawet
800 miljonėw; nie widziano innego
pokrycia aeficytu, jak przerzucenie
go na Bank Polski. Obecnie można
dyskutować, czy deficyt będzie
bliższy 100 czy 200 miljonow, a naj”

zawziętsi nawet krytycy nie podają
w wątpliwość możności jego pokry”
cia. Solidarne wysiłki rządu i społe-

czeństwa nie poszły ua marne.

Przez cały okres katastrofalnego

stan stosunków polsko - francuskich,
odpowiedź polska w sprawie paktu
wschodniego, wizyta premjera Góm-
bósa w Warszawie, stosunki Polski
z M, Ententą, dalszy ciąg anty-
czeskiej kampanji części prasy pol-
skiej i inne jeszcze sprawy o cha-
rakterze formalnym i rzeczowym,
nad któremi narazie nie trzeba się
rozwodzić. Dobrze jest, że rzeczy-
wisty stan ustosunkowania się Pol-
ski do Czechosłowacji wyjaśnia się
przez postępujące precyzowanie po-
lityki polskiej Jest to iepsze niż
pozostawanie w niepewnosci co do
charakteru tych stosunków. Musimy
je jednakże uważać nie za przejścio-
wą taktykę ale za ważne i trwałe
fakty polityczne i liczyć się z niemi
spokojnie zarówno obecnie jak i na
przyszłość. Wypływa z tego dla nas
pewna niewygoda, ale równocześnie
także wielkie korzyści. Naszym obo
wiązkiem jest wyzyskanie ich. Nie
będziemy przechodzili do porządku
oni nad jedną ani nad drugą sprawą.
Wydarzenia te nalezy w przyszłości
wziąć pod wwagę w naszem postę-
powaniu politycznem. Nie należy  
 

sce, które jednakże chcą zdecydo-
wanie i konsekwentnie bronić ży-
wotnych interesów i godności na-
szego państwa w zgodzie z ogólnemi
imteresami pokoju europejskiego.
Omawiając zagadnienie mniejszości:
minister oświadczył, że żądanie zge-
neralizowania ochrony mniejszości
Czechosłowacja uważa za moralnie
uprawnione. Zasadnicze stanowisko
Czechosłowacji wyraża się tak, że
1) swoje zobowiązania mniejszościo-

we Czechosłowacja dotrzyma w
każdym warunku, 2) gdyby chodziło,
o zmianę umowy mnie,sżościowej,

postępowa:aby drogą wytyczną w
tych umowach, aczkolwiek sama
nie zamierza wystąpić z inicjatywą,
3) Czechosłowacja uważa za bar-
dziej korzystne umowy wielostronne
niż dwustronne. W zakończeniu mi-
nister Benesz omówił zamach mar”
sylski, oświadczając: Konieczne jest
skończyć raz na zawsze z tero-
ryzmem międzynarodowym. W tym
względzie zastrzegamy sobie poczy”
mienie w odpowiedniej chwili wła-
ściwych kroków.

 

 

slinansowania wydatków na cele'spadku dochodow, potrafiliśmy de-

inwestycyjne. To naprowadzanas/ficyty utrzymać w granicich możli-

na pytanie jakie są możliwości na- i wych do pokrycia. Z chwilą ustania

szego rynku finansowego Poświęcę spadku dochodow przystępujemy do

więc jeszcze słów parę zagadnie-!systematycznego zmniejszaniadeli
niom pieniężnym i kredytowym. | cytu. W społeczeństwie, po pewnych

Mówić o stałości waluty polskiej wahaniach i tendencjach do odru-

wydaje się dzisiaj zbędneia. Dzisiaj chów paniki, znaleźliśmy ziozumie-

ta stałość jest faktem, który, jak się' nie i oparcie. Wysiłki przyniosły

zdaje, całkowicie przeniknął do
świadomości najgłębszych warstw.

Sposób, przy którego pomocy.
projektujemy załatwić trudną spra”!
wę oddłużenia, jest też, z linanso-
wego puuktu widzenia, odbiciem
stałości waluty.

Ulgi dla dłużników, , kióre prze-
widują rozporządzenia Pana Prezy-
denta z dn. 24 października :, b., są
bardzo znaczne. Wprawdzie, re*
dukcja kapitału dłużnego jest do-
puszczalna tyiko w kilku ściśle

społeczeństwu wiele ciężarow i wy-
rzeczeń, aie przyniosły też szereg

zupełnie wyraźnych i coraz lepiej
docenianych przez wszystkich ko'
rzyści. Budujemy już obecnie na zu-
pełnie zdrowych podstawach, Trud'
ności nie są jeszcze usunięte, ale
można powiedzieć, że w najważniej-
szym punkcie zostały przezwycię”
żone. My w wysiłku nie ustaniemy i
„esteśmy pewni, że znajdziemy po-
parcie całej zdrowej części społe-

czeństwa.

 

bi olwarcin sesji paamentarnej we Francji
PARYŻ. (Pat). Plenarnc posiedze”

nie izby i senatu odbyło się dziś pod
znakiem żałoby i uczczenia pamięci
króla Aleksandra I, ministra Barthou
i b.prezydenta republiki Poincarć'go-

O ile na plenum zarówno w izbie
jak i senacie panował nastrój uro-
czysty, o tyle w kuluarach toczyły|
się zawzięte dyskusje 1ad stano-
wiskiem poszczególnych stronnictw
wobec zgłoszonych przez Doumer*
$ue'a wniosków. Do ożywienia atmo-
słedy przyczyniły się relacje o prze”,
ibiegu dzisiejszego posiedzenia rady|

ministrów. Przed tem posiedzeniem,
gdy  premjerowi _Doumergue'owi
zwrócono uwagę na najrozmaitsze
pogłoski, miał om odpowiedzieć:
Pozwólcie pogłoskom tym spokojnie
krążyć, staną się one niebezpieczne
dopiero w chwili, gdy zatrzymają się
w biegu. Jeżeli sądzić z prasy wie-

czornej, moment ten już nastąpił,
„La Liberte“ donosi: W kolach par:

lamentarnych utrzymują, że mini-
strowie radykalni faktyczuie już dziś
są w stanie dymisji. Oficjalnie złożą
swe teki we czwartek rano.Francja przed doniosłemi wypndkami. Polską trwa stan wzajemnej rezerwy

politycznej. Różnice. jakie wynikły
ubiegłej wiosny między obu pań-|
stwami, po znanej ówczesnej kam-
panji prasy polskiej, wywołanej po

na rzecz gmin obcych. Otóż ustale”
mie, które dzieci w przytułkach są
z Wilna, a które z prowincji znowu

w praktyce natrafia na rozliczne

„trudności. Znowusprawa pozornie

łatwa w rzeczywistości pizy braku

współudziału żydowskich  organiza-

cyj staje się trudną i zawiłą,
Te właśnie okoliczności winna

mieć Rada Miej na uwadze przy

decydowasiu 0  subsydjach dla

'szkół żydowskich.
I wreszcie jeszcze jedna sprawa.

istnieją przecież także polskie po-
lwszechne szkoły prywatne. Nie

wszystkie one są przedsiębiorstwami
jednostkowemi, obliczonemi na zysk.
Są i tu szkoły charakteru społecz-

mego, niezamożne. Dotychszas szko-
ły takie, mimo zwracania się o sub-

sydja do miasta, nigdy ich nie o-

irzymywały, Uważamy 'aki stan
rzeczy wobec subsydjowania szkół

żydowskich ха niesprawiedliwy, PARYŻ. (Pat). Dzisiejsze posie-
dzenie rady miuistrów ma duże zna”;
czenie polityczne. Omawiano prawie!
wyłącznie stanowisko przedstawi-|
cieli partji radykalnej i radykalno-
socjalistycznej wobec waicsku ©
prowizorjum budżetowem na I kwar-
tał 1935 r.. przedstawionego przez
premiera Doumergue'a. Herriot nie
ukrywał przed kolegami z gabinetu,
że jego kcledzy partyjni nie chcą
się zgodzić na procedurę propono-
waną przez premjera, gdyž przesa-
dzałoby to zgóry ich stanowisko w
sprawie rzformy państwa i umożli”
wiłoby rozwiązanie izby w razie
niepomyślnego dla premjera Dou-
mergueawyniku głosowania. Wsku-
tek tych oświadczeń minis'ra Herrio-
ta premjer Doumergue zapytał go,
czy powinno to pociągnąć za sobą
w ikonsekwencji natychmiastową dy-
misję 6-ciu ministrów radykalnych.
MW celu naradzenia się nad sytuacją
w ten sposób wytworzoną. minister
Herriot wraz z ministrami radykal-
nymi udał się do przyległego salonu,
gdzie naradząno się przeszio pół go-

 
PARYŻ (Pat). Premjer Doumer-

gue przyjął delegację złożoną ze
związków byłych kombatantów oraz

'lić swoje stanowisko wobec proble-

dziny. (W końcu wskutek nalegań
ministra Marchandeau i ministra  Lavała Herriot zgodził się odroczyć
swoją decyzję do przyszłego posie-
dzenia rady ministrów, któreodbę: |
dzie się we czwartek, o godz. 10-ej:
przed południem. Przed czwartko-
wem posiedzeniem rady ministrów
grupa radykalna będzie mogła usta-

mu budżetowego, a z drugiej strony
uczyni to również komisja finanso-|
wa. Tak więc we czwartek rząd bę,
dzie miał również w ręku wszelkie
niezbędne informacje, co umożliwi
powzięcie ostatecznej decyzji. Jeśli
minister Herriot będzie irwał w
swoim zamiarze podania się do dy-
misji, wydaje się rzeczą nicwątpliwą,
że premjer Doumergue złoży bez-
zwłocznie dymisję całego gabinetu
ma ręce prezydenta repubiiki. Ze'
wzślędu na powagę sytuacji będą!
jednak niewątpliwie czynione próby|
w celu znalezienia takiego rozwią
zania, które umożliwiłoby kontynuo-
wanie rozejmu.

 
Kombatanci popierają Doumergue'a.

premjerow: deklarację  stwierdzają-|
cą, że podpisane pod nią osoby bez
względu na przynależność do ugru-| 

innych ugrupowań, liczących trzy i
pół milj, członków. który radaltrwać nie powinien. Przewodniczący delegacji wręczył :

| wszystkiemi siłami.
powań, gotowe są poprzeč premjera

„gue złożył dziś komisji

|wać że partja demokratów. udniosła

Franeuskie prowizorjum budżetowe.
PARYŻ, (Pat). Premje: Doumer- dniu jutrzejszym. Debata w parla-

finansowej mencie nad projektem  prowizorjum
swój projekt prowizorjum budżeto-| budżetowego rozpocznie się we
wego na I kwartał 35 r., który bę-| czwartek.
dzie rozważany przez xomisję w

 

  

Posiedzenie hiszpańskich kortezów
MADRYT. (Pat). Z powodu zwo* deputowanych opozycyjnych, którzy

łania na wczoraj posiedzenia korte- zabrali głos po przemówieniu Gil
zów policja przedsięwzięła w całem Roblesa doprowadziło do ostrych
mieście poważne środki ostrożności. zajść wobec czego sesja została od-
Dostęp do gmachu kortez5w jest o- roczona do dnia dzisiejszego.
toczony kordonem wojska w pełnem Na początku posiedzenia min.
uzbrojeniu. | wojny złożył projekt stworzenna dy-

Wszystkich wchodzących do, wizji, któreby mogły szybko  inter-
parlamentu poddaje się surowej re'; wenjować w razie rozruchów.
wizji osobistej. | W czasie posiedzenia aresztowa”

Minister sprawiedliwości zgłosił no w loży prasowej specjalnego wy-
projekt ustawy zaostrzający kary za słannika dziennika francuskiego
nielegalne posiadanie broni. „L'odre“ Terry.

PARYŻ. (Pat). Przemówienie

 

Zwycięstwo demokratów
w Stanach Zjednoczonych.

LONDYN. Pa:. Wedle dotychcza- |pory demokraci uzyskali 60 manda-
sowych wiadómości o przebiegu wy-|tów do izby. reprezentantów, repu-
borów do izby reprezentantów jakie|blikanie zaś 5. Frekwencja głosują-
nadchodzą do Nowego Jorku z róż-| cych bardzoj duza,
nych stron kraju należy wniosko-

przygniatające zwycięstwo. Do tej
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Prowadzone przez cole lato;

przez Zarząd m. Wilna „iace przy
regulacji Wilji z nastaniem mrozów
zostaną przerwane, zwłaszcza że na

ukończeniu jest wykonaa'e tych
prac przewidywanych w pianie in-
westycyjnym.

Ogółem wybudowano już około
2.300 m. wału, z czego 1400 m. na
odcinku więzienia wojskcwego do
ul. Suchej oraz około 700 m, od ul.
Arsenalskiej do mostu Zielonego.
Całkowicie zakończone zostały pra-

'ce_ regulacyjne brzegu przy ul.
Pierwszej Bateuji, od mostu Zielo-
nego do szpitala św. Jakóba.

| Wysokość wzniesionego wału
wynosi na odcinku od więzienia
wojskowego do ul. Suchej pół metra!
wyżej ponad najwyższy peziom wo-

 
Przed paru dniami odw.edził na-

szą Redakcję jeden z przyjaciół na-
szego pisma i poinformował nas 0
bardzo charakterystycznem zjawi
sku, które niewątpliwie zainteresuje
szersze koła czytelników.
W. bezpośredniem sąsiedztwie

Wilna znajduje się kilka papierni, a
raczej iekturowni, Te zakłady prze-

   
  
 
Jak się sztucznie powiększa bezrobocie,

Stan regulacji Wilji.

KRONIKA.
dy notowany podczas powodzi w,
1931 r., a przy ul. Zygmuntowskiej
wał wzniesiony będzie o półtora,
metra wyżej od poziomu ;zezdni ul.|
Zygmuntowskie. Z tego względu
przy ul, Zygmuntowskiej, od ul. Ar-
senalskiej do mostu Zielonego, wy-
budowana zostanie ściana, żelazo-
betonowa.

Ogółem w roku bieżąsym  zwie-
ziono i użyto do sypania wałów o-
koło 170 tysięcy metrów  sześcien-
nych ziemi, z czego 130.000 m* od
więzienia wojskowego do ui. Suchej i
około 40.090 m' przy ul. Zygmuniow
skiej. Według obliczeń w roku bie-
żącym jeszcze do budowy wałów
użytych zostanie dalszych 30.000 m*
ziemi.

Sina KA A iai
°  

kolei. Zarzbia więc drwal w lesie,
'woźnica przywożący papierówkę,|
robotnik w papierni itp.

Od pewnego czasu małe papier-
nie Wileńszczyzny stoją, są bezczyn-
ne, tektury nie wyrabiają i nikomu
zarobku mie dają. Dlaczego? Czyżby
tektury był w Polsce nadiaiar? |

Okazuje się, że nie Kunjunktura

!
\

‘

|zorganizowany przez Archidiecezja|
„Ay Związek Kapłanów „Unitas”. Na

DZIENNIK MIEESSKI ©

Proces o rewindykację posesji
° „ °

po-Franciszkanskich.
Sąd apelacyjny powództwo OO. Franciszkanów oddalił.

Od pewnego czasu na forum sądu ciszkanów w Polsce, wyjąć je z po-
ioczy się proces między Zakonem siadania gminy m. Wilna i oddać je

„. Franciszkanów a maiśstratem w posiadasie powoda.
m. Wilna o rewindykację posesji, Wyrok ten magistrat zaskarżył
należącej przed powstaniem do Za-| do wyższej instancji, t, į. do sądu
konu, a skoułiskowanej później| apelacyjnego.
przez rząd rosyjski i oddanej w dro* Sprawa po uzupełnieniu jej do:
dze zamiennej magistratowi miasta| datkowemi materjałami, była roz-
„Wilna. poznawana w dniu 23 pazdziernika,

Zasady, na jakich Zakon OO.| a po wielokrotuych wywodach przed
Franciszkanów pretenduje do odzy-| stawicieli stron, sąd apelacyjny ogło
skania swej własności, wyłuszcza-| szenie wyroku zapowiedział na 6
liśmy kilcakrotnie we właściwym! b. m.
czasie. Zgodni>

Sprawa ta w dniu 28 lutego ub.| wczoraj ogłosii sentenciį wyroku,
toku była rozpoznawana przez wyktórego mocą postanowił: Wyrok
dział cywilny sądu okręgowego,któ-| sądu okręgowego z dn. 28.11 33 r.
ry wyrokiem postawił: Uznać nieru- | uchylić i powództwo Zalonu OO.
chomości położone w m, Wilnie przy Franciszkanów w Polsce oddalić.
ul. Trockiej pod Nr. Nr. 12--14, za-| Zasądzić od Zakonu na rzecz gminy
ułku Kieriańskim i Lidzkim pod m, Wilna 496 zł. 50 gr.
Nr. Nr. 2—7 za należące na prawie' Motywy postanowienia
własności do Zakonu 'OO. Fran- wane będą w końcu b. m.

lil Kurs duszpasterski w Wilnie.
Wczoraj rozpoczął się w Wilnie|znaczenie apostolstwa świeckich i

Jil kurs duszpasterski dla kapłanów, |wskazał na konieczność tego apo-
stolstwa. O parafji, jako tereniei
źródle apostolstwa Świeckiego mó:
wił ks. kan. Leon Żebrowski.

Po przerwie obiadowej, nastąpił
referat ks. Adama Auleszy o pracy

z tem postanowieniem

wygolo-

Kos,

kurs przybyło około 150 księży z
Wilna i archidiecezji wileńskiej. W
kursie bierze również udział J. E.

     

 

- mysłowe oparte są z jednej strony o
tanią siłę mechaniczną, dostarczaną

ez rzekę Wiiejkę i inne rzeki, z
drugiej strony zaś o lokalne nasze
ogactwo t, zw. papierówkę, czyli o
drzewo świerkowe, rosnące w  la-
sach Wileńszczyzny.

w tej gałęzi produkcji jest obecnie
dobra. Produkcja jest normalna, a
nawet wzrosła a co dziwniejsza
podniosły się nawet znacznie ceny
tektury. A więc dobra konjunktura
i bezrobocie razem?

Cuda te sprawia kartei tekturo-
Tekturownie podwileńskie np. wy, który niedawno powstał w Pol-

w Kuczkuryszkach, Puszkarni, No- sce. Złączył on wszystkie przedsię-
wych Werkach i inne to naogół za- biorstwa wyrabiające tekiurę, usta-
kłady niewielkie. Większym zakła-'lił cenę, wyższą niż dotychczas i

ks. biskup Bernard Dembek.
Otwarcie kursu nastąpiło o godz.

12 w południe w Sali Cbrześcijań
skiego Domu Ludowego przy ul.
Metropolitalnej 1. Na przewodniczą-
cego kursu wybrano ks. dziekana
Ignacego Cyraskiego. Dłuższe prze-
mówienie wygłosił J. E. ks. Arcybi-
skup — Metropolita Jalbrzykowski.
Następnie ks. kanonik Adam Kule-
sza w obszernym referacie omówił

apostolstwa świeckiego. Na zakoń-
czenie referatów wynikia ożywiona
dyskusja na której omawiano poru-
szone przez wspomnianych  prele-
gentów kwestje.

Na tem zakończył się pierwszy
dzień kursu. Dziś i jutro dalszy ciąg
referatów. W ciągu obrad dzisiej-
szych J. E. ks. Biskup Dembek wy-
głosi 4 referaty.

m. r. S.

dem jest tylko Grzegorzewo, położo-'
ne w pobliżu Kowieńskiej Wałki.
Jednakże i te drobne zakiady prze-
mysłowe mają spore znaczenie go-
$podarcze, zwłaszcza w kraju tak
mało uprzemysłowionym, jak Wi-
leńszczyzna. W każdej taniej pa-!
Pierni zatrudnionych jest trochę ro-|
botników, bądź przy samej fabry: |

towca i odtransportowaniu go do

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda o zacnmarzeniu zmien-

nem, miejscami deszcz, zwłaszcza
ha południe-zachodziekraju.Umiar-
kowane, chwilami porywiste wiatry
? południo-wschodu i wschodu.

JYŻUPY APTEK:
4 Dcit w

A A towski ul, Kijowskac. Au wi ao 5

Nr. 2 (relei "M a: — ul. Nie-
©miecka Nr. 23 fte.ef. 3-29) i Rostowskie-
& — ul. Kalwaryska Nr. 31, Wysockie-
& — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na „rzedmieśc ach, prócz Śnwiszek

WiADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Nabożeństwo żałobne za

ch kolejowców, Wczoraj w
kościele Serca Jezusowego przy uli-
Sy Wiwulskiego z inicjatywy Wileń:|
kiego Zarządu Okręgowego K.P.W.
tdbyła się Msza św. żałobnazadu-
%ze poległych za Ojczyznę i zmar-
ych kolejarzy wileńskich.

Mszę odprawił ks. Nawrocki, któ-
z również wygłosił podniosłe ka-
tanie.
_ — Akcja Katolicka paralji šw.;
App. Filipa i Jakóba połączyła ob-
Chód święta Chrystusa:Króla z trze-
€ią rocznicą poświęcenia parafji Naj-
Świętszemu Sercu | Jezusowemu.
 Akademja odbyła się w ubiegłą nie-
| dzielę zaraz po Sumie w sali paraf-
lalnej. przepeinionej. Na program

|żłożyło się: zagajenie przez ks. pre-
lekta Rynxiewicza, śpiew chóru ko-
Šcielnego pod przewodnic.wem miej-
owego organisty, p. Zasiewskiego

nocy dyżurują mastępujące 
Kilka deklamacji solo i chórem w

'|wykonaniu Rycerek z Dziecięcej
4 jaty Eucharystycznej i dostoso-
fWany dopodwójnej.uroczystości. re-
lerat p. M, Weyssenhoffowej. Na za-
ończenie ks. proboszcz Żarnowski
dawąływai swych  paraftan, żeby

rządzi bezapelacyjnie w tej gałęzi
produkcji. Niechby zreszią sobie i
rządził, ale rządy kartelu polegają
na tem, że mniejsze zakłady zostały
unieruchomione. Wiłaściciel zakładu
przemysłowego na tem nie traci: ja-|
ko członek kartelu otrzymuje on!
odszkodowanie za unieruchomienie!
przedsiębiorstwa. Ale kto da od-|

 
acji tektury, bądź przy zwózcesu-, szkodowanie ludziom pozoawionym'kiego, Teodora Nagurskiego i Kazi-

pracy?
 

Jezusowego do modłitwy w koście-
ie, ale okazywali ją czynem w ca-
łem swem życiu. Przed  rozejściem
się odśpiewano: My chcemy Boga i
Boże coś Polskę. : |

Z MIASTA.
— Roboty przy restauracji Ka-

tedrywileńskiej.posunęły i juž
o tyle naprzkd, że w najbliższym
czasie usunięte zostanie rusztowanie
podtrzymujące front Bazyliki. Nale-
ży stwierdzić, że wyniki dotychcza-
sowych robót pozwoliły już ostatecz-
nie pozbyć się obawy obsunięcia się
katedry. Obecnie roboty prowadzo-,
ne są przy restauracji Ściany  pół-
nocnej. Zakończenie tych robót na-
stąpi w grudniu. W roku przyszłym
wykonane zostaną jedynie restaura-
cyjne roboty wewnętrzne.
—Przenosinyarchiwum Kurji

Metropolitalnej. Administracja Ku»
tji Metropolitalnej jak już donosi-
liśmy, przenosi już archiwa do no-
woodrestaurowanego gmachu, przy
ul. Magdaleny 4. W gmachu tym
mieścić się będą wszystkie biura Ku-
rji oraz mieszkanie prywatne J.E.
genus Ks. Jaibrzykowskiego.

J. E. Metropolita zajmować będzie
mieszkanie na il piętrze, do które-
go ma się przenieść w ciągu gru-
dnia r. b.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Na dzisiejszej srodzie lite-

rackiej wystąpi z recytacjami wła-
snych utworów poetyckich oraz
przekładów utalentowany poeta mło-
dego pokolenia Teodor Bojnicki.
Początek o godz. 19,45. Wstęp dla
wszystkich.  
  lie ograniczali czci Najśw. Serca

   

o bitwie pod Władykami.
; (Dok.)

Wzamian żądały najdrobniejszych
Szczegołów z przebiegu bitwy i lo-
ów powstańców z partji rozbitej pod
Władykami.

Najcięższą była wiadomość o
ierci bliskiego krewnego Aleksan

Na Walickiego (rodzonego stryja
Obrze znanych całemu Wilnu braci
ranciszka i Fortunata Walickich),
ie mniej ciężką o śmierci blizkiego
siada Witolda Szafkowskiego z

„łafkowskiego (moich  rodzonych
„ujów), jak również o poległych na
glu bitwy: naczelniku partii Koziełł
Oklewskim, Eustachym Kopciu, I-
 neuszu Odyńcu i wieku innych, Na-
iska niektórych z nich, niestety,

|] Išinely juž prawie. na zawsze,
|, Po tygodniowym wypoczynku i
|| „bowiednich  przygotowanich  bo-
| „dwscy więzniowie mogl: opuścić

„ łoje przymusowe. tajne. schronisko
1  lzięki ściśle zakonspirowanemu ich

Ybytowi nie ściągnęli, jak się zda-
Ry ani na siebie, ani na g -

p

 | %% Bobrówki podejrzeń ze strony

władz rosyjskich. W owe czasy naj-
mniejszy nawet cień podejrzenia
mógł się zakończyć konłiskatą ma-
jątku, jak io niejednokrotaie już się
zdarzyło. :

I oto: Kowalewski i Lubowicki
powrócili z czasem pokryjomu do
swych majątków, a mając środki po-
trafili sutemi datkami uspokoić nie
bardzo tkiiwie sumienia p:zedtsawi
cieli władz rosyjskich i okazując
swoje alibi uniknęli wszeixiej odpo-
wiedzialności; dwaj bracia Osiecim-
scy powędrowali gdzieś z jakąś par-
tją aż za Niemen, ażeby w końcu 0-
siąść na stałe w Galicji. Dopiero
przed kilkoma laty umari we Lwo-
wie jeden z tych Osiecimskich. Naj:
gorszy los przypadł niernanemu z
nazwiska królewiakowi.

Opisane tu zdarzenie nie minęło
iednak bez groźnego zetknięcia się
właścicielki Bobrówki z władzami
rosyjskiem Oto w bardzo krótkim
czasie po opuszczeniu przez pow-
stańców gościnnych progów Bobrów
ki, w pobliskim lesie, należącym do
majątku Łukawice (właść. Aleksan-

 

iskiego, którego inauguracyjne po-

SPRAWY MIEJSKIE.

— Zaprzysiężenie nowego Ża-
rządu m. Wilna. Wczoraj w połu-
dnie odbyło się zaprzysiężenie no-
wego zarządu m. Wilna. © godz.
l2tej nowy zarząd w osobach pre-
zydenta dr. Wiktora Maleszewskiego
i wiceprezydentów. Adama Piłsuds-

nierza Grodzickiego przyjęty został
»rzez p. wojewodę Jaszczołta w o-
toczeniu wicewojewody Jankowskie-
30 i naczelnika wydziału samorzą-
dowego urzędu wojewódzkiego Ra-
kowskiego.

Na šrodę 7 listopada na godz.
11-tą, prezydent miasta wyznaczyl
konferencję z wiceprezydentami ce-
lem podziału prac, a w ciągu naj-
bliższych dni wiceprezydenci obej-
mą wyznaczone im resorty.

— Uregulowanie komunikacji
miejskiej. Na jednem z najbliższych
posiedzeń nowego Zarządu miej-

siedzenie odbędzie się w dniu dzi-
siejszym, omawiana będzie absorbu-
jąca żywo szeroki ugół wilnian spra-
wa unormowania komunikacji auto-
busowej na terenie miasta. Jak już
w swoim czasie donosiliśmy w spra-
wie tej między prezydentem d-=rem
Maleszewskim a przedstawicielami
Saurera toczyly się narady, ktėre
doprowadzily do ustalenia ogėlnych
wytycznych nowej umowy. Jednym
z punktów nowej umowy ma być
zobowiązanie przedsiębiorcy auto-
busowego do wpłacania miastu su-
my 40.000 żł. rocznie z tytułu esploa-
tacji komunikacji miejskiej. Projekt
umowy skierowany został do wydzia-
łu prawnego celem zaopinjowania.
Wydział prawny wydał już swoją
opinię, obecnie więc sprawa dosta-
tecznie dojrzała do jej definitywne-
go załatwienia. Przed powzięciem
ostatecznej decyzji ma być ona roz-
patrzona na posiedzeniu Prezydjum
magistratu i Rady Miejskiej.   

się zbieraćzaczęły
z różnych partyj i stron.,

Taktyka tych drobnych oddziałów
polegała na nieustannem przenosze-,
niu się z rniejsca na miejsce iukry- |
waniu się po x«niejach i wertepach,

do których dostęp znany był tylko

der Borowski)
xozbitki

miejscowei ludnošci. Takiyka taka
wywołana była zarządzeni:mi władz
rosyjskich, które pragnąc siłumić o-
statecznie wszelki ruch powstańczy
nakazały potrolom wojskowym naj-
energiczniejsze przeszukiwania

wszystkich okolicznych lasów, które
w tym celu zostały poprzecinane tak
zwanemi linjami, t. į, wyrębami, sze-
rokości do '/4 klm. Ustalono nad ni-
mi najostrzejszą obserwację, unie-
możliwiając w ten sposóu przekra-
danie się partji z jednych okolic do
drugich.

Jeden z tych patroli natrafił, pra
wie tuż pod samą Bobrówką, na trop
nieznanego człowieka i najwidocz-
niejsze ślady przebywania w tem
miejscu powstańców, w postaci za”,
gaszonych ognisk, odpadków jedze-
nia i t p. Wynikiem tego odkrycia
było wezwanie p. Chrzczonowiczo-,
wej, jako właścicielki Bobrówki, do
Wilejki powiatowej, przez groźnego
na cały powiat, wojennego naczelni:|

Z ŻYCIA BIAŁORUSKIEGO.
— Likwidacje szkół utrakwi-

stycznych. „Biełaruskaja Krynica"
donosi, że w Szarkowszczyžnie w
pow. Dziśnieńskim dotychczasowa
utrakwistyczna szkoła polsko-biało-
ruska 7-klasowa przekształcona zo-
stała na szkołę połską. Równocze-
śnie z tą szkołą przekształcona z0-
stała szkoła jednoklasowa we wsi
Sawickie pod Szarkowszczyzną.
— Zamknięcie trzech hurtków

białoruskich. Starostwo pow. Mo-
łodeczańskiego zawiadomiło Centra-
lę Białoruskiego Instytutu Gospo-
darki i Kultury w Wilaie iż wykre-
ślone zostały hurtki tej organizacji
w Radoszkowiczach, we wsi Krynica
i we wsi Dubrowie z rejestru sto-
warzyszeń.

 

„Teatr I muzyka
— Teatr muzyczny „Lutnia”*, Dziś po

raz 24-ty po cenach zniżonych ciesząca się

wielkiem powodzeniem operetka Abrahama

„Bal w Savoy“.

— „Madame Pompadour”. W piątek

najbliższy wchodzi na repertuar teatru

„Lutnia* przępiękna stylowa operetka L.
Falla „Madame Pompadour" z J. Kulczycką

w roli tytułowej. Premjerę przygotowuje

reżyser Domosławski, opracowanie mu-

zyczne kapelmistrza Kochanowskiego,

choreografja Ciesielskiego. Premjera zapo-

wiada się niezwykle ciekawie.

— Poranek symfoniczny. W niedzielę
odbędzie się IIl-ci poranek symfoniczny w

wykonaniu Wik Orkiestry

pod dyr. M. Kochanowskiego.

— Wieczór Hanki Ordonówny. Od dnia

dzisiejszego kasą ieatru „Lutnia rozpoczy-

na sprzedaż biletów na występ pieśniarki

Hanki Ordonówny, który odłędzie się w

środę 14 b. m. Program całkowicie nowy.

— Teatr Miejski Pohulanka. Dzis i

jutro o godz. 8 wiecz. w dilszym ciągu

„Firma' Ceny propagandowe.

— Najbliższą premjerą będzie komedja

G. H. Shawa „Nigdy nie można przewi-

dzieć”.

Symfonicznej

ka, pułkownika Borejszę.
Można łatwo sobie wyobrazić, z

jalkiem uczuciem przygnębienia i
strachu zjawiła się p. Chszczonowi-
czowa przed oblicze groźnego puł-
kownika; mnie znając języka rosyj-
skiego, nie mogła skutecznie udo-
wodnić swojej niewinności, jednak
potrafiła na wszelkie obwirienia o
kontakt z powstańcami i ukrywanie
ich u siebie kategorycznie zaprze:
czyć. Borejsza jednak wsiąz nasta-
wał na to, że w Bobrówce byli pow-
słańcy, i jako dowód, twierdził, że
ma jednego z rich u siebie i kazał
straży wprowadzić 'tego nieznanego,
a tak niebezpiecznego, dls losów Bo
brówki i iej właścicielki świadka.
Jakie było przerażenie p. Chrzczo-
nowiczowej, gdy we wprowadzonym
niebawem do pokoju młodym czło-
wieku, poznała owego  Koroniarza,
którego razem z czterema innymi
powstańcami „tak pieczołowicie i
zdawało się skutecznie ukrywałą u
siebie na salce.

Niertrzeba się dziwić, że z prze-
rażenia ledwie mogła utrzymać się
na nogach. Lecz opanowała się szyb
ko i, modląc się w duchu, czekała
tego, co się stanie:

- zy zna pan tę panią? pyta
wprowdzonego do pokoju mdodzień-

Polskie Radjo Wilno
Śrcda, dnia 7 i'stopada.
Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-

Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań
6.45:

zyka.
l mu. 2.50: Konc. rekl. 7.55: Giełda roln.
11.57: Czas. 12.00: Hejnat. 12.03: Wiad
meteor. 12.65: Przegl. prasy. 12.10: Muzy-
la lekka.. 13.00: Dzien. poł. 13.05: „Z ope
retek Lehara” (płyty). 15.30: Wiad. eksp
13.35: Codz. odc. pów. 15.45: „Mała skrzy-
ueczka' — listy dzieci. 16.00: Muzyka
lekka. 16.45: „Chwilka pytań' 17.00: Re-

cital skrzypcowy. 17,25: „Nasze pensjona-
ty, obozy i kolonje“ — odcz. 17,35: Pieśni.
17.50: Poradnik sportowy. 18.00: Konc.
rekł. 18.15: Muzyka  dwut rtepianowa.
18.35: Chabrier - Espana (ptyty). 18.45:
„Punkty styczne gospodarki kapitalistycz-
nej i sowieckiej” — pogad. 19.00: Koncert
chóru. 19.20: Pogadanka budowlana. 19,30:
Lekkie piosenki w wyk. Heleny Dal
19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil. wiad. sport.
20.00: Koncert w wyk. małej wil. ork.
symf, pod dyr. S$. Czosnowskiego. 20,45:
Dzien. wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w
Polsce? 21.00:K ncert chopinowski. 21,30:
„Początki rządów rosyjskich na Litwie” —
odczyt. 21.40: Koncert kameralny., 22,00:
Jak wydaliśmy szkolną gazetkę?' — pog.

24,15: Koncert symfoniczny (płyty). 23.00:
Wiad. meteor. 23.05—23,30: Muzyka ta-

' neczna.
\

 

Czwartek, dnia S listopada 1934 r.
6.45: Pitśń. Muzyka, Gimnastyka. Mu-

2vka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań do-
niu. 7.50: Koncert rekl. 7.55: Giełda roln.
11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad.
zneteor. 12.10: „Panna Kropeczka i jej ko-
jedzy' — obrazek dla dzieci. 12.30 Poranek.
szkolny. 13.0: Dzien. poł. 13.10: @. c. po-

 

ranku. 15.30 Wiad. eksport. 15.35: Codz.
mde. pow. 15.45: Muzyka lekka. 16.45:
irancuskiego. 17.00: Słuchowisko: ja
Siuart* — Schillera z M. Malicką. 17.50:
„Skrzynka pocztowa Nr. 332. 18.15: Kon-
cert kameralny, 18.45: „Co czytać” — pog.
19.00: Recital śpiewaczy. 19.20: Feljeton
zetuałny. 19.30: Utwory Berlioza (płyty).
„19.30: Wiad. sport. 19.56: Wil. wiad.
sport. 20.00: Rewja orkiestry. 20.45: Dzien.
wwiecz. 20.55: „Jak pracuyemy w Polsce".
21.00: Koncert muzyki francuskiej. 21.45:
„|Dusza Europy i Azji",
sobowości twórczej ucznia” — odczyt. 22.15
11 lekcja tańca. 22.35: Muzyka z płyt. 22.45:
Koncert reki. 23.00: Wiad. meteor. 23.05:
Muzyka taneczna. o

Jak już donosilišmy wczoraj, wy-

dział karny sądu okręgowego w po-

miedzialek przystąpił do rozpozna”

wania sprawy inż, Czesława Łagrze-

jewskiego, oskarżonego o naduzycia

ma szkodę skarbu panstwa przy bu-

dowie strażnicy K. O. P. w Stelma*

chowie Dużem.
Po zbadaniu wszystkich zgłoszo-

mych przez strony świadków, sąd

polecii ekspertom zbadanie danych,

zgromadzonych w czasie sledztwa i

zaopinjowanie czy przy rzeczonej

budowie istotnie były i jasiej war-

tości popeinione nadużycia. 4

"Trzej powołani biegli pracowali

do požnej nocy, a nazajutrz od rana

do 1 pp. Po wznowieniu rozprawy

biegli oświadczyli, iż dosziu @0 260°

dnego między sobą przekonania, iż

xachunki przedstawione i zrealizo-

wane z funduszów państwowych by-

ły wygórowane, a sumę przepłaconą

określili na 9 tys. zł,
W. związku z opinją biegłych oraz Prasza warszawska donośi, że po

! ogłoszeniu w „Wiadomościach Sta-

tystycznych* nowej ceny węśla, co

nastąpi prawdopodobnie około 15

ibm., ma być obniżona cena prądu

ł elektrycznego. i

Ze strony miarodajnej wyjaśniają,

iż w nadaniach koncesyjnych ceny

elektryczności uzależnióne są od

cen węgla przemysłowego Obniżka

cen tago gatunku węgia np.: o 2

proc. powoduje automatycznie obniż

kę cen prądu elektrycznego о 1
proc. :

Dopiero jednak po vgloszeniu
nowych cen węgla w „Wiadomo-
sciach Statystycznych” nastąpi
automatycznie obniżka cen elek-

ogłoszone będą w listopadowym nu-
merze „Wiadomości
nych”, to cbniżka cen elcklryczno-
ści wejdzie w życie w 30 „dni po u-

са pułk. Borejsza. AZ)
—Nie, pierwszy raz widzę ją w

życiu, — była to odpowiedź dzielne-

„go powstańca. 1

ТО — Jakto, wzak to p. Chrzczono”
| wiczowa, właścicielka  Bobrówki,
gdzie pan się ukrywał! — mówi zno-
wu pułkowuik: : у

Powtarzam,  niewzruszenie
twierdził powstaniec, że nie znam

ani tej pani, ani nie byłem nigdy w

iym majątku, o którym pan pułk.

mówi. I mimo nalegań puik. Borej-

szy, młodzian kategorycznie wyparł

się wszelkich stosunków z Bobrów-

ką i jej właścicielką, В

Dzielne to zachowanie się mlo-

dego powatańca ocaliło p. Chrzczo-
nowiczową od kary i konfiskaty ma-
jątku, a losy młodzieńca utonęły w

ciemnościach i okropnościach owych

czasów. niepozostawiają“. żadnych

śladów, jakie tortury, upokorzenia i
poniewierkę one mu przyniosły.

To co tu opisałem, nie jest ani
fantazją ani wymysłem, lecz praw-
dziwem opowiadaniem naszych ma-
tek i babek, piszę matek. ponieważ
każda z nich, jako naoczny świadek,
opowiadała swym: dzieciom o tych
strasznych : bolesnych dniach, o któ
rych wspomnienia ścina krew w ży-

 

łach i taką grozą przejmowały ich

20.00: „Rozwój о-!

 

tryczności. Jeśli nowe ceny węgla;

Statystycz: |

osiąga się przy
pomocy kremu
„Prałatów” udeli-

| katniającego, na-
— ||| dającego oz

nsoaśŹ rak niezwykłą

Za DONE
bistą miękkość

PRAŁATÓW    
„PERŁECTION*

 

Z ZA KOTAR 5ŁUDJO.

BEZPŁATNA PODRÓŻ DO WARSZAWY

dia radjosłuchaczy wileńskich.

W. rajb';ższą niedzielę, t. j 11 listopa-

da ogłoszony zostanie przez mikrofon wi-

leński wielki konkurs muzyczny dla radjo-

abonentów. Konkurs będzie polegał na od-

adywariu .ytułów utworów muzyki. popu-

A z płyt gramofonowych. Dla uczestni-

ków konkursu przeznaczono

Pierwsza wartości stu złotych to bilet

kolejowy z Wilna do Warszawy z powro-

iem kl. il oraz dwudniowy pobyt w War-

szawie laureata na koszt Rozglošni Wileń-

skiej. Druga nagroda wartości 50 złotych w

postaci płyt gramofonowych lub: książek do

wyboru. Trzecia wartości 30 zł., czwarta —

20 zł., rastępne, od piątej do dziewiątej

włącznie wartości po 10 zł. również w po-

staci płyt lub książek według wyboru zdo“

bywcy danej nagrody. Ponadiu sześć cie-

kawych naśród pocieszenia. Każdy kto

Śrzed 10 listopada wstąpi w szeregi abo-

nentów radjowych i zarejestruje swój od-

biornik ma uczestniczyć w tym

wspaniałym konkursie. Szczegwiy będą już

od jutra podawane codziennie przez mikro-

prawo

ion.

  

Popierajcie Polską Macie:z

Szkolną. 
—

Proces o nadużycia przy budowie

' stražnicy K. 0. P.
Podsąd, inż. Zagrzejewski został uniewinniony.

wskutek nastręczających się nie”

| .asności sąd zbadał doda'kowo nie-

których ze świadków, poczem za”

mknął śledztwo sądowe. ©

Po przerwie obiadowej w roz”

prawie stron zabrał głos wiceproku-

rator p. Jastrzębski, u:asadniając

winę podsądnego, natomiast mec.

Łuczywek analizując matesjał, jakim

sąd rozporządza, dowodził, 14 oskar-

żenie jest bezpodstawne, a wobec

tego wnosii o uniewinnienie jego mo”

codawcy, inž. Zagrzejewsk.ego: ||

Po przeszło godzinnej naradzie

ogłosił wyrok, którego mocą

uznał, iż wina oskarżonego mie 20°

stala dowiedziona;--a wobec tego

postanowii go uniewinnić. З

W. moiywach wyroku przewodni-

czący podkreślił, iż inż. Łagrzejew*

ski był istotnym, a nie fikcyjnym

kierownikiem robót i że rachunki

wystawiant przez niego byty akcep-

‘омапе przez odpowiednie władze.
Kos

sąd

 
W Warszawieprąd elektryczny znowu stanieje

ilnize
%azaniu się tego numeru,

drugiej połowie grudnia.
Należy przytem dodać, iż wobec

rabatów, z jakich dotychczas korzy-

stały elektrownie przy zakupie wę:
gla, obniżka cen elektryczności na-

stąpi od nowych cen wężia netto i

wyniesie prawdopodobnie 5 proc,
« Niestety ta automatyczna obniżka
"ceny prądu Wilna nie dotyczy, gdyż
| Wilno ma elektrownię przedwojen-
ną, bez koncesji.

czyli w

 

Każdy światły Polak—pionie-
rem oświaty: umiejący czytać

uczy anaifabetę!
Oto zadania Miesiąca analiabe"

"tyzmu,
Wskaz6ėwki w Polskiei Macierzy

Szkolnej, Warszawa, Krakowskie |
Przedmieście Nr, 7.

biedne znękane serca, że prawie
zawsze koriczyły się łzami.

Opowiadania takie słyszałam z
kilku źródeł, a ponieważ. sporo już
czasu upłynęło od tych chwil, nie
ręczę za dokumentalną ścisłość mo-
ich wspomnień, zaręczam jednak, że
miejsca i osoby podane tu są ściśle,
albowiem niektórych z powstańców
znałem osobiście, jak naprz. Alek-
sandra  Lubowickiego, xtóry
ongiś moim korepetytorem, a tę miłą
Bobrówkę i ich właścicieii, od pani
Chrztzonowiczowej zaczy:ając, zna-
łem od dzieciństwa. W tei historycz-
nej salce spędziłem, jeszcze jako
sztubak, całe letnie wakacje, za-
mieszkują « w niej z moimi braćmi i p.
Piotrem  Czechowskim, obecnym
właścicielem Bobrówki, a wnukiem
śp. Chrzczonowiczowej. .
Będąc zeszłego roku latem w pow.

Wilejskim,
nych stron:ch, ponieważ jak po mie*
czu, tak i po kodzieli miałem tu swo
ich przodków, odwiedziłem tak zaw-
sze memu sercu blizką Bobrówkę i
zastałem tam licznych letników, za-
chwyconych i przyrodą i wszystkiem
co znalezli w tej ustronnej, cichej
wsi Kresowej. : F. Os. 

15 nagród. -

był |

jako w swoich .rodzin -.
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Zz KRAJU.
Białystok ogłasza Konkurs na stanowisko

в wiceprezydenta.
Na ostatniem posiedzeniu Rady:czych z prośbą

Miejskiej w Białymstoku postawio wyniku głosowania,
no wniosek o ogłoszenie konkursu Urząd Wojewódzki
na stanowisko wiceprezydenta mia- Zarząd Miejski, iż
sta. W wyniku głosowania wyłoniły, wiązującymi przepisami,
się jednak poważne trudności. | mujący liczy się za wnioskiem, wo”

Та wnioskiem o ogłoszeniu kon-| bec czego uchwała o _ ogłoszeniu.
kursu padło bowiem 22 głosy, prze-| konkursu na wiceprezydenta  uzy-'
ciw wnioskowi również 22 przy; skała większość.
jednym wstrzymującym się od gło|  Włobec tej decyzji Urzędu Wo-
sowania. |jewódzkiego w najbliższym czasie

MW. związku z powyższem p. Pre-| Zarząd Miasta ogłosi konkurs na
zydent zwrócił się do władz nadzor- | stanowisko wiceprezydenia.

o rozstrzygnięcie
wobec czego

 

Wypadek na ul. Dominikań-| Skarb z czasów rozbiorów|
skiej w Grodnie. Polski. |

GRODNO, (Pat). Na jednej & We wsi Niewiarowka gm. ja:
głównych ulic Grodna, Dominikań- nowskiej znaleziono pod śrubą war-

stwą ziemi gliniany garnex napeł-
niony różnemi monetami rosyjskiemi
1 polskiemi z czasów Katarzyny II i.

skiej, wydarzył się niezwykiy wypa-|

dek, który mógł zakończyć się tra-

\
!
|
|
!

powiadomil Ogniska K. P. W. Zaprawa od- scie na stadjonie przy ul, Werkow-

zgocnie z obo- bedzie w salii w terenie. Na zapra- skiej. Miecz ma się odbyć o godz. 12.
głos wstrzy wie omawiane będą ponadto wszyst-|

DZIENNA

narciarzy Ogniska.
Dziś o godzinie 20 w sali Ośrod-

ika WF. rozpocznie się sucha zapra”
wa narciarska Sekicji Narciarskiej

kie aktualne kwestje związane z
nadchodzącym sezonem sportowym.
Na zaprawę proszeni są o koniecz

ne przybycie wszyscy członkowie
Ogniska. :
! Na miejscu przyjmowane będą
również zapisy nowych członków.

25] Kursy Ośrodka WF,
Ośrodek WF w Wilnie przystę-

puje do organizowania szeregu kur-
sów sportowych. Kursy prowadzić
będzie znany w Polsce trener Po-
piel, który posiada dyplom: CIWF i
Studjum WF - Uniwersyteckie w
Poznaniu.

W. programie kursów jesiennych

Dziś rozpoczyna się sucha zaprawa wejście do Ligi

„EILERSKI

SPO RT
między WKS Śmi-

głym, a Naprzodem z Lipin. Mecz
ten sędziować będzie Lustgarten z
Krakowa.

Spotka:ie odbędzie się oczywi-

 

Czy mkopol bekonowy?
, Wobec pogłosek o zamierzonem
przez rząd skoncentrowaniu całego
przemysłu bekcnowego w 3-ch pań-
„stwowych bekoniarniach, co w kon-
sekwencji doprowadziłoby do zli-
|ikwidowania 32-ch miejskich beko-,
,niarni, zarząd Związku Miast Pol-
(skich uchwalił wystąpić do rządu o
zaniechanie tego projektu, którego
zrealizowanie mogłoby stv:orzyć dla
miast nowe irudnošci finansowe,
przedewszystkiem z uwagi na koszty
włożone w budowę bekoniarni.

gicznie.
Jadąca taksówka wpadła wpel-,

mym pędzie na stojącą na postoju,

dorożkę. Wskytek zderzeniazranio-|

ny został koń. Oszalałe z bólu

zwierzę wyrwało się z dyszli i

wbiegło na chodnik tratując prze”

chodniów. Na szczęście liczni spa-

cerowicze zdążyli w porę uskoczyć.

Jedynie 7-letni chłopiec poślizgnąw-

szy się upadł i dostał się pod kopyta

konia. Nieszczęśliwe dziecko, które

doznało ziamania nogi odwieziono

do szpitala.

Na Mereczance zabity został
przemytnik.

Z Oran donoszą, iż nocy wczo*
rajszej na rzece Meręczance litew-
ska straż graniczna stoczyła zaciętą
walkę z bandą przemytniczą, która
z Litwy usiłowała dostać się łodzia-
mi z iowarem przemytniczym na
stronę polską.

Podczas strzelaniny, jeden z prze”
mytników niejaki Giesajtis został

zabity.

Podpalacz cudem uniknął
śmierci.

Celem uzyskania asekuracji Sta-
nisław Ławrynowicz, mieszkaniec
zaścianka Gwinówka śm, polańskiej
podpalił dom. Płomienie ogarnęły
sąsiednie zabudowania, skutkiem
czego pastwą płomieni padły zabu
dowania gospodarskie i mieszkalne
6 gospodarzy.

Poszkodowani włościanie dowie-
dziawszy się, iż sprawcą kięski po-
żarowej jest Ławrynowicz, usiłowali
go zlinczowač. Od śmierci uratował
podpalacza sołtys Lubianiec.

ИЕ
МО

 
 

„Pogrom-Role glėwne:
czyni Marleny Dietrich

Nad program:

Stanisława Augusta.
Monety  włościanie

sołtysowi wsi.
dostarczyli

Zaginięcie umysłowo chorej.
BRASŁAW.

wyszłą z aomu w niewiadomym kie-

runku 60-letnia Malwina Treszczyń-
ska, mieszkanka wsi Sutorowszczyz-
na, gm. słobodzkiej, umysłowo cho-
ia. Dotychczas zaginione rie odna-

leziono,
a |

'Winowajcy zamachu w Marsylji.
Jugosłowiańska gazeta półurzę-

dowa „Wremie'** twierdzi, że mord w

Marsylji został już całkowicie wy-

jaśniony. Według tego pis:aa, rozkaz

do zamordowaria krėla Aleksandra

wydany został przez Р®уеПс'а, sze-

fa organizacji terrorystów. Pavelić

przekazał następnie do Janka Pusz-

ta pułkownikowi  Percevic'owi,

aresztowanemu ostatnio w Wiedniu,

grupę 3 ludzi, którzy mieii rzekomo

otrzymać rozkaz wykonasia mordu.

Sam królobójca Georgiew wybrany

został przez Pavelić'a osobiście.

Georgiew wyjechał z Włoch do Zu-

rychu w towarzystwie Kwaternikar

gdzie oczekiwali przyjazdu grupy

terrorystów z Więgier.
Kwaternik rozdzielił pomiędzy

terorystów pieniądze i broń; zaku-

pioną ją w Trieście w firmie Angeli"

ni i Bernardon. Ta sama fabryka

broni utrzymywała od dłuższego

czasu stosunki z Paveliczem: w spra-

wie uzbrojenia emigrantów  jugosło-

wiańskich, przebywających w obo-

Inauguracyjna premjera. Nieśmiertelne areydzieło VICTORA HUGO

ZNICY
Ма 1 seans ceny zniżone. Honorowe bilety nieważne. Początek o g. 4. Ostatni seans o g. 9,15.

DZIŚ PREMJERA w kinie ROXY. Porywający dramat kobiety, która z odwagą poszła na
spotkanie nowemu, nieznanemu życiu

zaufałam Ci.
Rosemary Ames

Nadzwyczajae dodatki: Tygodnik Paramountu, Groteska rysunkowa i Kronika Pata.

oraz zna-
komity Jo

 

| są uwzględnione: bokserski, lekko-
| atletyczny pań i panów, oraz sucha
| zaprawa narciarska.

Informacje o kursach udziela co-
dziennie kancelarja Ośrodka WF

Nowa radlostacja
dla ziem zachodnich.

W. pierwszych dniach m, grudnia
uruchomiona zostanie 8 zkolei ra-

Przed miesiącem' PTZY ui, Ludwisarskiej 4 od godz. 9 djostacja nadawcza w Polsce, tkóra!
do 14. ' zainstalowana została w Toruniu.

„'Radjostacja toruńska będzie drugą
Na rewanżu z Naprzodem sędziować pod względem zasięgu w Polsce.:

będzie p. Lustgarten. Audycje jej będą słyszane nietylko
W niedzielę w Wilnie odbędzie na terenie całej Polski, ale i zagra-

piłkarski o nicą.

i
з

się rewanżowy mecz

p

DRUKARNIA”
A. ZWIERZYNSKIEGO

P-zyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszenia afisze,

okólniki plakaty, bilety, wizytowe
Ceny konkurencyjne.

zach na Węgrzech i we Włoszech.
'Policja włoska już potwierdziła
| autentyczność tych iaktów.

Po ukończeniu śledztwa przez po”.

licję — jak pisze „Wrem: — Liga
Narodów wyświetli polityczne tło
zamachu,  Jugosławja naradzi się
jeszcze z Francją i Małą Ententą,
kiedy należy Ligę wezwać do zaję-
cia się sprawą zamachu.

Takže : „Politika“ pisze, że roz-
kaz morderstwa zosta: wydany
rzez przebywającego we Włoszech
avelicza, podkreśla j ednak, że

głównym organizatorem spisku byt!

płk. Percewicz, Dziennik ponawia
swe oskarżenie przeciw legitymi-
stom  habsburskim w Wiedniu i
wskazuje na to, że Percewicz utrzy”
mywał z nimi ścisłe stosunki,

(_ Monarchistyczne pisma w Wied-

cze wtedy nikt głośno nie wyrażał,
przedstawiając go jako człowieka
„poważnego i cieszącego się ogól-
nem poważaniem. Wiedeńscy mo-
narchiści są znów ważnym czynni-
kiem jako podpora rządu wiedeń-
«kiego — kończy „Politika”.

Z wywodów tych wilač, že pół-
urzędowe koła jugosłowiańskie uwa- niu, jak „Reichspost“, „Der Oester-|żają za moralnych winowajców

reicher' i „Wiener Zeitung“, nie| tragedji w Miarsylji Aus*'ję i Wło-

czekając na wynik śledztwa w Mar-| chy, które przez telerowanie na
swem terytorjum zamachowców u
możliwiły organizację morderstwa.

PAŃ
 sylji, zaraz broniły płk. Farcevicza

przeciw podejrzeniom, ktorych jesz

 

Reeliz. Raymond Bernard. W rol.
gi. HARRY BAUR, Fiorelle, Va-
nel i inni. Dotychczas nie było

tak potężneje filmu w roli
popi'
sowej

Motto: Nie znałam
życia, więc zaufałam

 

Qd dziś na naszym
ekranie

Niebawem przepiękny, wprost d

| Zmiana ustawy
przeciwalkoholowej.

| W Dzienniku Ustaw R P. Nr. 96
"z dnia 30.X. ogłoszone zostało roz-
porządzenie Prezydenta  Rzeczypo-
spolitej z dnia 24 października b.r.
w sprawie zmiany przepisow o Mo-
nopolu Spirytusowym i o sprzedaży
napojów alkoholowych (poz, 863).
Najważniejsze zmiany, wprowadzo

ne powyższem rozporządzeniem, są
następujące:

| Giełda.
WARSZAWA. (Pat). Waluty  Belgja

* 123,87 — 124.18 — 123.54. Berum 2132, —

Udział na rzecz związków komu-
|nalnych i samorządu wojewódzkie-
$o w opłacie monopolowe; od 1 litra
100-proc. spirytusu na cele konsum-
cyjne zosiał podwyższony z 12 na
14 proc. obowiązującej w każdym
czasie opłaty monopolowej.

Sprzedaż piwa nie będzie wyma-
gała specjalnego zezwolenia ministra
Skarbu, lecz będzie się odbywała w
trybie zgłoszenia (rejestracji) na wa-
runkach, ustalanych przez ministra
Skarbu.

| — № miejscowościach, liczących do
„5 tys. mieszkańców, minister Skar-
bu będzie mógł uchylić pobieranie
opłat od hurtowej i detalicznej sprze
daży spirytusu i napojów aikoholo-
wych.

|, Został uchylony przepi» ustawy z
„dn. 21 marca 1931 r, t. zw ustawy
„przeciwaikoholowej“, zakazujący
sprzedaży napojów alkoholowych, za
wierających ponad 45 stopni alko-
holu, Uchylony został również prze-

ipis tejże ustawy, zakazujący sprże-
daży napojów, sporządzonych ze spi
rytusu nieoczyszczoneśo, zawierają-
cego fuzle. Został również zniesiony
przepis ustawy  „przeciwalkoholo-
wej', określający ilość miejsc deta-
licznej sprzedaży napojów aikoholo-
wych w całem państwie na 20 tys.

| Prawo gmin wiejskich i miejskich u-
chwalania całkowitego zaisazu sprze
daży napojów alkoholowych, zosta-
io zniesione.

Zakaz eprzedaży i podawania na-
pojów alkoholowych został utrzy-
many w pociągach oraz na całym ob-
czarze zabudowań. kolejowych, z wy
jątkiem wagonów  restauracyjnych
oraz bułetów kolejowych; dalej na
obszarze zabudowań fabrycznych i
przemysłowych, pomieszczeniach
straży ogniowej, w lokalach i miej-
scach, przeznaczonych do ćwiczeń
sporotowych i gimnastycznych; w do
mach ludowych oraz w miejscach, w
których odbywają się przetargi pub-
liczne i t. d, Utrzymany też został
zakaz sprzedaży napojów: alkoholo-
wych w dni świąteczne od godz. 6-ej
do 14-ej. Wszelkie ograniczenia w.
sprzedaży i podawaniu napojów, ża-
wierających więcej niż 4,5 stop. al-
koholu, mie będą dotyczyły piwa.

 

| 

FRANCISZKA GAAL
najweselsza, fanomenalna trzpiotka ekranu w komedji przewyższającej „Csibi*

„WIOSENNA PARADA”
Turniej śmiechu, plosenki I tańce, splot pikanierji, humoru i werwy. Nadprogram—świetny.

Uprasza się o przybycie na początki seansów punkt.: 4, 6, 8 | 10.15 B
lo serca przemawiający film „MELODJE CYGAŃSKIE".

714.15 — 312.25. Gdańsk 172.78 — 173.21

— 172.35. Holandja 358,40 — 359.36
357.50. Londyn 26.44 — 26.57 — 26.31. No-
wy Jork 5.29'/s — 5.32'/s — 5.26'/s, Kabel
5.,301/s —-5 331/s — 5.271/s. Oslo 132.95 —
133.60 — 132.30 Paryż 34.90'/2 — 3499 —
34.82. Praga 22.13 — 22.18 — 22.08. Stok-
tolm 136.45 — 137.10 135,80. Szwajcarja
172.48 — 172.91 — 172.05. Włochy 45.34 —

45.46 — 45,22. Tendenca niejednolita.
Akcje. Bank Polski 95. Cukier 27.50.

Starachowice 13.45 — 13.40. Niejednolita.
Papiery procentowe. Budowlana 46.50.

Inwest. seryjna 119.50. Konwersyjna 66. Ko-
iejowa 62.50 Dolarowa 73 72.50 Dolarówka
53, Stabilizacyjna 77.25 — 76.88 — 77. Listy
ziemskie 51.75 — 51.25. Niejednolita.

WARSZAWA. (Pat). Sytuacja
na giełdacł walutowych nie wykaza-

„ta w dniu dzisiejszym żadnych po-
ważniejszych zmian. Dewiza na
Londyn przeważnie w dalszym ciągu
zwyżkuje, aczkolwiek bardzo nie-
znacznie. Dewiza na Nowy Jork na-
ogół utrzymuje się na poziomie wczo
rajszych kursów, ma jednak tenden
cję raczej mocniejszą, Zaznaczyć na-
ieży, że przy obecnych kuisach De-
wiz na Nowy Jork, np. w Paryżu,
możliwy jast odpływ pewuych ilości
złota z Europy do Stanów Zjedn. In-
ne dewizy nie wykazały godnych
zanotowania zmian.

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu"

SPADE

 

 

 

KWAGI
U DZIECKA

jesł niepoko*
iącym obja-
wem, który
winien być
zbadanym
przez leka-
rza. Jecorol
polecany
przez leka-
rzy, stosuje
się przy.
krzywicy,
wzmacnia
kości, powo-
dujac przys
rost waań

              

     

JECOROL

Nr: pozw. Z.F.0. — 20/34 Kom. Rządu
m. st. Warszawy Nr. 35675.  

 

    

 

Il. honor. nieważn
Szczegóły nastąpi
 

  
Film przewyższejący o niebo
„ZALEDWIE WCZORAJ”...REWJA
 

Nad program: Największa

Wielki niesamowity porywalący film

„FANTOMAS?
W rol. gł. Ricardo Cortez, Mary Dunkan I inni.

„COWBOY z ARIZONY" * Эннн ке

 

   

Groza. Sensacja. Napięcia.

    z sensacja

POSEZONOWA DWUTYGODNIOWA Ji Teens" MIECZYSŁAW || Runo nid ię kosztuje mięł Stol chory. To ml spra-|GZWEZKWGEANAOWY
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P. Bialomiejski
ZAMKOWA 7.

Ceny niskie.

trwzłą ondulację ni
I poleca JWPaniom solidne wykonanie

parowy m. Bezpieczne. Bezkonkarencyjne
ajnowszym aparatem

 

 

 

       

 

"ODAAT KILKUDZIESIĘCIU

$ EMI PALACZE UŻYWAJĄ ZNAKOMITYCH
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W GATUNKACH: brollue oOrat dlugie
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Zaufajcie .Psmithowi.

Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

Nigd; się nie d«wiemy, co Fredzio mógłbybył odpowiedzieć na tę

piekącą Lwest'ę, ponieważ spojrzawszy w tej chwili nerwowo po raz |

dwudziesty na zegarek, spostrzegł, że wskazówkiminęłyjużpół godziny

po dwunastj i dobrze się zbliżyiy do dwudziestu pięciu minut przed |

pierwszą. Skoczył z krzykiem na nogi, :

— Muszę odejšė! Spėžnię się na ten przeklętypociąg!!

— A tymiczasem...? — rzekł Psmith. : а

Dobrze znany zwrot (słowa „A tymozasem“ widniały prawie w każ

dym napisie filmów tylokrotnie oglądanych przez Fredzia) momentalnie

zwróciły „ego umysł do sprawy omawianej. Fredzionie był bynajmniej

zbyt roztargnionym młodzieńcem, lecz nawet on zorjentował „ się, że

układy nie zostały przerwane w należytej chwili. Mimo to jednak musiał '

złapać ten pociąg dwunasta pięćdziesiąt. + : :

— Proszę napisać, co pan o tem myśli? — wyrzucił zdyszanym

głosem, śmigając jak jaskóika przez przedsionelc. :

— Niestety, zapomniał mi pan podać nazwisko i adres — zauważył

Psmith kiusuąc posuwiście obok niego. i ‚

Pomimo pośpiechu Fredzio powodowany roztropnością nabytą o-

glądaniem wielu: filmów, wstrzymał się z udzieleniem żądanej formacji.

Jeśli poda nazwisko i adres, nigdy nie można przewidzieć, co się zdarzy. «

— Napiszę do pana! — krzyknął, goniąc do taksówki. ;

— Będę liczył minuty — rzekł uprzejmie Psmith. ы

—Jedź pan jak sto tysięcy djabłów! — rzekł Fredzio do szofera. +

26) |

|
|
}

————
r

 

(Drzkaraia A. Zwieczyekią,MiroAlęgpy: No 1

  
— Dokąd — spytał ów człowiek, nie bez racji.
— (Co? No, Paddington,
Wóz pomknął, a Psch'mit z przeswiadczeniem dobrze spędzonego po

ranka spoślądał za nim ciwilę w zamyśleniu poczem oddał się miłym du
maniom na tema oczekiwanego lunchu. Jakkolwiek uczcił pierwszy
dzień swej rozłąki z targiem rybnym na Bellingsgate, wstając późno i
jedząc śniadanie jeszcze później, zaczął odczuwać tę bynajmniej nie
przykrą ustkę w żołądku — ten wzywający na lunch, milczący gong
duszy. | ‚

$ 3.

IWyłaniał się teraz d.obniejszy problem wyboru miejsca zjedzenia
iunchu. P. malej chwili namysłu Psmith wykluczył wielkie, hałaśliwe i
pełne ruchu restauracje, znajdujące się w pobliżu Piccadilly Circus. Gdy-
się spędziło poianek w towarzystwie Ewy Halliday, a później młodzień-
ca, który choaził po świecie, prosząc, aby (ktoś zechciał ukrasć naszyj-
nik jego ciotki, należało bezwzględnie wybrać jakieś miejsce, gdzieby
można by!o posiedzieć i oddać się rozmyślaniom w spokoju. Wobec tego
zapragnąi zjeść lunch w otoczeniu pełnem ciszy nieledwie kłasziornej, nie '
zamąconej obecnością pierwszego skrzypka, skręcającego się w węzły,
oraz orkiestry, w kiórej słowriku nie istniał wyraz piano. Naieżało wy-
brać jeden z klubów. Ojciec Psmitht entpzjasta życia klubowego, w cza-
sach, gdy mu dobrze powodziło, zapisał syna na listę wielu tych insty-
tucyj, a. 'eraz chociaż nadeszły chude lata, Psmith był jeszcze ciągle |
członkiem czesciu klubów i miał nim pozostać do Nowego Roku, gdy na-
dejdzie czas zapłacenia nowych składek. Kluby te zaczynały się od fry- |
wolnie wesołego klubu Trutniów, a kończyły na solidnym i szanownym
klubie Konserwatywnych Senjorów. Psmith zdecydował niemal natych-
miast, że len ostatni klub specjalnie odpowiada jego usposobieniu w tej.
chwili,

ai

"Eu
oŽr Wilai Na

Ph/
Wrak prak

suchej mlejscowości,
lub plac pod budowę.
Oferty do „Dz. Wil."
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opakowanie mebli, — SEKCJA MŁODYCH
| Stronnictwa Narodo-Tel. 20-06 se dla „W. Ch.“ z! a wo bleta

й ceny niskie. ul. Mic- L o jn i Й
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| Mieszkania ° ge. Oferty do „Dzien. Administra- Pożytek z słostry. |svrrrrrvrrrreryryny"" |cjążby czasowego w|jezd. Wilao, ul. Sio: |na wyjazd. Bliższeia
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' : Każdy człowiek, znający dobrze wnęetrze klubu Konserwatywnych
Senjorów, przyklasnąłby temu wyborowi. W, całym Londynie nie znalaz-

  
   

  

POLECAMY

Buchalter-- ciele
wieloletnią praktykė

bilansista Й

 

 

" łoby się 'epsześgo miejsca, gdzie możnaby zaspokoić glod doskoriale przy-
rządzonemi potrawami, a równocześnie analizować w skupieniu swą du-
szę. W, kiubie Trutn'ów niezaprzeczenie karmiono również dobrze, lecz
tam trwai wieczny karnawał młodości, a człowiek zamyślony i badający
swą duszę, był w kazdej chwili narażony na to, że jakis wesoły kolega
z poblisk'ego stołu przerwie jego rozmyślania zapomocą zręcznie rzuco-

* nej kulki „ chleba. W Klubie Konserwatywnych Senjorów taka okropność
* była nie do pomyślenia. Klub Konserwatywnych Senjorów liczy sześć
* tysięcy stu jednastu człónków. Niektórzy z tych sześciu tysięcy stu jede-

nastu są oardziej szanowani od innych — lecz wszyscy są szanowani —
bez względu na to, czy należą do najstarszych członków, jak lord Em-
sworth zapisany do klubu jaso członek zamiejscowy w roku 1880, czy
też są nowymi «złonkami, przyjętymi na ostatnich wyborach. Są to ludzie
łysi i czcigodni, wygiądający «ak, jakby wstąpili do klubu po drodze na
posiedzenie dysektorów w City, albo znaleźli się tam dopiero po konte-
rencji z p.emjerem na Downing Street, w sprawie nadchodzących wybo-
rów w Licile Wabsley.

Z godnością pełną spokoju, wyrównywającą brak lat w tem otocze-
niu pełnzm powagi i dojrzałości, Pemith wszedł na schody, przeszedł |
przez drzwi, z usłużrością rozwarte przed nim przez dwu dyga:tarzy w
liberjach, « udał się do kawiasni. Wybrawszy stolik na środku sali, za-
mówił presiy, lecz apetyczny junch i oddał się myślom o Ewie Halliday.
Jak to juz wyznał swemu młodemu przyjacielowi, panu Walderwickowi,
Ewa zrobiła na nim głębokie wrażenie. Właśnie, gdy z trudem. powracał
z krainy marzeń, aby zabrać się do baraniny, jakieś obce ciało zasłoniła
mu widok i zawadziło ciężko o stół. Spojrzawszy przed siebie, zobaczył
długiego, cienkiego, starego dzentelmana o sympatycznie roztargnionym
wyglądzie, który natychmiast począł go przepraszać,

' {а. с. ал
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