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Tydzień pełen wspaniałych imprez. 

NA 

Budżeły państwowe 
zmniejszają się 

Charakterystyczną cechą ostatnich 
budżetów wszystkich niemal państw 
jest zmniejszenie się ich nominalnej 
wysokości, a pomimo to ich deficyto- 
wość. Tak więc budżet niemiecki z 
24.886.680.000 zł. w roku 1930—31 

spadł do 19,395,880,000 w roku zesz- 
łym:; budżet austrjacki z 2,538,800,000 
W roku 1931— na niecałe 2.100 milj. 
zł. w roku następnym: bddźżet cze 
chosłowaeki zmniejsza się z 2.860 milj 

Ww roku 1928 na 2.548 milj. w roku u- 
biegłym i t. d. Deficyty wynoszą su- 
my nieraz bardzo poważne, tak więc 

niemiecki budżet za rok 1930-—31 dał 
w wykonaniu deficyt 2.300.200.000 zł. 
Budżet Stanów Zjednoczonych dał de 
ticyt 1.605.600.000 zł. Budżet włoski 
za rok ubiegły „przewidywał deficyt 
Ponad 460.900.000. Budżet wniesiony 
W roku bieżącym przez rząd francus- 
ki przewidywał początkowo deficyt 
3.200.000.000 zł. zredukowany z pew- 

nym trudem do 2.800.000.000 zł, 
U nas również budżety wykazują 

od lat trzech stałe zmniejszenie, Tak 
więc gdy budżet za r. 1929—300 zam 
knął się sumą 3.030.000.000, ło już 
budżet z roku*1930—31 dał tylko 
2 800.000.000 zł., budżet zeszłoroczny 

    

  

  

nieco niecałe 2,500,000.000 zł., a tego- 
roczny,  preliminowany w sumie 
2.452 milj. zł, w wykonaniu okaże się 
Znacznie niższy. Zaznaczam przytem, 

że Polska jest pierwszym krajem, któ 
ry śmiało poszedł drogą zmniejszenia 
swych budżetów, a który w związku z 
tem wykazuje cyfry deficytu, wzglę- 
dnie wysokie w stosunku do tych, któ 
Te przytaczałem. 

Zmniejszenie się wysokości budże- 
tu ma podwójne przyczyny: 1) podnie 

sienie siły nabywezej pieniądza, 2) ko 

nieezność realnych 6Szezędnóści w 
Związku ze spadkiem siły płatniczej 

ludności. Momehty te powodujące 
zmniejszenie globalnych suni budże- 
towych. wykreśla ją jednocześnie gra: 

nice tego zmniejszenia. 
Można tak. czy inaczej zapatry- 

wać się na tendencję państw do olćj- 
Mowania rozmaitych dziedzin życia, 
tendencję. która w pierwszym  rzę- 

zie prowadziła do rozrastania się bu 
dżetu, ale jasnem jest, że gdyby nawet 
Państwa chciały — nie mogłyby się 
Z tych dziedzin odrazu wycofać. Tem 
Się tłumaczy właśnie deficytowość bu 

dželų, gdyż strona rozchodowa jest 
zawsze mniej elastyczną od strony do 
chodowej. 

Preliminarz na r. 1933-34. 

Przedłożony Panom preliminarz 
Zamyka się w dochodach sumą zło- 
tych 2.089 milj.. w wydatkach sumą 
Ponad 2.449 milj., wykazuje więc nie 
dobór w wysokości ponad 360 milj. 
Zł. W stosunkuedo budżetu uchwalone 
30 na ten rok wykazuje-on zmniejsze- 
nie w wydatkach bardzo nieznaczne 
— 2 milj. zł.. w dochodach poważne 
— 288,5 milj. zł. Pozwolę sobie oświe 
Uič te cyfry pod obu wspomnianemi 
Przed chwilą kątami widzenia. 

Zwiększenie wartości 
pieniądza. 

, Mamy więc najpierw czynnik ob- 
Jektywny. który ująłem jako zwięk- 
Szenie wartości pieniądza, Nie będę 
Się kusił o ujęcie go w jednej liczhie. 
>- Mam wogóle wielkie wątpliwości. 
Czy takie proste ujęcie w jednej ja- 
iejś liczbie, w takim, czy innym pr 
heie jest wogóle możliwem; w każ- 

"Ym razie nie nad: aje się ono do na- 

szych stosunków, gdzie podniesienie 
B. warłości piesadzź wyraziło się w 

o nierównomiernym spadku toz 

                

tych een. Tak więc ceny ziemio- 
odów spadły znacznie silniej, niż ge PTZCZ rząd jeszcze w 
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(Przemówienie Min. Zawadzkiego w Sejmie). 
ny produktów przemysłowych; wśród 
tych ostatn'ch spadły s'Iniej ceny wy 
tworów w dziedzinach, podlegających 
wolnej konkurencji, a ceny, regulowa 
ne przez umowy obniżyły się tylko nie 
znacznie, albo pozostały niezmienio- 
ne mamy nawet do zanołowania 
wypadki gdzie się podniosły. Ceny u- 
sług, t. j. płace i pobory spadły nie- 
równomiernie czasami silniej ale 
przeważnie słabiej niż ceny produk- 
tów; natomiast ceny objektów, będą- 
cych źródłami dochodu, a w pierw- 
szym rzędzie ziemi spadły znacznie 
silniej. Wreszcie ciężar długów pozo- 
stał niezmieniony To wszystko stwa- 
rza pewną mozaikę, w której darem- 
nem byłoby szukać przeciętnej, nie- 
tylko ze względu na nierównomier- 
ność zmian i różnorodność porówny- 

wanych wielkości, ale też ze względu 
na ich, nieustabilizowanie:  jasnem 
jest. żeten stan rzeczy utrzymać się 
na stałe nie może i że należy dążyć 
do jego zmiany, bo na nim m. in. 
opiera się w dużej mierze to przesile- 
nie gospodarcze, które przeżywamy. 

Dalej będę mówił o wysiłkach rzą 
du w tej dziedzinie. Obecnie zazna” 
czam tylko, że idą one z jednej stro 
ny w kierunku obniżenia cen, a to we 
wszystkich wypadkach, kiedy ceny te 
utrzymują się na poziomie jawnie 
zbyt wysokim, ale z drugiej rownież 
do stworzenia warunków, w których 
mogłyby podnieść się ceny jawnie 
zbyt niskie — do stworzenia jednem 
słowem większej równomierności w 
tej dziedzinie. Jeżeli, jak nam się zda 
je, prawidłowo określiliśmy koniecz- 
ną tendencję tych zjawisk, to może- 
my się spodziewać, że w ciągu przysz 
łego roku poszczególne ceny będą 
wprawdzie ulegały wahaniom, ale w 
przeciwnych kierunkach. Niema jed- 
nak podstawy przypuszczać, aby ogół 
ny ich poziom miał się w dalszym cią 
gu obniżać, a więc to, co odpowiada 
pojęciu wartości pieniądza, miało się 

  

  

    

   

  

podno: w stosunku do roku biežą- 
cego. Objektywny więc. masowo 

  dziś działający., czynnik siły nabyw 
czej pieniądza nie uzasadniałby sam 
przez się obniżenia przyszłorocznega 
budżetu w stosunku do obecnego, 
zwłaszeza, że w tym obecnym, a szcze 
gólniej w jego wykonaniu została sil 
nie antycypowana zniżka cen. 

  

Oszczędności. 

Przechodzę teraz do drugiego kry 
terjam, na mocy którego można oce- 
nić cyfry budżetu —- do koniecznoś- 
ci przeprowadzenia realnych oszczę: 
dności. 

Cele, na które przeznaczone są wy 
datki budżetu można zgruba podzielić 
na dwie grupy. Niezbędne i pożą 

„. O ile pierwsze stanowią dosyć 
BORA i określoną całość, o tyle dru: 
gie są rozlewne i prawnie nieogr: wi 
czone. Trudność polega na tem, 2( 
wydatki pożądane po pewnym czasie 
ich wykonywania stają się niezbędne 
mi bo całe życie nastawiło się na to że 
nu przez państwo wykonywane. 
Pak jest ze szkolnictwem, z opieką 
społeczną, z rozmaitemi formami ak- 

    

    

   

  

cji gospodarczej. Redukowanie sum 
budżetu napotyka tu granicę, którą 
trudno przekroczyć, Jak jnż wsporn- 
niałem, Polska była jednym z pierw- 
szych krajów, które weszły na drogę 
surowych oszczędności budżetowych. 
a więc na drogę kasowania wydatków 
tylko pożądanych, a nie niezbędnych. 

O tem, co już zostało dokonane, 
mogą Panowie sądzić z przypuszczał 
nego wykonania tegorocznego budże: 
tu. Jak Panowie sobie przypominają, 
budżet ten zamykał się w wydatkach 
sumą 2.452 milj. Naskutek bardzo su- 
rowych oszczędności, wprowadzonych 

maju, suma wy- 

   
    

  

  

datków ulegnie bardzo silnemu obni- 
żeniu. Pierwsze półrocze wykazało 
1.127 milj. — przyjmując więc tę su- 

mę za plus minus 50 proc. wykona 
nia budżetu, mieliebyśmy sumę oko- 
ło 2.250 milj. zł. czyli o około 200 
milj. mniej od uchwałonego budżetu, 
a o blisko 750 milj. zł. mniej od wy- 
konania budżetu w roku 1929—30. 
To daje miarę oszczędności. które zo- 
stały przeprowadzone. 

Jeszcze silniejszym jest spadek w 
projektowanym budżecie: wydatki ad 
mninistracyjne stanowią tylko 73,75 
proc. ogólnej sumy. Bardzo silnie zo0- 
stały obniżone wydatki personalne 
przez redukcję etatów i zniżkę pobo- 
rów: w preliminarzu  przyszłorocz- 
nym figurują one w sumie o 218 milj. 
niższe, niż w wykonaniu budżetu 
1929—30, Jeszcze silniej spadły wy- 
datki rzeczowe, nie związane z obro- 
ną kraju, bo o 410 milj. 

Nie będę w tej chwili nużył Panów 
szczegółowem rozpatrywaniem podzia 
łów na poszczególne resorty i porów- 
nywaniem tych szczegółowych cyfr z 
wykonaniem tegorocznego budżetu. 
da posiedzeń komisji budżeto- 
wej zostaną one, oczywiście, najszcze- 
gółowiej zbadane. Stwierdzam tylko, 
że w większości działów budżetu ma- 
my zniżkę nietylko w stosunku do ze 
sztorocznego preliminarza, ale i w sto 

sunku do jego wykonania. Jeżeli po- 
mimo to przedstawiony preliminarz 
jest w sumie globalnej wyższy od wy 
konania tegorocznego budżetu i tylko 
nieznacznie niższy od sum przewidzia 

   

    

  

   

nych ustawą skarbową, to przyczyna 
lego ležy przedewszy stkiem w znacz- 
nie wyższej sumie, preliminowanej na 
obsługę długów. 

Ciężar długów państwowych. 
Największą pozycję stanowią wła 

šeiwe dłagi państwowe, a wśród nich 
długi t. zw. międzypaństwowe, które 
same wynoszą około 131 milj, zł. t 
j. o blisko 60 mi 
bieżącym. W razie pomyślnego załat 
wienia pewnych wentylowanych w tej 
chwili projektów zostalibyśmy od te- 
go ciężaru, przynajmniej w roku przy 
szłym zwolnieni. 

Oprócz tej pozycji ciężar długu 
wzrósł jeszcze z tytułu pewnych wy* 
płat odłożonych, bądź kredytowo za- 
łatwionych w uprzednich okresach, a 
do których państwo jest zobowiaza- 
ne na mocy udzielonej gwarancji. 
Wchodzą tu spłaty na obsługę poży- 
czek t. zw. ullenowskich, z tytułu de- 
ficytu akcji zbożowej, pożyczek Gdy- 
ni i in., które szczegółowo zostaną 
przedstawione komisji budżetowej. 

Dodatkowe wydatki z tytułu obs- 
ługi długów. które musieliśiny preli- 
minować, przekraczają już sumę о- 
szczędności, uzyskanych w zwi 
z majową zniżką poborów ) 
czych i to jest główna przyczyna. dla 

    

   

   

której preliminarz  przyszłośoczny 
przekracza wykonanie tegorocznego 
budżetu. 

Strona dochodowa budżetu. 

  

Przechodząc do strony "dochodo- 
wej zatrzymam się znowu na chwilę 
nad obecnym jej stanem.. Dochody 
były i są niższe od preliminowanych. 
a także od zeszłorocznych, naskutek 
znanych Panom warunków gospotiar 
czy shi, Stwierdzić jednak można, że 

ta in minus stale z miesiąca na 
miesiąc maleje, że w niektórych dzia- 
lach spadła już bardzo znacznie, ałbo 
sprowadza się do zera. Do tej dziedz: 
ny należą przedewszystkiem podatki 
pośrednie i monopole, a w słabszym 
stopniu podatki bezpośrednie. Docho- 
dy administracyjne wzrosły nawet w 
porównaniu z rokiem ubiegiym. 

Cyfry globalne dochodów są Pa- 
nom zapewne znane: wynoszą one za 

  

. więcej niż w roku 

6 miesięcy — żałuję, że dziś jeszcze 
nie mogę podać zestawień za paździer 
nik — sumę około 1.007 miljonėw, 
w czem 70 miljonów bezprocentewe 
go kredytu w Banku Polskim, a więc 
o 183 miljony mniej, niż w odpowied: 
nim okresie roku zeszłego (również 
bezprocentowego kredytu) i 39 i pół 
proc. preliminarza zamiast 50 peoe.. 
które teoretycznie powinnyby wyno- 
sić. Wobec tego zrozumiałą jest wąt- 
pliwość, czy dochody nie zoslaly zap- 
reliminowane zbyt wysoko. Przyznam 
nawet; że jest to dosyć łatwy propa- 
gandowy argument, który też został 
w pełni wyzyskany. A jednak docho- 
dy zostały preliminowane po dokład- 
nej analizie wszystkich cyfr, ich roz- 
woju, warunków, które na ten rozmój 
wpływały i w dalszym ciągu wpływać 
będą. 

I znowu, szczegóły będą mogły 
być wyjaśnione tylko w szczegóło- 
wem komisyjnem badaniu. Przedsta 
wię tu tylko kilka ogólnych cyfr i roz 
wažan, 

Pozycja dochodowa, na której naj 
silniej odbiło się zmniejszen'e docho 
dów, jest to oczywiście pozyeja da- 
nin i monopolów. Dochód ten wy- 
niósł za 6 miesięcy 782 miljony zł. t. 
j. o 142 przeszło miljony mniej, niż w 
roku zeszłym a w stosunku do preli- 
minarza około 40 i pół proc. W osłat- 
nich miesiącach jednak zmniejszen. e 
w stosunku do roku zeszłego stale ma 
leje. Tak więc: podatki pośrednie już 
od 3 miesięcy trzymają się na pozio- 
mie prawie identycznym z zeszłorocz 
nym, a podatki bezpośrednie za wrze 
sień i pierwsze dwie dekady paździer 
nika nie wykazują prawie żadnego 
zmniejszenia: monopol tytoniowy dał 
za 6 miesięcy nawe 52 proc. prelimi- 
nowanej sumy i t. d. 

Reforma podatków. 
Rząd już rok temu liczył się z e- 

wentualnością zmniejszenia docho- 
dów z tych źródeł i wówczas też przed 
sięwziął środki aby temu zapobiec. 
Środki te dopiero teraz zaczynają 
przejawiać swe skutki. Rok temu mia 
łem  zaszezyt, wnosząc do tej Izby 
przedłożenia podatkowe, zwrócić u* 
wagę, że wszelka reforma podatków 
musi przejściowo zmniejszyć wpływy, 
chociażby w rezultacie miała dać ich 
podniesienie. Tem tłumaczyłem rie- 
możność  przeprowadzeńia w bieżą- 
cym okresie głębszej reformy podat- 
kowej, którą w dalszym ciągu uwa- 
żam za niezbędną. Otóż nawet ogra- 
niczone reformy, które zostały w ro- 
ku zeszłym wprowadzone, miały za 
skutek przejściowe zmniejszenie do- 
chodów, obecnie jednak zaczynają wy 
dawać swe owoce. Tak więc przykła- 
dowo: w podatku przemysłowym żniż 
ki zaczęły działać z chwilą ich-wpro- 
wadzenia, natomiast dodatnie skutki 
zryczałtowania i scalenia podatku wy 
stępują tylko stopniowo, Scalenie eg: 
zekucji wywołało początkowo pewne 
zamieszanie: ze szczególną przykroś- 
cią muszę stwierdzić, że pewna ilość 
samorządów ustósunkowała się wro- 
go do tej reformy i zamiast szukać 
współpracy х władzami: skarbowem! 
— sławiała im przeszkody przez nie- 
dostarczanie materjałów. półprzymu: 
sowe egzekwowanie, a wreszcie przez 
przetrzymywanie tych dochodów skar 
bowych, których są poborcami. Obec- 
nie te zjawiska są w trakcie regulo- 
wania i niezadługo scalenie egzekucji 
będzie działało w całej pelni tawa 
o ulgach w spłacie zaległości została 
zrozumiana jednostronnie tyłko jako 
możność niepłacenia. Zaponiniano, że 
ulgi, istotnie bardzo źnaczne są u- 
dzielane tylko pod pewnemi warun- 
kami i że nie dotyczą one _ zale: 
gających z jawnej złej woli, Stwierdze 
nie objektywne, kto jest zalegającym 

    

  

  

  

        

z powodu jawnej złej woli, wymaga- 

ło czasu i pracy. Praca ta została do 
konana, listy takich osobników zesta- 
wione i w stosunku do nich będą za- 
stosowane najostrzejsze Środki, które 
opieszałym i wahającym się przypom 
ną ich obowiązki względem państwa. 
Mówiąc o ulgach, zaznaczam tutaj, że 
udzielając ich w szerokiej mierze, je- 
śli chodzi o zaległości, stoimy jedno- 
cześnie na stanowisku, że bieżące na” 
Jeżności muszą być wpłacone punktu- 
alnie. Tę zasadę przeprowadza się kon 
sekwentnie i nieubłaganie i miejmy 
nadzieję, że dyscyplina podatkowa, 
która uległa była pewnemu rozluźnie- 
niu w związku z mylnem rozumie - 
niem ustawy o zaległościach, zostanie 
znowu w pełni odtworzona. 

Monopele i przedsiębiorstwa. 
Od roku mniejwięcej przedsięwzię 

ta reorganizacja monopolu dobiega o0- 
becnie końca, W związku z nią pozo- 
stają wielkie oszczędności w monopo 
lach dokonane. a wyrążają się one dla 
wszystkich monopolów sumą przesz- 
ło 100 miljonów zł. za pierwsze 5 
miesięcy roku bieżącego. 

Jeszcze większe oszczędności 20- 
stały dokonane w przedsiębiorstwie 
kolei państwowej. Dość porównać 
plan finansowy kolei za rók ubiegły, 
plan. który przewidywał w wydatkach 
na 9 tylko miesięcy sumę 1.045 miljo 
nów z płanem tegorocznym, który 
przewiduje na cały rok tylko 974 m'i- 
jony zł. Oszczędności zaś monopoli i 
przedsiębiorstw są równoważne ze 
wzrostem dochodów budżetowych. 

Podział dochodów. 

    

Przechodzę da 
grup dochodów. Ogólna suma 2.089 
miljonów zł. rozkłada się jak następu 
je: daniny publiczne 1.050,5 milj. mo 
nopole ponad.661 milj., przedsiębior- 
stwa ponad 102 milj., t. zw. dochody 
administracyjne — 258,5 miljonów, 
wreszcie wyodrębniona po raz pierw- 
szy w tym budżecie grupa funduszów 
— 16 miljonów. W porównaniu z bu 
dżetem tegorocznym wszystkie te po 
zycje są mniejsze. W stosunku do wy 
konania budżetu tegorocznego są 9- 
ne nieco wyższe, niż dwuktorne dočho 
dy pierwszego półrocza, zwłaszcza w 
daninach i dopłacie przedsiębiorstw, 
przypuszczalnie jednak nie będą o wie 
le wyższe — w niektórych pozycjach 
niewątpliwie niższe — od prawdop>- 
dobnych wyników całego roku. 

Podatków nowych narazie nie pro 
jektuję, przeciwnie, chcielibyśmy zli- 
kwidować jeden, który już się wlecze 

„oddawna, obciążając naszą rachunko 
wość zaległościami, a _ jednocześnie 
powodując szereg trudności w obro- 
lach -objektami nieruchomemi. 

Mówię o jednorazowej daninie ma 
jątkowej. Projektuję zastąpienie go 
perjodycznym, ehociaż bardzo drob- 
nym podatkiem od majątku, ponie- 
waż niesłusznem byłoby zwolnić bo- 
gactwo nabyte od ciężaru, który zo” 
stał nań nałożony. Z tego źródła liczy 
my na dóchód około 27. miljonów, któ 
ry w preliminarzu pod tą rubryką fi 
guruje. 

Rząd uważa iż poza wspomniane- 
mi, dalsze poważniejsze oszczędności 

* musiałyby się odbić niekorzystnie na 
pracy państwowej. Wobec tego głów- 
ny swój wysiłek widzi rząd w. pracach 
nad powiększeniem dechodów. Prace 
te „muszą polegać z jednej strony na 
lepszem wykorzystaniu istniejących 
już źródeł dochodów, a z drugiej stro 
ny i przedewszystkiem na stwarzaniu 
warunków powiększenia się „docho- 
dów Skarbu, a więc na wysiłkach w 
kierunku podniesienia realnego -docho 
du społecznego i obrotów gospodar- 
czych. 

poszczególnych 

rozpoczyna się jutro, 
w sobote, 5 listopada. 

Pierwsze rendcz-vous na dancincu w cukierni Sztralla (Czerwonego) w sobotę o godz. 10-ej wieczór. 

ŃSTWOWY 
GOSPODARCZEJ. 

  

Prace te oczywiście muszą się od- 
bywać w ramach ogólnej sytuacji fi- 
nansowo-gospodarczej. Pozwolą więc 
Panowie, że się nad nią na chwilę za 
irzymam. 

EX Koniunktura światowa. 
W roku bieżącym konjunktura 

światowa miała nadal jeszcze tenden 
cję zniżkową, depresja jeszcze pogłę- 
biała się. Jeśli jednak w roku 1930 
kryzys światowy zyskiwał stale na 
terenie. obejmując coraz to nowe kra 
je. to już w roku 1931 możemy zauwa 

żyć w szeregu państw pewne zatrzy- 
manie się tendencji zniżkowej, pewne 
zaczątki stabilizacji gospodarczej. 

W ciągu 1932 roku możemy zane- 
tować widoczne uspokojenie na 
najważniejszych rynkach pieniężnych 
Pogłębienie się trudności bankowych 
na tych rynkach jest naogół zahamor 
wane, przyczem na uwagę zasługuje 
rynek amerykański, nad którym tru 
dności te przez szereg długich miesię- 
cy panowały. Można już stwierdzić 
pewną poprawę w płynności instytu- 
cyj kredytowych, oraz mniejszy od- 
pływ wkładów. Pęd do tezauryzacji 
powoli ustaje. Po raz pierwszy od sze 
regu lat nadmiar pieniądza krótkoter 
minowego zaczyna przenikać na ry- 
nek kapitałowy i tutaj po przez zwyż 
kę kursu powoduje spadek oprocento- 
wania. Dzieje się to narazie na ryn- 
kach wielkich krajów wierzycielskich 
przedewszystkiem francuskim i an- 
gielskim i zostaje szybko wykorzysta- 
ne w pierwszym rzędzie dła konwersji 
długów państwowych w rozmiarach 
niespotykanych jeszcze w historji. 

Pomimo tych jaśniejszych momen 
tów po stronie pieniądza, Światowa 
konjanktura nie uległa jeszcze wyraź 
niejszej zmianie. Przez cały okres ro 
ku bieżącego we wszystkich niemal 
krajach mamy do zanotowania dalsze 
kurczenie się procesu wytwórczości. 
Indeks światowy produkcji przemys 
łowej obniżył się w porównaniu z r. 
1928 o około 35 punktów, a jeszcze 0 
15 punktów w porównaniu z rokiem 
zeszłym; w zimowych miesiącach о- 
koło 30 miljonów bezrobotnych cią- 
żyło na rynkach pracy. Nieco korzyst 
niejszy przebieg można zaobserwo- 
wać w dziedzinie światowych obro- 
tów handlowych. Objętościowe kur- 
czenie się międzynarodowych obro- 
tów donicy zostało poniekąd już 
zahamowane. Na objaw ten nałeża- 
łoby zwórcić Baczkia jeż uwagę, zwła 
szcza wobec istniejących przeszkód w 
międzynarodowej wymianie towarów 
Wydaje się, że został on WYWOMNY pe 
wną stałością w pojemności krajów 
produkujących surowce. 

Pozytywne zjawiska w najważ- 
niejszych krajach, które same przez 
się mogą decydująco wpłynąć na prze 
bieg konjunktury nie wywarły jeszeze 
wpływu na państwa dłużnicze central 
nej i wschodniej Europy. 

W stosunku do tych krajów kapi- 
tał zagraniczny ma naogół tendencję 
odpływową, choć dziś już w znacznej 
mierze zahamowano sztucznemi bar- 
jerami w postaci przepisów dewiza- 
wych, lub jawnych względnie skry- 
tych moratorjów. Mamy więc tu da 
zanotowania zjawisko odpływu kapi- 

    

айа z krajów o wyższem Oprocento- 
waniu do krajów o bardzo niksiem 0- 
proeentowaniu. Z drugiej strony tru- 
dności w eksporcie krajów  dłażni- 
czych wywołane zamknięciem się 
rynków odbiorczych nie pozwalają 
tym krajom na wypracowanie dewiz, 
potrzebnych na pokrycie ich bilansów 
płatniczych. Połączenie tych dwóch 
momentów stawia te akcje w bardza 
tradnem położeniu zarówno budžeto 
wem, jak walulowem i ogólno-gospa- 
darczem. 

(Dalszy ciąg przemówienia na str. 2-ej)
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BUDŽET PANSTWOWY 
na tle ogólnej sytuacji gospodarczej. 

(Dokończenie przemówienia Min. Zawadzkiego). 

Sytuacja Polski. 

Sytuacja Polski przedstawia się w 
sposób nieco odmienny i specjalny. 
Nie należy ona oczywiście do boga- 
tych krajów wierzycielskich — prze- 
ciwnie: całym swym układem stosun 
ków gospodarczych, kapitałowych, 
jest w tem położeniu co państwa 
Europy Wschodniej. Potrafiliśmy jed 
nak uniknąć ujemnych skutków prze 
silenia, o których przed chwilą wspo 
mniałem. Zawdzięczamy to w pew- 
nym stopniu objektywnemu warunko 
wi, a mianowicie temu, żeśmy mniej 
od innych korzystali z zewnętrznego 

kredytu, ale w pierwszej linji zawdzię 
ezymy to stosowanej przez Rząd peli- 
tyce, kierowanej genjalną myślą i nie 
złomną wolą Józefa Piłsudskiego,, 
przy konsekwentnem i wytrwałem wy 
konywaniu ustalonych wytycznych. 
Nie ulegliśmy złudzeniu, że potrafimv 
wytworzyć własną, niezależną od 
światowej, dobrą konjunkturę, nie po 
kładaliśmy wszystkich nadziei w ob- 
cej pomocy, aczkolwiek uważając, że 
mieliśmy prawo liczyć na szersze 
współdziałanie we wspólnym intere 
sie, w chwilach trudnych nie daliśm 

się opanować depresji. Od chwili, kie 
dy stwierdzone zostały trudności fi- 
nansowe, Rząd poszedł w kierunka 
stworzenia od wewnątrz siły przeciw 
stawienia się tym truducściom, odeię 
cia się od kryzysu światowego w gra 
nicach możliwości drogą oszczędnoś- 
ci i dystrykcji, drogą obniżania pozio 
mu życia państwowego, społecznego i 
prywatnego do realnych naszych mo 
żliwości, co jest niezbędnem dla opar- 
cia naszej gospodarki na zdrowych 
podstawach, pozwalających na dalszy 
zdrowy rozwój. Na rezultatach tej 
działalności już stwierdzonych, opiera 
my swoje nadzieje na stabiŃzację sto 
sunków i dalszy ich rozwój. 

Przeciwka inflacji. 
Z tego też względu Rząd przeciw- 

stawia się kategorycznie wszelkim po 
mysłom szukania środków  zarad- 
czych na trudności, z któremi wałczy- 
my, w zmianie podstaw naszego o- 
biegu pieniężnego. Pomysły inflacyj- 
ne, lub dewaluacyjne, o ile nie są po 
prostu rezygnacją z czynnego stano- 
wiska wychodzą z tego właśnie błęd- 
nego założenia, że można zapomocą 
manipulowania pieniądzem stworzyć 
sobie sztucznie dobrą konjunkturę, 

, Wejście na tę drogę, w formie ta- 
kiej czy innej, jawnej czy ukrytej, u- 
ważamy za niedopuszczalne. Pieniądz 
„stopy procentewej. Pociągnie to za so 
poważne wysiłki i ponieśliśmy znacz 
ne Ofiary, musi pozostać zdrowym. 
Uważamy natomiast, że te same ko- 
rzyści, które pozornie obiecuje inflac 
ja, t. j. realne powiększenic środków 
płatniczych w stosunku do abrotów 
i odciążenia dłużników można uzys- 
kać na innej drodze, trudniejszej 
wprawdzie i dłuższej, ale pewnej i nie 
zawierającej zadnych  niebezpie- 
czeństw, a mianowicie przezwyrówna 
nie cen, połączone z obniżeniem czę- 
ści ich, przy jednoczesuem obniżeniu 
stopy procentowej. Poc:gnie t» za so- 
bą zwolnienie pewnej ilości środków 
obrotowych, wywoła więc ten sani 
skutek, co powiększenie ilości tych 
środków. Oczywiście, obniżenie pew- 
nej ilości cen, samo przez się nie zmie 
ni radykalnie sytuacji ii musi być u- 
zupełnione szeregiem innych ” środ- 
ków, a więc obniżeniem kosztów i u- 
łatwieniami dla obrotów. Prace Rzą- 
du szły i idą w tym kierunku. Wymie 
nię tutaj akcję w kierunku obniżania 
kosztów administracyjnych przedsię- 
biorstw ułatwioną ostatnio przez roz- 
porządzenie p. Prezydenta » ogranicze 
niu nadmiernych uposażeń. akcję w 
kierunku obniżenia kosztów adm 'nist 
racji komunalnej i zakładów ubczpie 
czeniowych, co zmniejszy ogólnie cię- 
żar, ponoszony przez ludność, dalej 
akcję oddłużania rolnictwa i uprosz- 
czenie procedury obrotu ziemią, pod 
stawy dla której zostały stworzone 
przez usiawę o ułatwieniach w spła- 
cie uciążliwych zobowiązań i szereg 
dekretów Pana Prezydenta, dstyczą- 
cych tego przedmiotu. Znaczne ułat- 
wienie w tym kierunku wprowadza o: 
kólnik ministra rolnictwa i reform rol 
nych z dnia 13 września r. b. Dalej 
staramy się doprowadzić, zgodnie 
zfesztą z warunkami rynku finanso- 
wego, do obniżenia stopy procento- 
wej, co tak skutecznie zostało zapo- 
czątkowane niedawno przez Bank Pal 
ski i banki państwowe, a zosianie w 
najbliższej przyszłości rozciąginęte na 
pozostałe instytucje kredytowe. Obni- 
żenie stopy procentowej jest zmniej- 
szeniem ważnego elementu kosztów i 
ułatwia prawidłową kalkulację. Za- 
równo to, jak i umożliwione przez 
wpsopmniane powyżej zarządzenia, 
wzmożenie obrotu ziemią, przyczy- 
nią słę do podniesienia jej wartości, 
co znowu będzie zarówno w interesie 
dłużnika, jak i wierzyciela. 

Całokształ.t Środków, skierowa- 
nych do obniżenia cen, kosztów i sto 
py procentowej, do ułatwienia ukła- 
du z wierzycielami i wywiązania się 
z zobowiązań da to, o co w życiu gos- 
podarczem chodzi, tę pewną koniecz- 
ną ale tylko w pewnych granicach, 
rozpiętość pomiędzy kosztami a ce- 
ną, odciąży dłużników, a z drugiej 
strony podniesie stosunek pomiędzy 
ilością obiegających pieniędzy a su- 

    

    

  

      

   

  

mą tranzakcyj, a więc zapewni dosta- 
teczną ilość środków obiegowych. A- 
le da on jeszcze i coś więcej — przy- 
czyni się do odtworzenia zaufania go 
spodarczego i opartego na niem kre- 
dytu, a więc do odbudowania naszego 
rynku finansowego. 

Wspomniałem przed chwilą o od- 
budowaniu naszego rynku finansowe- 

go. Korzystam ze sposobności, aby 

stwierdzić, że główne elementy naszej 

struktury finansowej mamy nienaru- 

szone. W pierwszym rzędzie mam tu 

na myśli Bank Polski, dalej Pocztową 

Kasę Oszczędności, banki państwowe 

i główne banki prywatne. 

Działalność banków. 

Dziś, w czwartym roku kryzysu 

światowego mogę z tego miejsca z ra 

dością i dumą stwierdzić, że jedna + 

podstaw naszego życia gospodarcze- 

go, nasza instytucja emisyjna trwa 

nienaruszona. Przez cały ten okres 

konsekwentną polityką potrafiła ona 

skutecznie jednoczyć dwa kierunki, 

często napozór rozbieżne w działalno 

Ści każdej instytucji emisyjnej, a mia 

nowicle: postulaty polityki kredyto- 

wej z postulatami stałej wartości kur 

sowej naszej waluty w stosunku do 

walut zagranicznych. Zadanie to speł 

nia Bank Polski w warunkach niejed 

nokrotnie bardzo trudnych. Mam tu 

na myśli w szczegółności okresy pew- 

nych niepokojów przez które, dzięki 

zachowanej równowadze w działaniu 

szczęśliwie przeszliśmy. W roku bieżą 

cym na naszej instytucji emisyjnej spo 

czywał ciężar wprównania . bilansu 

płatniczego. Wyrazilo się to ubyt- 

kiem zapasu dewiz i złota, który wy- 

niósł do połowy września roku bieżą - 

cego 172 milj. złotych. Od połowy sier 

pnia nastąpiła pewna poprawa, która 

trwa nadal i wyraża się dotychczas we 

wzroście pokrycia kruszcowo-walut» 

wego o 12 miljonów, to jest do kwoty 

528 miljonów. Pokrycie złotego w ro 

ku bieżącym złotęm i dewizami oscy 

lowało od 41,81 proc. (najniższy stan 

w lipcu r. b.) do 45 proc. w paździer- 

niku r. b. To wysokie pokrycie znalaz 

ło swój wyraz w mocnej sytuacji zło 

tego w ciągu całego tego okresu na 
wszystkich rynkach światowych. Cie 
kawym jest coraz częstszy fakt wysta 
wiania przez zagranicę i przyjmowa- 

nia faktur w złotych, zwłaszcza przez 
kraje, które mają przepisy dewizowe. 

Mówiąc o naszej instytucji emi- 
syjnej, dodam, że obrót pieniężny, t. 
j. bilety Banku Polskiego, monety sre 
brne i bilon wynosiły na 1 stycznia r. 
b. 1.387.007.000 zł, a na 30 września 

— 1.344.003.000 zł. w przeciągu roku 
bieżącego z poszczególnyc helemen- 
tów obiegu pieniężnego wzrastał je- 
dynie obieg monet srebrnych a mia- 
nowicie o 38 milj zł., w bieżącym bo- 
wiem roku, licząc się z potrzebami о- 

brotu pieniężnego, zwłaszcza wobec 

wycofania banknotów 10-złotowych, 

minister skarbu na podstawie uchwa- 
ły Banku Polskiego, powziętej zgod- 
nie z wymogami ustawy stabilizacyj- 

nej, ustalił maksymalny obieg bilonu 
na 396 milj. zł. 

Pocztowa Kasa Oszczędności, dzię 
ki swej sprężystej organizacji i stałe - 
mu, wysokiemu pogotowiu kasowe- 
mu, utrwaliła swoje stanowisko jako 
główny rezerwuar kapitalizacji, to też 
możemy skonstatować stały wzrost 
wkładów, który od początku roku bie 
żącego do i października r. b. wyno- 
si 70 milj. zł. Obecnie wkłady wyno- 
szą około 407 milj., a ilość wkładów 

wzrosła do 879 tys. Działalność PKO 
jest uzupełniana przez istniejącą sieć 
kas komunalnych. 

Bank Polski spłacił od jesieni ro- 
ku ubiegłego 65 milj. kredytów zag- 
ranicznych, z których dła celów rol- 

niczych korzystał od.lat kilku. Rzecz 
prosta, że tak poważne spłaty kredy- 
tów wobec zagranicy musiały pocią- 
gnąć za sobą ograniczenie działalnoś 
ci kredytowej tych instytucyj. W celń 

przyjścia z pomocą gospodarstwom 

rolnym, kóre mogą wybrnąć z trud- 
ności drogą pozbycia się części mają 
tku Bank Rolny przystąpił ostatnio 

do uruchomienia długoterminowego 
kredytu pareclacyjnego w 4j pół proc 

listach zastawnych. Listy te będą 
przyjmowane przez Skarb Państwa 

na częściową spłatę zaległych podat- 

ków i w ten sposób stworzy się dla 
nich wartość obiegową, konieczną do 

regulowania długów przez odnośne go 
spdarstwa. Dzięki temu zostanie 

pchnięta na właściwe tory realizacja 

ustawy o ułatwieniach w spłacie ucią 
żliwych zobowiązań. 

Jako znamienny fakt, dla polskiej 

bankowości prywatnej muszę podkre 

Ślić, że w żadnej fazie okresu, który 
przeżywamy, problem jej nie stał się 
ostrym problemem, któryby zmusił 

rząd, na wzór znanych nam wszyst- 
kim wypadków zagranicą, do wkro 
czenia w ię dziedzinę. Ten dodatni 

    

wynik przypisać należy dwóm czyn-' 
nikom. Pierwszym z nich jak się o- 
kazało w krytycznych momentach. 
była płynność aktywów naszych ban 
ków, drugim — zawsze zapewniona 
pomoc naszej instytucji: emisyjnej. 

Sposoby pokrycia! deficytu. 
Powracam do sprawy deficytu. 

Nawet przy zastosowaniu tych oszczę 
dności, które bez szkody dła życia 
państwowego dadzą się przeprowa- 

К оВ J E R WI L+E B S Kd 

[DożywNE 

SNIA 

  

ANIE 

JEST PODSTAWĄ CAŁEGO DNIA! Nasze pożywienie nie zawiera wysłar- 

ezających substancyj odżywczych, by podtrzymać siły i energię — uzupełnić 

je może tylko OVOMALTYNA, pełnowartościowa witaminowa odżywka, która 

w przeciwieństwie do większości produktów jest pokarmem calkowicie 

zaspakajającym potrzeby ustroju. 

OYOMALTYNA rozpuszczona w ciepłem 

lub herbacie, czyni doskonały napój i spożyta na 

śniadanie, wzmacnia organizm i przysparza sił. 

składa się z jaj, mleka, słodu i kakao, 
zawiera diastazę i lecytynę; 

jest przytem lekkostrawna 
i łatwa do przyrządzania. 

Fabryka Chemiczno - Farmaceutyczna 

Dr. A. WANDER Sp. Akc. 
KRAKÓW 

CENY: 

puszka 125 gr. — Zł 2:50 
250 gr. — Zł 4:30 
500 gr. — Zł 7:80 

Do nabycia we wszystkioń aptekach « drogerjach 

    

    

  

   

mleku, kawie 

Srróby € Śroszury wysyła sią Bezpłatnim 

NOZE WCZESNIEJ AZOZR ODRA ORCTSTROE 

Nabożeństwo żałobne za duszę sp. JANA KLOTTA, 
Notarjusza w Wilnie, odbędzie się w kościele św. Jerzego w so 
botę dnia 5 listopada r. b. o godzinie 9 ej rano, 

o czem zawiadamia Wiłeński Oddział Zrzeszenia Notarju- 
szów i Pisarzy Hipotecznych. 

  

Zarząd miasta skompletowany. . 

  

Miejsce p. Łokucjewskiego zajmuje p. Fedorowicz. 
Dwulicowa taktyka endecji. 

Ogólną uwagę wczorajszego posie- 
dzenia Rady Miejskiej skoncentrowa 
ła sprawa wyborów nowego ławnika. 
Dwulicowa taktyka endecji, którą jej 
leaderzy odsłonili już na posiedzeniu 
poprzedniem przejawiła się i teraz w 
całej pełni Nie zwracając najmniej- 
szej uwagi na utraty w samorządzie 
Wileńskim usus uprzedniego  poro- 
zumiewania się co do osoby wysuwa 
nego kandydata — endecja nadal for 
sowała nawskroś polityczna kandyda 
turę radnego Fedorowicza. To prowo 
kacyjne stanowisko klubu chrz.-naro 
dowego nie doprowadziło do zerwania 
wyborów jedynie dzięki spkojnej i peł 
nej godności postawie ugrupowań 
prorządowych które mając na wzglę- 
dzie jedynie interes i dobro miasta о- 
graniczyły się do złożenia deklaracji 
jaskrawo i dobitnie charakteryzującej 
oblicze moralne t. zw. ugrupowania 
narodowego. 

  

Plenarne posiedzenie Sejmu. 
WARSZAWA. (Pat). Marszałek Świ 

talski otworzył posiedzenie o godzinie 
10-ej rano. 

Posłowie zjawili się na posiedze- 
nie prawie w komplecie. Wszystkie 
miejsca zajęte. Na ławach rządo- 
wych zasiedli pp. ministrowie z p. pre 
zesem rady ministrów Prystorem na 
czele oraz podsekretarze stanu. Po ot 
warciu posiedzenia marszałek zawia- 
domił Izbę o projektach ustaw, przy- 
jętych bez zmian przez Senat, o zmia 
nach zaszłych w rządzie od czasn 
zamknięcia poprzedniej sesji do chwi 
M otwarcia sesji obecnej, o rozporzą- 
dzeniach gelnych, przedłożonych Sej- 
mowi do zatwierdzenia i projektach 
ustawy wycofanych przez rząd. 

Zkolei Izba uczciła pamięć zmar- 
łego posła Wartalskiego, poczem mar 
szałek zawiadomił o zrzeczeniu się 
mandatu przez posła Stanisława Gro 
dzickiego (BBWIR) i Jana Piłsudskie- 
go (BBWR). Sejm uznał mandaty tych 
posłów za wygasłe. Następnie złożyła 
ślubowania posłanka Janina Ignasiak 
(Fr. komunistyczna), 

Po załatwieniu tych formalności 
przystąpiono do porządku dziennego. 
głos zabrał p. min, skarbu Zawadzki. 

(Przemówienie ministra podajemy 
osobno). 

Krytyka opozycji. 
Pos. Rybarski (Kl. Nar) rozpoczął pierw 

szy dyskusję nad pierwszem czytaniem prel 
minarza budżetowego, podnosząc, że ocena 
budżelu, jaką dał w swej mowie p. mi 
skarbu Zawadzki w ogólnej ocenie sy 
politycznej i gospodarczej 
jego zdaniem — do celu. Mówca uwa 
depresja się pogłębia i atakuje dalej poli- 
tykę finansową rządu, twierdząc, że rząd 
rzekomo wydobywa rezerwy skarbowe ze 
społeczeństwa. Mówca stawia zarzut wzro- 
stu fiskalizmu, poczem, zapowiada że klub 
jego wniesie wniosek, dotyczący wykonania 
art. 22 konstytucji, który to artykuł mówa 
o stosunkach między posłami a rządem. Pod 
koniec swego przemówienia mówca porusza 
zagadnienia polityczne, krytykując ostro 
projekt ustawy o stowarzyszeniach, dalej po 

litykę Min. WIR. i OP., a przedewszystkiem 
zasady wychowania państwowego. 

Pos Róg (Str. Ludowe) ostro krytykuje 
obecną większość rządową, którą wyszła z 
wyborów w r. 1930, poczem wypowiada prze 

    

   

        

konanie, że przewidywania rządu co do o 
siągnięcia dochodów przekraczających dwa 
miljardy mie dadzą rezultatów. Mówca oma- 
wia stosunki gospodarcze i polityczne na 
wsi, atakując administrację, następnie zwra 
ca się przeciwko kartelom, twierdząc że wy 

roby przemysłu skartelizowanego stale dro 
żeją. 

Pes. Niedziałkowski (PPS.) dowodzi ko- 
mieczności ustalenia faktycznego stanu bezro 
bocia w Polsce w mieście i na wsi. Mówca 
stwierdza, że podejście obozu rządzącego do 
obecnych problemów gospodarczych opiera 
się na przeświadczeniu, że kryzys ten jest 
kryzysem konjunkturalnym. Według mówcy 
zaś ostatnie doniesienia wskazują, że kry- 
zys ten ma inny charakter i że posuwa się 
naprzód. 

Pos. Niedziałkowski podkreśla, iż obecny 
obóz rządzący chce rozstrzygnąć problemy 
światowe w ten sposób, że uważa Polskę ja 

ko część składową starego świata kapitali- 
stycznego. Tymczsem idą mowe czasy, do 
których Polska może nie być przygotowana. 
Poseł jest pe 
dzie się dalej r. ijaŁ Mówca w konkluzji 
ustosunkowuje się negatywnie do całokształ 
tu obecnych stosunków. 

Po tem przemówieniu marszałek Sejmu 
zarządza przerwę do godz. 16-iej. 

Po przerwie w dalszej kusji przema- 
wiał przedstawiciel Klubu Ukraińskiego pes. 
Lewieki, który wysunął postulat nadania an 
tonomji narodowi ukraińskiemu, wytoc ‚ 
szy następnie szereg skarg na rzekome Og 
maniczenia Ukraińców w dziedzinie szkolnict 
wa, sądownictwa, spółdziel w dzie 
dzinie wyznaniowej i t, p. Mówca zakończył 
oświadczeniem, że klub jego, głosować 
dzie przeciwko budżetowi. 

Zkolei pos. Bittner (Ch. D) zobrazował 
ciężką sytuację kraju i dochodzi do wnio- 
sku, że suma 2.100 miljonów złotych, prełi 
minowana w budżecie po stronie dochodów, 
jest niereałna i że wpływy skarbowe maleć 
będą w dalszym ciągu. Wobec takiej sy- 
tuacji Sejm, zdaniem mówcy, winien pobu 
dzić rząd i naród do walki o lepsze jutro. 
W| dalszych wywodach mówca poddaje ost 
rej krytyce politykę wewnętrzną i gospodar 
czą rządu, a następnie składa szereg postu 
latów. 

     

  

      

  

   

  

  

     

   
    

   
   

    

  

pos. Chądzyński (NPR.) podaje w 
wątpliwość zamiar rządu pokrycia deficytu 
budżetowego przez operacje kredytowe, ata 
kuje politykę rządu w stosunku do karteli 
oraz w dziedzinie pomocy bezrobotnym, tu- 
dzież plan finansowo-gospodarczy kolei pań 
stwowych. z 

Pos. Then (Koło Żyd.) nskarża się na cięż 
uację żydowstwa w Polsce. Dalej kry 

tykuje ostro metody, stosowane przy egze- 
kucjach podatkowych, wreszcie w zakończe 

  

   

  

dzić, nawet przy pewnem podniesie- 
niu dochodów, musimy się liczyć z 
pewnym mniejszym lub większym de 
ficytem. O ile deficyt ten będzie nie- 
wysoki, da się pokryć z rezerw skar- 
bowych, które, bądź co bądź, są dc- 
syć znaczne.N a rachunku sum obro- 
towych ministerstwa skarbu czyste 
aktywa Skarbu Państwa, l. j. po odli- 
czeniu wszystkich pozycyj ustawowo 
albo umownie związanych, wyneszą 
ponad 236 miljonów zżotych. Składa 
ja się one w znacznej części z papie- 
rów wartościowych, nie są więc płyn 
ne w tym sensie, abyśmy mogli w każ 
dej chwili dowolną ich część zrealizo 
wać, jednak stopniowo upłynniają się 
co właśnie pozwala nam pokrywać 
deficyt w tych niewiełkich rozmiarach 
do jakich był on dotychczas wprowa- 
dzany. Gdyby jednak deficyt przysz- 
łoroczny, miał przybrać większe roz- 
miary wóczas przedstawiałyby się dla 
nas dwie ewentualności, odpowiada 
jące dwóm możliwościom ogólno-gos- 
podarczej sytuacji: w razie gdyby sy 
tuacja ta nie doznała polepszenia, a 
deficyt przekraczał wysokość rozpo- 
rządzalnych rezerw, musielibyśmy 
się uciec do dalszych. może bardzo u 
ciążliwych, ale koniecznych: oszezęd- 
ności. Rząd tylokrotnie wykazał swą 
zdolność do podjęcia i wykonania de 
cyzyj w tej dziedzinie. że i tymi ra- 
zem potrafiłby się na nią zdobyć. O- 
szcżędności te wymagałyby zapewne 
pewnych ustawowych zmian, zwłasz- 
cza w dziedzinie organizacji naszego 
aparatu administracy jnego. 

Albo też nastąpi możliwa, jak to 
wykazałem, stabilizacja i poprawa 
konjunkfury, wraz z pewnem okrze- 

pmięciem rynku finansowego — w ta 
kim razie byłoby możliwem i dopusz 
czalnem uciec się do operacji kredy- 
towej, której formy nie precyzuję 
tymczasem, bo zależną by była, oczy 
wiście od sytuacji rynkowej. Zazna- 
czam. że o takiej operacji można bę- 
dzie mówić jedynie w razie istotnej 
poprawy sytuacji, bo tylko w takim 
razie uważałbym ją za uprawnioną. 
Istotnie w razie ożywienia gospodar- 
czego, dochody Skarbu Państwa czę 
ściowo tylko wzrosłyby, odpowiednio 
do tego ożywienia naogół zaś korzyści 
stąd płynące objawią. się dopiero w 
następnych okresach. 

W; takich, ale tylko w takich wa- 
runkach, kredytowe antycypowanie 
dochodów Skarbu byłoby uprawnione 
a byłoby wskazane raczej, niż oszczę 
dności, jeśli ostatnie miałyby być u- 
ciążliwe. Nie trzeba bowiem zapomi- 
nać, że budżet sam jest czynnikiem 
życia gospodarczego, nietylko jako 
ciężar, ale też i w sensie pozytywnym 
i w pewnym stanie rzeczy dalsze okra 
wanie wydatków musi się w pewnym 
stanie ujemnie na tem życiu odbić. 

Wreszcie słów kilka o samej usta- 
wie skarbowej. Naogół jest ona ujęta 
w ten sam sposób co i zeszłoroczna, 
wprowadza jedną tylko inowację, a 
mianowicie nowy dział funduszów 
Państwowych. Zgodnie z tem, co w 
roku zeszłym mówił mój poprzednik 
p. minister Piłsudski, uważaliśmy za 
słuszne uwydatnić w budżecie sumy, 
któremi rząd dysponuje, z tytułu ge- 
stji funduszami, tak, że w chwili o- 
becnej wszystkie środki, któremi roz 
porządza Państwo są poddane kontro 
li ciał ustawodawczych. 

niu wysuwa postulat pod adresem rządu za 
jęcia się kwestją żydowską. 

Pos. Bernard Jankowski (Kl, Niem.) sto: 
na stanowisku, że dopóki nie nastąpi wy- 
jaśniienie sprawy rozbrojeniowej i dopók. 
nie powróci zaufanie między państwami, nie 
można myśleć o ożywieniu gospodarczem. 

Klub Niemiecki gosować będzie przec:'w 
budżetowi. 

Po pnzemóiweniiu pos. Rożka (komunis 
ta), któremu marszałek, po kilkakrotnem 
przywołaniu do porządku, odebrał głos, prze 
mwial pos, Ladyka (Ukr. Soc. Rad.) 

Pos. Miehałkiewicz poświęca swe prze- 
mówienie polemice z przedstawicielami klu 
bów opozycyjnych. 

Po przemówieniach pos. Lewina i pos. 
Jeremieza zabrał głos p. minister skarbu 
ZAWADZKI, który odpowiadał na niektóre 
kwestje, poruszone w dyskusji. 

Odpowiedź min. Zawadzkiego 
Nawiązując do oświadczenia jedne 

go z mówców, że krytyka budżetu jest 
jednocześnie i łatwa i trudna, mini- 
ster zauważa, że łatwą była ta kryty- 
ka, którą słyszał, t. j. garść drobnych 
uwag krytycznych i dużo wątpliwości. 
Natomiast nie słyszał minister uwag 
krytycznych, które chciałby usłyszeć, 
a które istotnie są bardzo trudne. Nie 
słyszał żadnej konstruktywnej myśli, 
żadnego projektu, któryby mógł być 
przeciwstawiony rządowemu projekto 
wi. 

Co się tyczy zarzutu, że dochody 
zapreliminowano zbłyt wysoko, spec 
jalnie zaś co do twierdzenia mówców 
z opozycji, że za 6 miesięcy było do- 
chodów tyle a tyle, a więc za drugie 
półrocze nie może być więcej a w 
przyszłym roku napewno będzie mniej 
to minister podkreśla, że w twierdze- 
niach tych nie uwzględniono cyfr za 
październik. Gdy przeciętna za po- 
przednich 6 mies. wynosiła w docho- 
dach 156 miljonów miesięcznie, to za 
październik wynosi 177 miljonów, to 
jest przeszło o 20 miljonów więcej. 
Niema więc konieczności, aby docho- 
dy w drugiem półroczu były mniejsze, 
a nie większe od poprzednich. Już te 
raz nie obniżają się i nie muszą obni 
żać się w przyszłości. Przeciwstawia 
jąc się zarzutom zbytniego optymiz- 
mu, p. minister stwierdza, że przed- 
stawit jedynie możliwości, jakie się 
nasuwają, mianowicie, jak będzie, je 
żeli będzie lepiej i jak będzie w razie, 
gdyby było gorzej 

Jeżeli zaś w przemówieniu mojem 
— zaznacza minister — brzmiała nu- 
ta optymizmu, to uważam to za zna- 
cznie lepsze od zawodowego pesymiz 
mu, a obniżania chęci społeczeństwa 
do walki ze złem sytuacji gospodar- 
czej panowie od rządu nie usłyszą. — 
Dalej p. minister prostuje szereg cyfr, 
podanych przez móweów opozycyj- 
nych. 

48 wniosków opozycyjnych. 
‚ Do osobistego: sprostowania przemawiał 
jeszcze poseł Rybarski z Klubu Narodowe- 
go. 

   

    

  

astępnie mrszałek odesłał projekt usta 
w arbowej wraz z preliminarzem budże 
lowym i planem  finansoworgospodarczym 
PKP. do komisji budżetowej. Odczytano da 
lej wnioski ii interpelacje posłów opozycyj- 
nych. Winiosków tych wpłynęło 48, prócz 
tego 4 nagłe, interpelacyj —18. Marzsałek 
prosi o zgłaszanie na przyszłość wniosków 
i interpelacyj w pierwszych godzinach po- 
siedzenia, celem umożliwieni mu zgodnie 
z regulaminem — wgłądamia w redakcję i 
formę zgłoszonych wniosków i interpelacyj. 

Zamykając posiedzenie Sejmu, marszał 
oświadczył, że o następnem posiedzeniu za- 
wiadomii posłów pisemnie. 

  

  
  

  

   

12 odczytał prof. Staniewicz podaje 
my ponieżj in exs enso: 

„W! imieniu połączonych grup radziec- 
kieh 10 i 12 mam zaszczyt oświadczyć co na 
stępuje: wydaje się nam, iż obniżenie kosz 
tów administreji ogólnej w budżecie miejs- 
kim na rok 1932-33 o 25 proc. a w latach 
następnych eo najmniej o 30 ргое., zgodnie 
z Rezporządzcniem P. Prezydenta Rzeczype 
społitej z dnia 21 października 1932 roku w 
sprawie obniżenia kesztów administracji ko 
munalnej (D. U. z dnia 26 października 
1932 r. poz. 777) może być osiągnięte w 
pierwszym rzędzie przez skasowanie etatu 
ławnika, który, jak to wykazało kilkumie- 
sięezne doświadczenie wobec zmniejszonej 

z konieczności działalności samorządu, a 
zwłaszcza po przekazaniu czynności egze- 
kueyjnych wiadzoóm skarbowym, stał się 
zbędny, te jednak biorąc pod uwagę zarów 
no ścisłe brzmienie usławy o samorządzie 
miejskim, jak i zawarte uprzednio porozu- 
mienie międzyklubowe, w którem przedsta- 
wieiele nasi brali udział, oraz biorąc pod u: 
wagę sbowiązujący regulamin, w wyborach 
udział weźmiemy, składając białe kartki 
Jednakże z eałym naciskiem podkreślić mu- 
simy, iż Koło Narodowe wbrew swemu de 
tychczasewemu stanowisku wyrażenema w 
wielokrotnych oświadczeniach, iż za ławni 
ka Łokucjewskiego nie bierze politycznej od 
powiedzialności, a wysuwa Go tylko jako 
fachowea, po jego ustąpieniu wysuwa tym 
razem wysoce polityczną kandydaturę rad 
nego Fedorowicza, przeciwko której właśnie 
ze względów politycznych zastrzee się mus 
my, bez żadnej uprzedniej próby uzgodnie 

" nia tej kandydatury z grupami radnych, po- 
mimo, iż przy ostatnich wyborach lawnika 
właśnie przedstawiciele koła narod. wywiera 
li nacisk na grupy nasze w celu wyboru tego 

ie innego kandydata, grożąc w razie nie 
gojścia do porozumienia uniemożliwieniem 
wyborów. 

Te też wobec powyższego zmuszeni je 
steśmy obciążyć klub narodowy całkowitą 
odpowiedzialnością moralną i polityczną 74 
działalność wszystkieh jego mężów zauta” 
nia w agendach i instytucjach miejskich, 
jak również z oburzeniem odeprzeć zarzut 
niełojalneści, twierdząc, że to raczej my W 
sytuacji obecnej koło narodowe o tę niele 
jalność oskarżyć możemy*. 

Zarządzone przez prezydenta Ma* 

leszewskiego wybory przyniosły en- 

decji wynik wręcz kompromitujący. 
Na ogólną ilość 35 głosujących za rad 
nym Fedorowiczem padło zaledwie 14 
() głosów, a więc prawie wyłącznie 
głosy endecji. Reszta radnych oddała 
białe kartki. Zaznaczyć należy, że in* 
ne ugrupowania lojalnie kontrkandy* 
data nie wysunęły. 

W ten sposób na opržnione po P- 
Łokucjewskim stanowisko, jako czwa 

rty ławnik do Magistratu wchodzi r- 

Zygmunt Fedorowicz. 

Porządek dzienny. 

Dalszy ciąg posiedzenia wypełniły 
sprawy drobne, które też nie znalazły 
żywszego oddźwięku i załatwione 70 
stały w myśl wniosków Magistratu. 
I tak postanowiono m. in, zatwierdzić 
regulamin m. stac. kontr. mięsa ora7 
wniosek obniżenia opłat rzeźniowych 
i rynkowych. Przedłużyć dzierżawć 
majątku miejskiego M. Leoniszki na 
dalsze 6 lat. Publicznej szkole pow- 
szechnej Nr. 35 zgodnie z wnioskiem 
kierownika tej szkoły nadać nazw€ 
szkoły im. Króla Kazimierza Wielkie 
go. 

Na miejsce mec. Folłejewskiego do 
Rady Wojewódzkiej powołano przez 
aklamację prezydenta doktora Male- 
szewskiego. W wyniku zaś uzupełnia 
jącychwyborów na miejsce dr. Safa- 
rewicza, do komisji technicznej wybra 
no r. Iżyckiego i do komisji sanitar- 
nej r. Pieślaka, zamykając na tem 
czwartkowe posiedzenie Rady Miej- 
skiej. 

PZDEEETZE TEZ SAE TINA НЫ 

Zaprzysiężenie min. Becka. 

WARSZAWA. (Pat). Nowomiano 
wany minister spraw zagranicznych P 
Józef Beck złożył w dniu 3 listopada 
r. b. w godzinach południowych przy 
sięgę na ręce Pana Prezydenta Rzeczy 
pospolitej Polskiej. 

  

Odznaczenie weterana 63 r. — 
obywatela 

czeskosłowackiego. 

PRAGA (Pat). Attache wojskowy 
poselstwa R.P. w pradze ppłk. dypl- 
Czerwiński udekorował w Kutnej Ho 
rze obywatela czeskosłowackiego Ja- 
na Machaczkę, weterana z roku 1863 
krzyżem niepodległości, nadanym inu 
przez Pana Prezydenta Rzeczypospoli 
tej Polskiej za udział w powstaniu. 
W podniosłej uroczystości wzięli U- 
dział przedstawiciele miejscowych 
władz i gminy oraz najbliższa rodzint 
udekorowanego, który liczy obecnie 
92 lata. 

SFD STEP KTE D 

Wznowienie prac konferencji rozbrojeniowej 
GENEWA (Pat). Prezydjum kon- 

ferencji rozbrojeniowej wznowiło we 
czwartek po południu swe prace pod 
przewodnictwem Hendersona. Pierw- 
sze posiedzenie nie wzbudziło większe 
go zainteresowanie, natomiast z du- 
żem zaciekawieniem oczekiwane jest 
piątkowe posiedzenie ranne, na któ- 
rem Paul-Boncour przedstawi szczegó 
łowo wytyczne francuskiego planu roz 
brojeniowego. 

Prace komisyj. 

GENEWA (Pat). Komisja stanów 
liczebnych odbyła wczoraj po połud- 
niu zebranie, będąc ewstępem do po! 

jęcia debaty nad rozbrojeniem, któr” 
rozpocznie się dzisiaj w łonie prezy! 
jum konferencji. Pierwsze posiedze” 
nie publiczne rozpocznie się dz'siaj 
o godzinie 15 pod przewodnictwe?* 
Hendersona. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Brześć. 

TRAGICZNY WYPADEK. 

ZBrześcia donoszą o tragicznym wypad 
ku, jaki miał miejsee w dniu wczorajszym 
na miejscowej staeji kolejowej. Wi chwili 
odejścia pociągu usiłował wsiąść do będą- 
tego już w ruchu pociągu jakiś osobnik. W 
pewnej chwili csobnik ów stracił ównowagę 
ł wpadł pod koła pociągu, które obcięły mu 
mogi. 

W. słanie bardzo ciężkim przewiezionu 
nieszczęśliwego do miejscowego szpitala. O 
kazał się nim 28-łetni bezrobotny z Żyrar- 
dowa, Feliks Milewski 

Milewski nie maj. 
biletu, usiłował jechać na gapę. 

Głębokie. 
W trosce o dobro młodzieży. 

Niedawno bo dopiero od zeszłego roku 
szkolnego zostały założone przy 7 kl. szko 
le powszechnej warsztaty stolarskie pod kie 
runkiem instruktora robót ręcznych stołar- 
stwa p. Korobowicza. Krótki ten okres pra- 
cy zrozumianej i ocenionej przez samą mło 
dzież doszedł do rozkwitu. Warsztaty pro- 
wadzone umiejętnie przez człowieka tros: 
€zącego się przedewszystkiem o dobro mło- 
dzieży stanęły w roku szkolnym 1932-83 na 
"wysokości swego zadania zaopatrując nau 
czycielstwo miejscowej szkoły jak i inne 

©soby pracą młod y w sprzęty domowe 
1се się niezwykłą pomyśłowośc'ą 

i precyzyjnością w wykio: fychodząc 
2 założenia, że młodzież po opuszczeniu mu 
rów szkolnych ma być przygotowama do ży 
<ią i walki o byt, mając na uwadze dobro 
przyszłych pokoleń, dążyć mależy do tego, 
ażeby warsztaty szkołne stały się jedyną wy 
twórnią sprzętów zarówno domowych jak i 

szkolnych. Należy przeto zwrócić na warszta 
dy te specjałną uwagę, i otoczyć opieką. 

Jeden z rodziców, 

Mełodeczno. 
UKAMIENOWANIE CZŁOWIEKA 

PODCZAS BÓJKI. 

We wsi Kuromszyce, pow. mołodeczańs- 
kiego miała miejsce bójka w której brali u- 
<dział Stefan Jaroszewicz, Jan Jaroszewicz, 
Stefan Połoza i Aleksander Cybulski. W cza- 
aie bójki otrzymał uderzenie kamieniem Ste- 
fan Jaroszewicz. W stanie ciężkim odwiezio- 
mo go do szpitala. Krewką tróójką zajął się 

prokurator. (ci 

  

pieniędzy na kupno 

(e) 

  

   

  

  

  

    

  

  

  

  

ZAJŚCIE NA ZABAWIE. 

Policja dowiedziała się, że w mieszkaniu 
Jana Ciflewicza zam. w Mołodecznie (3 Maja 

Nr. 46) zebrało się towarzystwo i raczy się 
samogonką. 

Policjant z rozporządzenia władz wtarg- 
nął do mieszkania i zażądał wydania samo- 
gonki. Znajdujący się w mieszkaniu Cułewi- 
cza, Władysław Wołyniec ze wsi Mojsicze, 
schował do kieszeni od spodni półlitrową bu- 
telkę z samogonką i mimo wezwania policjan 
ta butelki zwrócić nie chciał. Policjant pró- 
bował użyć siły, lecz nadaremnie. Wtedy przy 
pomocy innego poetsrunkowego postanowił 
Wołyńca odprowadzić do więzienia. Woły- 
niec stawiał rozpaczliwy opór. Po dłuższych 
zmaganiach Wołyniec dostarczony został da 
komisarjatup, gdzie o zajściu spisano proto- 

Ł (e) 

Dukszty. 
Miła impreza. 

Dnia 31 października r. b. w lokalu Og- 
niska Kolejowego w Duksztach, odbyło się 
przedstawienie i zabawa taneczna zorgani- 
zowana przez Kolejowe Przysposobienie 
Wojskowe. Odegrano sztukę p. t. „Złoty 
Gielec”. Sztuka została przyjęta z entuzja”- 
mem przez lic zebrane audytorjum. j 
czulek* (p. Ejsmont), Ewa (p. Ejsmontowa), 
bankier (p. Wiitanowski), syn bankiera (p. 
Łopacki), i sekretarz — narzeczony Ewy (p. 
Szmidt) wywiązali się ze swych ról znako- 
micie, za co zostali nagrodzeni przez publi- 
czność rzęsistemi oklaskami. 

Podez: zabawy taneczn przygrywała 
miejscowa orkiestra symfoniczna. Nastrój na 
zabawie —— miły i serdeczny. (Kolejarze umie 
ją organizować podobne imprezy. Stronę or- 
ganizacyjną przedstawienia przeprowadziji 
p. Sowa i p. Ejsmont. Organizatorom i ar- 
tystom mależy*się serdeczne opdziękowanie 
za urządzenie miłego wieczoru. Czysty do- 
chód przeznaczono na rzecz miejscowego 
Kolejowego Przysposobienia Włojskowego. 

Zebranie spółdzielcze 
w Horodzieju (p. nieświeski). 

D nia 1 fstopada odbyło się tu zebranie 
założycieli spółdzielni spożywców. Obecnych 
było 34 osób, przystąpiło do spółdzielni na 
członków 20 osób. Po dyskusji przyjęto sta 
tut spółdzielni. Spółdzielnia "ma nazwę 
„Przyszłość*, udział członkowski wynosi 10 

ie dokonano wyborów. Do Za- 
zli: pp. Bubel Karol jako kierow - 

'spodarczy, Szymczak Feliks jako 
skarbnik, Szyszczyński jako sekretarz i rach 
mistrz; do Rady Nadzorczej weszli pp. 
Kwiatkowski Antoni jako prezes, Bormatowa 
Franciszka jako wice prezes, Biczak Woj- 
ciech jako sekretarz i jako członkowie Ko- 
stecki Grzegorz, Malinowska Józefa i Ja- 
siński Stanisław. Sklep „Przyszłość ma być 
uruchomiony 1 grudnia r. b. 

  

  

    

    

  

     

  

   

  

Z Muzyki 
4Koneerty Wil. Tow. Filharmonicz- 
'nego: Trio belgijskie. Baldovino i Ro- 
ssi-Veechi. Elinson Deła Lipińska). 

Rzadko, niezmiernie rzadko zda* 
"za się doświadczać wrażeń tak dos- 
konale artystycznych, jak to ma miej 
Sce na koncertach nadwornego tria 
<belgijskiego. Powtórne. odwiedziny 
naszego miasta ugruntowały chyba 
„Już ostatecznie sławę Tria belg'jskie- 
go, jako zespołu nieporównanego, nie 
„ledwie ponad konkurencją stojącego 
"Tak się tu wybitne talenty poszcze- 
<gólnych artystów (pp. Bosquet, Dubois 
-Dambois) stapiają w jedną całość 
© precyzji technicznej najwyższej, 2 
«dynamice uczuciowej przebogatej, o 
Ukuturze interpretacji wyrafinowanej. 
„Na temat jakiejkolwiek dziedziny mi 
»strzostwa wykenawczego belgijskich 
Aartystėw chcialoby się mówić — zaw 
ze trzebaby użyć określeń najbar 
"dziej superlatywnych. Na podobne 
koncerty tłumy winny chodzić, jak na 
«ządką uroczystość. Niech więc mo 
*©no. wbije się nam w pamięć imię te- 
"80 trójjedynego zespołu: Trio belgij- 
skie. 

т оФ о* 

Występ dwóch bardzo młodych 
"muzyków włoskich: wiolonczelisty A- 

* madeo Baldovino i Enrico Rossi-Vec- 
<hi miał charakter pierwszego debiu- 
tu estradowego przeciętnie zdolnych 
Absolwentów Konserwatorjum. Popra 
'wną technika przy dość niepogłębio- 
Mym stosunku do idei, zawartych w 
"wykonywanych utworach; brak indy- 
"widualnej fizjognomji; niedojrzałość 
— to chyba wystarczające dane do 
Konkluzji: na estradę zawcześŚnie. 

  

Wyraziściej nieco zarysowuje się 
talent pianisty Iso Elinsona. Znač tu i 
došc muzykalnošci, i temperamentu, 
Ale są i niedociągnięcia (pedalizacja). 
* przeciągnięcia (przesada w formach 
Zachowania się na estradzie). Nic też 
dziwnego, że ten uczesinik konkursu 

. SZopenowskiego, aczkołwiek poprze- 
Azony renomą czołowego kandydata 
$rupy sowie ! pianistów, pozostał 
%a nimi daleko w tyle. 

    

    

    

Rodzaj sztuki Deli Lipińskiej nie 
leży wprawdzie w zakresie zaintere 
30wan sprawozdawcy  muzycznego, 
Nie chcąc jednak. aby ien występ prze 
Szedł bez echa. podzielę się z czytel- 
dikami ogólnem wrażeniem. Utalen- 
Owana ta „diseuse* daje  interpreta 
"lę całego szeregu różnorodnych ty- 
Pów, zawsze z wybitną plastyką gestu 
1 odpowiednią mimiką i charaktery- 
acją twarzy. Urozmaicona modula- 

cja głosu w tekstach mówionych i pio 

śenkach doskonale naginała się do zaw 
Sze poprawnej wymowy w kilku ję- 
Zykach. Szereg bardzo charakterysty 
€znych scenek, typów i piosenek od- 
any był z wielkim iupetem, rozma- 

ч em temperamentu, oraz — gdzie 
Dba — lirycznym wdziękiem. Del 
dz iska — to artystka w swoim ro- 
„ju bardzo interesująca. 

    

A. W. 

ko 

KINA I FILMY 

WIYPRAWIA PO ODKRYCIE AFRYKI 

(„Glos pustyni“ — „Helios“). 

Egzotyzmy już się trochę kończą, filmy 
z Legji Cudzoziemskiej dokładnie wszyst- 
kim obrzydły, gdy nasi genjalni realizatorzy 
ekranowi zapragnęli niczem ów Krupa z 
przysłowia, bić, nietylko „Krzyżaka, ile — 

Arabów. W! tym celu zorganizowali ekspe- 
dycję wojenną w osobach pp.: Marysi Bog- 
dy, Bodo z brodą, Brodzisza (bez brody), 
Nory Ney, 
go i Steinwurzla — ma piaski Sahary, aby 
konno: i zbrojno poszukali tam jakiejś ko- 
lonji dla niej, naszej X-ej (czy teraz już 
XI?) Muzy. 

Niestety na mi 

  

jscu zaszło tragiczne nie- 
pedycja rozpadła się i 

część jej opowi ała się po stronie tubyl- 
ców — mianowicie p. Bodo (broda zapewne, 
go tak przeobrazita), oraz z pń — p. Nora 
Ney (może jakiś aławizm?), reszta zaś — 
z wyjątkiem niezdecydowanego p. Wawrzyń 
skiego i p. Steinwurzla, który wraz ze swo- 
im objektywem, zachował chwalebny objek- 
tywizm — wstąpiła do Legji Cudzoziem 

   
   

    

  

   

    

Wiynikły tego wydarzenia niezwykle dra- 
matyczne, w których epilogu p. Brodo (prze 
praszam Bodo!), jako Amanull... nie — Ab 
dullach, musiał dać się zastrzeliė, to samo 
przytrafiło się p. Contiemu, zaś p. Nora Ney 
owdowiała (po p. Bodo, jako wodzu arab- 
skim), a p. Bogda, turystka amerykańska, 
po p. Contim, przystojnym sierżancie Legji 
Cudzoziemskiej, jej narzeczonym w tej kon 
figuracji. Najlepiej wyszedł na tem wszyst- 
kiem p. Brodzisz. Nietyłko bowiem nic mu 
się nie stało, ale pozbył się i wroga i ucią- 
żliwej flammy, za jednym zamachem. Po- 
nadto odziedziczył po swoim przyjacielu na 
rzeczoną z dolarami, którą niedarmo przed- 

tem tak wycałowywał po łapkach. 

No, ale porzućmy ten krotochwilny ton 
i powiedzmy coś, wreszcie, w formie bar- 
dziej informacyjnej. Scenarjusz p. Bodo jest 
niezbyt.. wyszukany 1 оп to nastraja trochę 
wesoło. Zresztą widzieliśmy już tyle filmów 
na* dany temal, poczynając od słynnego 
„Benu Gesie* z Ronaldan Colmanem, a koń 

'na arokku* z Marleną Dietrich, ut 
wory o napięciu prawdziwie dramatycznem, 
że nieco na tem tle zabawne usiłowania p 
Waszyńskiego. wprawiają nas w dobry hu- 
mor. Kogóżź już tam nie było, na tych pia 
skach, nawet Flip i Flap! Włobec takiej kon 
kurencji, pomysł szanownego koncesorjum 
BBBW. (bez R.l), Wi GC. N. N. i S. etc, jėst 

    

  

   

   
lekko mówiąc — śmiały. Tem šmielszy, że 
powzi ze Środkami, zarówno co do in- 
wencji, jak i bardziej materjałnemi — niez- 
byt wielkiemi. byt 1 

Aktorsko najwyż   j stanęła p. Nora Ney, 

która też miała naj ksze pole do popisu. 
Mimicznie i dramatycznie wogóle, wyszła 
bardzo dobrze, co potwierdziło jeszcze raz 
naszą, dotychczasową opinję o tej, bardzo 

zdolnej artystce, T; 
niu i charakteryza 

    

   

  

ądała ładnie. 
Pięknemi zdjęciami popisał się jej mał 

żonek p. Steinwurzel. 
niektóre wcale dobre; 

ły momenty batalistyc 

ne. - SZE egzotyczny potraktowany dość 
zręcznie. Dobra j scena z kuglarzem. Z 
tym mułą na minarecie w południe, to się 
mu powiodio. O iłe wiemy nie śpiewa on 
w pełnym błasku słońca, jak tutaj, ałe po 
jego zachod 

Strona dźwiękowa — falalna, Conajmniej 
trzy czwarie djalogów przepada, dziwnie ja 
koś zgłuszonych, a jeśli głośniejszych, to 
lak drewnianych i szłucznych, że wcale ich 
słuchać nie moż (sk.). 

Sceny 
trochę nai 

  

     

      

    
   

  

  

Mierzanie promieni 
słonecznych. 

W obserwatorjaum Mount Wilson znajduje 
się najmniejszy na świecie przyrząd do wy 
miaru. Lilipuci ten przyrząd służy do mie. 
nia stopnia ciepłoty i przekroju promieni sło- 
necznych. Cały aparat waży niespełna jedną 
dziesiątą miligrama, czyli tysiączną część kro 
pli wody. Przy jego pomocy ustalono, że z 
gwiazdy trzynastej wielkości promieniuje na 
cały teren St. Zjedn. nie więcej ciepła, niż ze 
słońca na kwadratowy centymetr kuli ziem- 
skiej. 

    

Włttolda Gontiego, Waszyńskie * 

KU RJ E R 

Z powodu „Niebieskiego 
ptaka" Maeterlincka. 

granego dla młodzieży szkolnej 
.w Teatrze na Pohulance. 

Kuratorjum Wileńskie powzięło 
myśl godną prawdziwego uznania. 
Oto postanowiono urządzić teatr dla 
młodzieży. Prawdziwi artyści z teat- 
ru grają sztuki artystycznie dosko- 
nałe dla młodzieży. 

I oto teatr zapełnia się literalnie 
po brzegi młodzieżą szkolną kilku 
szkół od kl. I do VIII włącznie. Wszy- 
stkie miejsca od pierwszego rzędu na 
parterze do ostatniego rzędu na dru- 
gim balkonie zajęte przez żywo czu 
jącą i żywo reagującą młodzież szkol 
ną, W teatrze miły gwar młodych gło 
sów. Potem uderza gong. Zjawia się 

przed sceną jeden z profesorów-polo- 
nistów szkół wileńskich. Młodzież ga 
wita burzliwemi oklaskami. Poloni: 
sta wygłasza wstępne przemówienie 
o mającej być graną sztuce, ułatwia 
jąc młodzieży sztukę rozumieć. 

Potem reżyser teatru dr. Bujan- 
ski mówi o stronie scenicznej sztuk'. 
A potem sama sztuka. Czar idzie na 
młodzież ze sceny. Młodzież patrzy i 
słucha z zapartym tchem. 

Imponująca to myśl zaprowadze- 
nie młodzieży wszystkich klas na trzy 
godziny do teatru. Słusznie mówi p. 
Wizytator Rzeszowski: „Mów się du- 

żo o zerwaniu z werbalizmem w szko- 
le, mówi się dużo o potrzebie zetknię 

cia młodzieży z rzeczywistością 
robi się to przy nauce fizyki i przy- 
rody — ale nie rusza się krokiem 
przy polonistyce. Teatr dla młodzie 
ży — to laboratorjum polonistyki dla 
młodzieży. W ciągu trzech godzin w 
teatrze młodzież więcej zyska, lepiej 
zrozumie, lepiej się wczuje w utwór, 
niż to zdoła osiągnąć po 3-tygodnio- 
wej „analizie* tego samego utworu 
w klasie. 

Ze sceny płynie ku młodzieży ży- 
we słowo, mówione przez fachowych 
ludzi, umiejących cenić wartość sło- 
wa. Ze sceny idzie ku młodzieży ruch 
i gest artysty, co pozwala w krótkim 
czasie szybciej wżyć się w utwór i 
zrozumieć go. 

Imponująco wyglądał teatr zapeł 
niony po brzegi młodzieżą szkolną. 
I artyści, zdawało się raźniej grali, 
bo czuli żywo reagujące młode dusze 
młodzieży szkolnej. Młodzież nie 
szczędziła też artystom oklasków, któ 
rym, zdawało się, nie będzie końca. 

Cała młodzież kilku szkół w te- 
atrze — oto jest nowa myśl i nowy 
czyn na terenie wileńskim, godny, by 
nie uszedł uwagi interesującego się 
kulturą naszą społeczeństwa. Należy 
życzyć, by rozpoczęta tak pięknie i 
z takim pożytkiem współpraca teatru 
ze szkołą — trwała od dziś stale. 

Jak nas informują, Teatr w po- 
rozumieniu z Kuratorjuh ma zamiar 
dla młodzieży szkolnej w tegorocz- 
nym sezonie teatralnym prócz obec- 

  

  

nie granego „Niebieskiego ptaka 
Maeerlincka—grać następujące sztu 
ki: Wyspiańskiego: „Zygmunt Au- 
gust“, „Wesele*, Szekspira: „Juljusz 
Cezar*, Goethego: „Faust, Sofokle- 
sa: Antygona i inne. 

M. K. 
Wilno, 2.X. 1932. ga 

= 

  

OFIARY“ 
Na pomnik ś. p. por. Żwirki, legjonista 

M. z komp. 7, 5 p. p. Leg. składa 2 złote 
Dyrekcja Seminarjum wpłaca zł, 12 na 

rzecz „Ochrony im. Ks. Biskupa Bandur- 
skięgo Władysława w Wiilnie*. 

LAR NS Kk LS 

Po Zaduszkach. 
Piękna choć zimna pogoda, pozwoliła 

mieszkańcom Wólna tłummie odwiedzać gro- 
by bliskich i podziwiać tak piękne i naste 
jowe o wieczornej godzinie cmentarze w. 

Zwłaszcza Rosa, mieniąca się migoti:- 
ni skrami świeczek na pagórkach i po da 

lnauch, przedstawia niezapomniany i nigdy 
nie opatrują: ę widok. 

WZI 

    

     
    

  

  

    

      
   

   

   

  

i cmentarza, to morze Świa 

   
    

    

   

  

Z górnej czę. 

    
tełek, mrug: rozsypaneg» 
ogniska, cienie rzew i suujące 

wsšrod k: i pemnsików ciemne post 
ludzkie, ystko to lzić 
w powa i 

daje wiestosowne 
starszej młodzi przepycha 
śmieje, robi głośne i zupełnie niestoso 
uwagi o przybraniu grobów, co może słyszeć 
zebrana rodzina, i t. p. 

     
       

    

pięknym pomniku Połegłych 
publiczności jest 

je i szept mo- 
kwie- 

y grób 

   

  

. mi 
epięknych 

ne działki ubier 

      

      

  

   

  

   

    

, słosy p 
ia, poł» 

płonące 

  

   

  

   
    

  

nie zapomiu ‹ 
Ž > oddali w ofierze za 

i przyszłych pokoleń. 

biły grób o skromnym k 
kowskiego, śli jak 
był grób Ś. 
mem młodzieży 

nikiem śp. « 

sze ukwiecony 
a, otoczony tłu- 

ewskiej, przed wspania- 
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ewela, jakiś pol 
й inn. dzieciom ja- 

kiego to Polal . Francji tu sprowadzo 
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    to. grobowi Bończ Osmołows: 

go, zielenią wieńców i plomykarai lampio- 
nów zdobiły się groby mece ów $. р. Та     
deusza MWroblewskiego, рглу  sarkofagu х 
medaljonem i obok spoczywającego &. p. 

skiego, cały skromny grób ś 
powiszówny długoletniej pracownicy 

iaty polskiej za czasów niewoli jaśniej 
od zapalonych ek... i tak wci eś 
wspomnienie, z widomy pamięci ludz- 
kiej hołdu oddanego zasługom, lub serdecz 
nych. uczuć. I to mie zawsze te wielkie, wspa 
niałe groby, pomnikami ozdobione, jaśnieią 
oznaką pamięci... Właśnie te ubogie, pod 
krzyżykami drewnianemi, prawie zawsze m: 
gocą światełkiem, a bardzo wiele tych du- 
żych, kosztownych pomników tonie w ciem- 
nościach zapomnienia... Na samym początku 
cmentarza mp. jak martwy pomnik pychy bez 
jednego światełka pamięci, stoi wielki blok 
marmurowy Marji Korwin-Milewskiej.. Jak 
że podwójnie smutne są te zapomniane gro- 
bym: 
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OŚWIADCZAMY PANI, że mydło 
Paimolive wyrabiane jest z olejów 
oliwnych, palmowych i orzechów 
kokosowych i nie zawiera żadnych 
snaych tłuszczów, 

Od tysięcy lat oleje te znane są 
i poszukiwane jako wypróbowane 

środki podnoszące urodę; lecz nam 
dopiero udało się pomieszać je według 
specjalnej, recepty, i stworzyć w ten 
sposób doskonałe mydło do pielęg- 

nowania cery, o niezrównanem wprost 
działaniu; — Palmolive. 

Tylko czysta cera jest prawdziwie 
piękna, Łagodna, obfita piana mydła 
Palmolive wnika w każdą porę, usuwa 
wszelki kurz 1 brud. A pomimo to dzia- 
łamie jego jest tak łagodne, że nietylko 
mie drażni naskórka, lecz odwrotnie 
nadaje mu miękkość i elastyczność. Pro- 
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simy zwrócić uwagę na rezultaty regu- 
larnego pielęgnowania ciała mydłem Paim- 
olive. A wówczas nikogo nie zdziwi, że jest 
to najbardziej polecane i najwięcej roz- 
powszechnione mydło na całym świecie. 

  

        

       RADJO 
PIĄTEK, dnia 4 listopada 1932 r. 

11.40: Przegląd pras. Kom. meteor. Czas. 
15.05: Program dzienny; 15.10: Najnowsze 
przeboje taneczne (płyty); 15.4 
Muzyka z płyt. Debuscy-K g-moli; 
16.15: Lekcja angielskiego; 16.30: Kom. L. O. 
iP.; 16.40: „Nowoczesna gospodarka stolicy* 

zyt; 17.00: Koncert; 17.55: Program na 
sobotę; 18.00: Muzyka lekka; 19.00: Polakom 

    

   

    

    

na Kowieńs nie — z zagadnień lit.; 19.15 
Rozmaito: 19.20: Pogadanka o Imie; 19.30: 
„Złorzeczenia i błogosławieństwa” — telj ; 

Znicze na grobie Nieznanego Żołnierza. 

  

W) dniu wczorajszym, dorocznym zwy- 
czajem, Związek Młodych Pionierów R. P. 
w porozumieniu z oddziałem radzymińskim 
Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami 
Bohaterów uczcił pamięć poległych żołnie- 
dzy, przenosząc pochodniami ogień z cmen- 
tarza bohaterów w Radzyminie i zapalając 
mim cztery znicze na Grobie Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie, Po uroczystościach 

na cmentarzu w Radzyminie wyruszyła do 
stolicy kompanja młodych pionierów z zapa 
lonemi pochodniami. Uroczystość zapalenia 
zniczów ma Grobie Nieznanego” Żołnierza 
odbyła się o: godz. 17 -ej przy udziale ofi- 
cerów garnizonu warszawskiego z płk. Strze 
mieńskim na czele, władz Związku Mło- 
dych Pionierów, przedstawicieli organizacyj 
i stowarzyszeń i t. d. 

EEE RIPT NEO EET AO TP M ASTRA 

$ąd doraźny. 
2 ossby skazane na śmierć. 

W sądzie okręgowym była w dn. 
3 listopada 1932 roku rozpatrywana 
przy dzwiach zamkniętych sprawa o 
szpiegostwo. ю 

Zapadł wyrok skazujący Stanisła- 

ma Markowskiego i Dymitra Sajko na 
śmierć, a Ryszarda Markowskiego i 
Piotra Ruska na dożywotnie więzie- 

nie. Ost. 

  

no 

Strzaiv wpobližu prochowni. 
W dniu wezorajszym na Zwierzyńcu wpo 

bliżu prochowni miał miejsce następujący 
wypadek: 

Mniej więcej około godziny 19 z rana sto 
jący na warcie żołnierz zauważył wpobliżu 
prochowni jakąś nieznaną kobietę, która mi 
mo zakazu zdążała w kierunku prochowni. 
Na ekrzyk żołnierza „stój*, kobieta nie 
zwróciła uwagi i w dalszym ciągu szła w 
kierunku prochowni. Wartonik wówezas po 
raz drugi zażądał od kobiety by zatrzymła 
się, a gdy powtórne wezwanie nie poskut- 
kowało oddał strzał w powietrze. 

Wiystrzał spowodował wręcz odmienny 
skutek, gdyż kobieta miast zatrzymać się 
zaczęła szybko oddalać się od prochowni 
później zaś zaczęła uciekać mimo nawoły- 
wań żołnierza do zatrzymania się. Żołnierz 
oddał wówczas powtórnie wystrzał w górę, 
a gdy i to nie poskutkowało strzelił w kie- 

smierć od 
W dniu wczorajszym w bramie domu Nr 

30 przy uliey Włerkowskiej znaleziono niez- 
nanego miężezyznę, nie dającego znaków 
Żżycia, Zawezwany lekarz pogotowia ratun 
kowego stwierdził zgon na skutek nadmier 

runku uciekającej. Kula trafiła kobietę w 
plecy przeszywając ją nawylot. Ciężko ranna 
kobieta osunęła się na ziemię. Na odgłos 
strzałów nadbiegli wartownicy, którzy zaa 
larmowali pogotowie ratunkowe. 

Lekarz pogotowia po stwierdzeniu, że 
stan rannej jest bardzo ciężki przewiózł ją 
niezwłocznie do szpitala Św. Jakóba. 

Ze znalezionych przy niej dokumentów 
zostało stwierdzone, że jest to niejaka Kazi- 
miera Parafjanowicz stała mieszkanka wsi 
Płacidziszki, gminy rzeszańskiej. 

Co robiła ona wpobliżu prochowni nie 
zostało narazie stwierdzone, jednak nie ule 
ga wątpliwości, że znalazła się ona tam o- 

myłkowo. 

Powiadomiona o wypadku policja prowa 
dzi dochodzenie wraz z żandarmerją woj- 
skową. (e)- 

denaturatu. 
nego spożycia spirytusu denaturowanego. U 
stalono, że zmarłym jest niejaki Władysław 
Meller, lat 35, bez stałego miejsca zamiesz 
kania. O wypadku powiadomiono władze 
śledezo-sądowe. (e) 

Zemsta złodziejaszka. 
Co wyjaśniło dochodzenie policyjne w sprawie rzekomego 

napadu na rzekomego ucznia na ul. Magdaleny? 
Wie wezorajszym numerze naszego pisma 

donosilišmy, že na ulicy Magdaleny uderzo 
ny został nożem w pleey nieznany osobnik, 
który podał się za ucznia. W; wyniku prze- 
prowadzonego dochodzenia policyjnego 70- 
stało stwierdzonem że ranny nazywa się Le- 
bedzionek i nie jest uezniem, lecz termina- 
torem stolarskim, Pozatem policji udało się 
również ustalić nazwisko napastnika. Oka- 
zał się nim niejaki Gryszkiewicz znany po- 
Meji nożewnik i awanturnik z pod ciemnej 
gwiazdy kolegujący stale ze złodziejami. 

dzone dochodzenie wykazało 
również, że ma się w danym wypadku do 

czynienia 2z aktem zemsty na tle nieporo- 
zumień złodziejskich. 

Gryszkiewicza aresztowano i osadzono w 
areszeie centralnym do dyspozycji władz są 
dowych. Ekspertyza lekarska wykazała, że 

ranę ofrzymaną przez Lebedzionka zaliczyć 
należy do kategorji lekkich uszkodzeń cia- 
ła. 

Okolieznošė, że ranny nie chciał narazie 
wyjawić swego nazwiska oraz nazwiska 
napastnika tłumaczy się jego obawą przed 
zemstą ze strony przyjaciół napastnika. 

Gryszkiewiez oświadczył, że zranił Lebe- 
dzionka na tle zemsty osobistej. te. 

i U PROGU LIGI. 65 : 

W najbližszą niedzielę zmierzą się Вша- 
lišci walk o wejście do Ligi: poznańska Le- 
gja będzie gościła u siebie Podgórze z Kra- 
kowa. 

Zainteresowanie tym meczem w Poznaniu 
jest olbrzymie. O ile nie zawiedzie pogoda 
publiczność oczekiwana jest w iłości 10 ty- 
sięcy. 

Faworytem jest Legja ze względu na wła 
sne boisko i publiczność. Poza tem obie dru 
żyny wykazują obecnie spadek formy. Le- 
gja więc z trudem pokonała dość słabą po- 
znańską Spartę w stosunku 4:3, a Podgórze 
ostatnio przegrało z Hakoahem z Bielska 
Т, 

NA FRONCIE LIGOW:YM. 

Mecze ligowe w dniu 6 listopada mogą 
przynieść już tytuł maistrza Warcie. 

Jednak powyższe zależy nietylko od wy- 
granej poznańczyków z Warszawianką, lecz 
również od ewentualnej przegranej Craco- 
vii i Pogoni. 

Warta w razie zwycięstwa osiągnie 29 
pkt, © ile zaś 22 p. p. i Wisła pokonają 
Cracovię i Pogoń, to te ostatnie nie zdoła- 
ją już uzyskać takiej ilości punktów, które- 
by zapewniła im przewagę nad warciarza- 
mi. 

IMPREZY NARCIARSKIE W WILNIE. 

Na ostatniem posiedzeniu Wół. O. Z. N. 
ustalono następujący terminarz zawodów 
narciarskich na sezon 1938 r. 

6 stycznia otwarcie sezonu, 11 stycznia 
zawody na odznakę P. Z. N., 18 stycznia za 
wody ma prowincji, 1 lutego dzień sztafet, & 
lutego zawody na odznakę, 22 lutego mistrzo 
stwa Wiilna, 1 marca zawody z przeszkoda 
mi, 7 marca dla dzieci. 

Następnie była poruszona kwestja zorga 
nizowania międzynarodowych zawodów w 
Wilnie z udziałem Estonji, Litwy i Łotwy. 

Sprawa skoczni pozostała nierozwiązana. 

O ile skocznia na Antokolu nie zostanie uru 

chomiona, postanowiono budowę nowej na 
rowach Sapieżyńskich. 

K. S. Ognisko zamierza zorganizować na 
św. Bożego Narodzenia obóz narciarski w 
Zakopanem. 

O zamierzonym 
jest dziś wypowiedzieć ocenę. Prawie każda 
niedziela została wyzyskana, co oczywiście 

zasługuje na uznanie. Należy również zwró 

cić większą uwagę na prowincję i związane 
z tem wyjazdy. Projektowane zawody mię 
dzynarodowe stałyby się bez wątpienia punk 
tem kulminacyjnym sezonu. 

programie pracy trudno 

   

dzien. radj.; 20.00: Pogadanka 
Е Koncert symf.; W przerwie feł 

22.40: Kom. Wiiad. sportowe; Dod. do 
pras, . radj.; Kom. meteor. 23.00: Mu- 
zyka taneczna. 

  

SOBOTA 5 LISTOPADA 1932 R. 

11.40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas. 
16.10: Kom metecr. 13.15: Poranek szkolny. 
15.05: Program dzienny. 15.10: Muzyka po: 
pularna. 15.40: Komunikaty. 15.50: Wład. 
Wiojskowe. 1 : „Wilcze kły Radjowe* — 
mówiony tygodnik młodzieży akademickiej 
USB. 16.40: „Francuska wojna o Polskę 
Wlilno 1812* — odczyt. wygł. dr. W. Lipiń- 
ski, 17.00: Audycja dla chorych. 17,30: Wiad. 
bieżące. 17.40: „Akcja miłosierdzia chrześ- 
cijańskiego* — odczyt. 17.55: Program na 
niedzielę. 18.00: Transm. nabożeństwa z ka- 
plicy w Ostrej Bramie. 19.00: Tygodnik M. * 
tewski. 19.15: „Ciotka Albinowa mówi* -— 
monolog humorystyczny. 19.30: „Na widno- 
kręgu*. 19.45: Prasowy dziennik radjowy. 
20.00: Koncert. 20,55: Wiadomości sportowe. 
21.05: Godzina życzeń (płyty). 22.05. Koncert 
«chopinowski. 22.40: „Z mastrojów teatral- 
nych“ — feljeton, 22.55: Komunikat meteo- 
rologiczny. 23.00: Muzyka taneczna. 

WÓWINKI RADIOWE. 

WIELKI KONCERT SYMFONICZNY. 
Dzisiaj o godz. 20.15 transmitowany bę- 

dzie z Filharmonji Warszawskiej koncert sym 
foniczny z udziałem tegorocznego laureata 
Konkursu Chopinowskiego, Aleksandra Unin- 
skiego, który przybywa do Warszawy po licz 
nych koncertach, potwierdzających jego wy- 
różnienie na warszawskim turnieju pianistów 
Artysta grać będzie koncert C-dur Prokofjewa 
— klasyczny koncert współczesnej literatury 
fortepianowej. W programie symfonicznym 
fragment z poematu choreograficznego „Mi- 
łość* Eugenjusza Morawskiego, obecnego rek 
tora Konserwatorjum Warszawskiego, i no- 
wość — Pierwsza Symfonja Igora Strawiń- 
skiego, napisana jeszcze w okresie szkolnym 
pod opiekuńczemi skrzydłami jego mistrza 
Rimskiego Korsakowa. Na wstępie koncertu 
filharmonicznego usłyszymy świetną uwertu- 
„rę do opery „Sprzedana narzeczona* Smeta- 
ny. Przy pulpicie dyrygenckim — Kazimierz 
Wiłkomirski. 

JAK GOSPODARUJE MAGISTRAT 
WARSZAWSKI. 

W dziale odczytowym dzisiejszego progra 
mu rdjowego odnotować należy prelekcję 
prezydenta m. Warszawy inż. Zygmunta Sło- 
„mińskiego, który mówić będzie o godz. 16.48 
o „Nowoczesnej gospodarce stolicy”. ' = 

‚ 

    

  

  

: 

Nowelizacja podatku woj. 
skowego. 

Wszelkie nadzieje by podatek wojskowy 
przyniósł jakiekolwiekbądž dochody skarbo- 
wi państwa zawiodły. Chodzi o to że w or- 
ganizacji poboru tego podatku zastosowane 
nowy system, nieopierający się na sporządze 
niu list płatniczych według oddzielnych po- 
sesyj a tylko ha podstawie wykazów sporzą- 
dzonych przez władze inne prowadzące reje- 

„stry i spisy poborowych. W. rezultacie oka- 
zuje się, że większość zanotowanych w spi- 
sach płatników podatku wojskowego nie ist- 
nieje, powyjeżdżała z Polski, przeniosła się 
do wieczności i t. d. 

Inkaso podatku wojskowego daje tak zni- 
kome rezultaty, że nie pokrywane są nawet 
koszty administracyjne związane z wymia- 
rem i poborem tego podatku. 

Jak nas informują powstał projekt znowe- 
lizowania podatku wojskowego w tym sensie, 
by stanowił on jedynie dodatek do podatku 
dochodowego. Wymiar byłby w ten sposób 
obliczony, iż skarb nie poniósłby żadnych 
strat. W wypadku, gdyby płacący podatek 
miał być na utrzymaniup swojej rodziny wów 
czas utrzymujący wpłaciliby zamiast niege 
podatek wojskowy. ‚ 

Bilety turystyczne dla 
narciarzy. 

Ministerstwo komunikacji projektuje wpre 
wadzenie specjalnych biletów narciarskich na 
kolejach, z których mogłby korzystać człon 
kowie Związku Narciarskiego i Związku Pol- 
skich Towarzystw Turystycznych w okresie 
sezonu narciarskiego od od 1-go grudnia do 
30 kwietnia. Bilet narciarski w formie ksią- 
żeczki upoważniać będzie do przebycia 1000 
kilometrów w relacjach ustalonych w tary- 
fie kolejowej. Przejazd za takim biletem doz- 
wolony będzie ze wszystkich ośrodków miej- 
skich kraju do terenów narciarskich. 

Cena takiego biletu będzie niesłychanie 
mała, albowiem wynosić będzie za przejazd 
1000 kilometrów w III-ej klasie 30 złotych, 
w drugiej klasie 45 złotych. Wprowadzenie 
biletów narciarskich niewątpłiwie . przyczyni 
się do wzrostu ruchu turystycznego. (Iskra). 

ODSTRASZAJĄCY PRZYKŁAD. 

Wiychowawczyni (do małej Elzuni, która 
przygląda się posągowi Venus z Milo): 

— Widzisz? I ty tak będziesz wyglądać, 
jeżeli nie przestaniesz obgryzać paznokci. ‚
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KRONIKA 
Dz ś: Karola. 

Jutro: Elżbiety. 

  

| Wschód słońca — g. 6 m. 28 

Listopad | z.hód |, —g.3m.38   
  

Spestrzeżenia Zakładu Meteorolegji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 2/X1 — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 760 

Temperatura średnia + pre. 

= nsjwyższe + 2° С. 

3 najniższa — 2° С 
Opad: 5,9 
Wiatr: połudn. 
Tendencja: silny spadek. 
Uwagi: śnieg i deszcz. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
siejszym 4 lstopada według PIM. 

Przeważnie pochmurno i mglisto. Miejs- 
cami deszcz. Dość ciepło, Umiarkowane wiat 
ry południowo-zachodnie i zahodnie. 

" ADMINISTRACYJNA 
— Dła uniknięcia nieszczęślwych wypad 

ków na skutek nadmiernej szybkości roz 
wijanej przez kierowców autobusów „Ar- 

bonu* Starosta Grodzik zarządził by prze- 
dłużony został czas przebiegu przez autoba- 
sy „Arbonu“ trasy na linji Nr. 1 o 4 minu- 
ty, na linji Nr. 2 o 3 minuty, na linji Nr. 3 
o 3 minuty, a na linji Nr 4 o kilka minut. 

Ponadto zarządziłem by na ul. Marji Ma 
gdaleny, Zamkowej, Wielkiej do domu Ns. 
23, Bosaczkowej, Końskiej, Zawalnej, Po- 
znańskiej, Wiileńskiej do Mickiewicza, Troc 

kiej, Niemieckiej i Zarzecznej do Krzyża 
szybkość autobusów nie przekraczała 10 klm 
na godzinę, a ma Moście Zielonym 5 klm. 
na godzinę. 

MIEJSKA. 
— Reorganizacja pracy w  Magistracie. 

W związku z podjętą przez Magistrat reor- 
ganizacją pracy i biurowości, co w konsek- 
wencji pociąga za sobą komasację całego sze 
regu wydziałów biur i agend samorządu, Ma- 
gistrat zwołuje w najbliższych dniach konfe- 
rencję z udziałem wszystkich szefów sekcyj 
i naczelników wydziałów pod przewodnict- 
wem prezydenta miasta. Celem tej konferen- 
cji ma być ostateczne ustalenie planu reor- 
ganizacyjnego. 

— Redukcja mężatek, Na ostatniem po 
siedzeniu Magistratu zapadła decyzja zredu- 
kowania 13 dalszych mężatek, których mężo- 
wie mają pracę zarobkową. W ten sposób 
Magistrat kolejno realizuje plan całkowitej 
redukcji mężatek. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Dancing na rzecz „X-go Tygodnia Aka 

demika*. A więc już w sobotę dnia 5 bm. 

cukiernia „Czerwonego Sztralla“  (Miekie- 
wicza 12) zapełni się doborową publicznoś- 
cią, która zpomni o kryzysie na dancingu 
urządzonym na rzecz „X-go Tygodnia Aka- 
demika“. 

Ustalona tradycja dancingów „akademic- 
kich*, doskonały jazz-band, wytworna pu- 
bliczność, niespodzianki, świetny i obfity 
bufet oraz niezmiernie niskie ceny kart 
wstępu (2 zł, — dla akademków 1 zł.) da 

ja gwarancję przyjemnej i wesołej zabawy 
Pozostałą niewielką ilość stolików można 

zmawiać codziennie w Bratniej Pomocy w 
godzinach 17—19 u koł. Otrębskiego, telef. 
770, 

— Chor Akademieki. Próba Chóru odbę 
dzie się dziś o godz. 20-ej w „Ognisku“ Aka 
demickiem. Ze względu ną ważne komunika 
ly i bliskie występy chóru obecność wszyst 
kieh ezłonków, tak dawnych jak i nowoprzy 
jętych. obowiązkowa. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Towarzystwo Kursów  Technieznych 

w Wiłnie podaje do wiadomości, że zapisy 
na póżostałe wolne miejsca na Kursach wie 
czorowych:. Mełjoracyjnych, Mierniczych i 
Drogowych, zostały przedłużone do dnia 7 li 
štopada br. Informacji udziela kancelaria 
w godzinach 17—19 gmach Państwowej Szko 
ły Technicznej w Wiilnie ul. Holendernia. 12. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Odłożenie zabawy Koła POWi Zarząd 

Wileńskiego Koła POW, komunikuje, że za 
powiedziana zabawa peowiaków na dzień 
4 listopada br. na życzenie Pana Wojewody 
nie odbędzie się, a to z uwagi na „Tydzień 
Akademickiić', 

Zabawa taneczna odbędzie się w termi 
nie późniejszym, o czem zostanie podane 
ogółowi za pośrednictwem prsy do wiado- 
mości. 

Kwoty, wpłacone za bilety, zostaną zwró 

eeue. zainteresowanym „W.ciągu. tygodnia. 

| 

   

   
Chata, obrana przez Lejzóra na 

nocleg, w mgnieniu oka wyglądała 
jak „zbornaja“ w gminie, Każdy był 
ciekaw nowin, a nikt tyle ich nie 
wiedział — co Lejzor, będący zawsze 
dobrze poinformowanym o ogólnoś- 
wiatowych wypadkach i wydarze- 
niach, Opowiadał o nich z chę 
a'w zdarzeniach katastrofalnych - - 
żywiołowych. zawsze się dopatrywał 
kary za poniewieranie nacji żydów- 
skiej. Ciężko było napotkać kogo-— 
ktoby lepej od Lejzora mógł powie- 

dzieć gdzie i z kim konia zamienić, 
komu nieciel sprzedać, u kogo parę 
rubli pożyczyć, nawet czasem i swa- 
taniem się zajmował. Przenocowaw- 
szy prezentował Lejzor gospodarzo 
wi paczkę z „butem”*. gosposi —szer- 

szatkę i prosił „troszki* siana do 
„naratka“ (worek siatkowy). Zado- 
wółony podarunkiem. dozwalał gos- 
podarz nocleżnikowi iść do szopy. 
Lejzor tego i czekał, bo w niez 
wie (w prędkim czasie) „narato 
ledwie już trzymał, a położyć go na 
wóz. lub sanie — można było tylko 
po sulem śniadaniu i z niemałym wy- 
siłkiem, 

      

Ten typ — handlarzy podróżują: 
cych, niby cząstka patrjarchalnego ży 
cia wsi białoruskiej — w nasze czasy 
ginie i znika. Dobrze, lub źle ю — 
ciężko powiedzieć, bo o iłe czasem on 

   

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Klub Wiłóczęgów. Wi piątek dnia 4 

bm. w lokalu przy ulicy Przejazd 12 odbę- 
dzie się 94-te zebranie Klubu Włóczęgów Se- 

njorów. Początek o godz. 18 m. 30 dla człon- 
kóów o godz. 19 m 30 dla zaproszonych gości 
Na porządku dziennym referat p. d-ra Sewe- 
ryna Wysłoucha pi. „Podstawy Polskiej Poli 
tyki narodowościowej względem Białorusi- 
now“. 

Wstęp dla członków bezpłatny, dla gości 
50 gr., dla gości — akademików 20 gr. Infor- 
macyj w sprawie zaproszeń udziela p. St. Ner 
manowicz codziennie w godzinach między 18 
—20 w lokalu przy uł Jagiellońskiej 3 m. 1, 
teł. 99. Wstęp za zaproszeniami imiennemi, 
okazanemi przy wejściu. 

— Wialne Zgromadzenie Wiojewódzkiego 
Komitetu Pomocy Polskiej Młodzieży Aka- 
demiekiej. W sobotę dnia 5 listopada rb. o 
godz. 17 min 30 w Wiielkiej Sali Konferen- 

' cyjnej Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego 
odbędzie się doroczne Whklne Zgromadzenie 
Wojewódzkiego Komitetu Wjileńskiego Po- 
mocy Polskiej Młodzieży Akademickiej w 
następującym porządkiem dzienny 

1) Zagajenie, 2) Wiybór Prezydjum Ko- 
mitetu, 3) Sprawozdanie z działalności Wy- 
działu Wykonawczego Komitetu za rok 1931 
32, a) Sprawozdanie ogólne, b) Sprawozda- 
nie kasowe, 4) Sprawozdanie Komisji Rewi 
zyjnej, 5) Dyskusja nad sprawozdaniami, 
6) Referat p t. „Cel i zadania Tygodnia Aka 
demika“, 7) Zatwierdzenie budżetu Komitetu 
na 1932-33, Wnioski Wydziału Wyko- 
nawczegó, 9) Wolne wnioski. 

Walne zgromadzenie niezrzeszonych 
chrześcijańskich  cukierników zwoływane 
jest przez Chrześcijański Związek Zawodowy 
Cukierników w Wilnie na niedzielę 6-go listo- 
pjada rb. o godz. 10-ej rano punktualnie do 
lokalu Związku, przy ulicy Metropolitalnej 1 
w celu omówienia sprawy bezrobocia w cu- 
kiernictwie, uzgodnienia sposobów walki z 
bezrobociem oraz utworzenia wspólnego ze 
Związkiem Zawodowym frontu cukierniczego 
w dążeniu do poprawy warunków pracy i pła 
cy ceukierników wileńskich. , 

— Odczyt mec. Szurleja. W dniu 6 ii- 
stopada rb. o godz. 19-ej w sali Śniadeckich 
USB. w Wilnie staraniem Korporacji „Con- 
cordia Vilnensis* zostanie wygłoszony przez 
p. mec. dr Szurleja z Warszawy odczyt pt. 
„Honor a zniewaga“. Ceny biletóów: 1 zł; 50 
gr.; 25 gr. dla młodzieży. 

— Zarząd Związku Sybiraków Okręgu 
Wileńskiego powiadamia wszystkich człon- 
ków, iż w dniu 6 listopada rb. o godz, 17 
w lokalu Związku przy zauł. Św. Jerskim 
3 m. 6 odbędzie się Walne Zgromadzenie. 

Obecność wszystkich członków Związku 
jest konieczna. 

          

     

KU RJ ER 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
— Dyrektor Młynarczyk udaje się do Głę 

bokiego. W, dniach najbliższych dyrektor Iz 
by Rzemieślniczej w Wilnie p. Młynarczyk 
ma udać się do Głębokiego celem zbadania 
na miejscu bolączek miejscowych rzemieśl 
ników, których Głębokie liczy przeszło 850. 
Jednocześnie dyrektor Młynarczyk, jak się 
dowaidujemy, ma zająć się organizacją ży 
cia zawodowego wśród rzemieślników. 

RÓŻNE 
— 2118 protokułów karnych W; ciągu 

ubiegłego miesiąca władze policyjne spo- 
rządziły ogółem 2118 protokułów karnych 
za rozmaitego rodzaju wykroczenia przeciw 
ko przepisom administracyjnym. Najwięcej 
wykroczeń to opilstwo i zakłócenie porząd 
ku publicznego. 

— Dyrektor P. K. P. skłąda wieniec na 
grobie połegłych obreńców Wilna. Dyrektor 
PKP. inż. Falkowski w towarzystwie preze- 
sa KPW. p. Puchałskiego złożyli w dniu Za 
dusznym wieniec na grobach poległych ob 
rońców Wilna na cmentarzu Rossa. Jednv- 
cześnie groby poległych obrońców Wilna 
zwiedził bataljon KPW. prowadzony przez 
por. Kowalewskiego, wysłuchawszy  przed- 
tem im zy św. w kościele Ojców Misjonarzy. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Pei 

widowiska „Nie * o godz. 12 

i5. Wszystkie bilety wyprzedane. 
W) sobotę 5 listopada „Niebieski Ptak*— 

dwa razy: o godz, 12 i o 8 wiecz. 

  

    

    

   
   

— Teatr Muzyczny Lutnia. Dziś, w pią- 
  

    
tek, premjera operetki Jarno „Krysia Lešni 
czanka“. W voli tytulowej wystąpi Elna Gi - 
stedt. ki akademickie na premjerę waż 
ne. 

— Recital śpiewaczy Walentyny  Czu- 
chewskiej i y Grewcewowej urządza Wi- 

stwo Filharmoniczne w naj- 
6 bm. w Sali Konserwa- 

torjum (Wielka 47, wejście od ul. Końskiej 
1), młode śpiewaczki znane są już Wiinu 
ze swych poprzednich występów. We wspól 
nym komcercie pp. Czuchowska i Grewce- 
wowa wykonają szereg aryj i duełów ze zna 
nych i lubianych oper oraz pieśni najwy it 

jszych kompozytorów polskich i rosyj- 

   

    

  

  

Początek o godz. 8 wiecz. 3 
Przedsprzedaż biletów w „Orbisie* (Mic- 

kiewicza 11-a) od godz. 9 rano do 7 wiecz. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

Do szpitala Sawicz dostarczono w dniu 
wczorajszym z oznakami poważnego zatru- 
cia się. jedyną „kontrolną* Piskunową. Przy 
zyna targnięcia się na życie — zniechęce 

(e    

Z OSTATNIEJ CHWILI 
  

Francuski projekt rozbrojeniowy. 
GENEWA. (Pat). Przybył tu Paul 

Boncour i zwrócił się do Hendersona 
zprośbą o upoważnienie go do złoże 

nia w biurze konferencji rozbrojenio 
wej sprawozdania z francuskiego pla 
nu rozbrojenia i bezpieczeństwa. Hen 
derson zamierza zwrócić się z propo 

zycją odbycia w piątek rano nadzwy 
czajnego posiedzenia, celem wysłucha 
nia Boncoura. W najbliższych dniach 
premjer Herriot złoży konferencji roz 
brojeniowej memorandum w sprawie 
francuskiego projektu rozbrojeniowe 
go. 

Ks. Helena opuściła Bukareszt. 
Nieporozumienia 

BUKARESZT. (Pat). Agencja RA 
DOR komunikuje, że księżna Helena 
opuściła dziś Bukareszt, udając się za 
granicę Przed wyjazdem księżna Hele 
na przyjęła wizytę swego syna Micha 

Nagły 

zostały usunięte. 
ła. Dzięki przyjaznemu porozumieniu 
podczas pobytu ks. Heleny w Buka 
reszcie usunięte zostały wszystkie 
przeszłe nieporozumienia oraz wszel 
ka ich możliwość na przyszłość 

strajk 
pracowników Komunikacji miejskiej w Berlinie. 

BERLIN. (Pat). Miasto zaskoczone zosta 
łe we ezwartek nagłym strajkiem pracowni- 
ków wszystkich miejscowych Środków ko- 
munikaeyjnych. Na ulice nie wyruszył dziś 
ani jeden autobus, ani jeden tramwaj, ani 
jeden pociąg kolejki podziemnej. Strajk u- 
chwalony został późną nocą w wyniku gło 
sowania wszystkich pracowników i wybuchł 
na tle sporu © taryfę płac, która przewidy 
wała nowe redukcje. Za strajkiem głosowa- 
li przedewszystkiem członkowie tak zwa- 
nych rewolucyjnych zawodówek opozycyj- 
nych (komuniści), których popierali narodo 
wi secjałiści. ‚ 

Niezwłacznie po ogłoszeniu strajku wszy 

szkodził, o tyle, w niektórych wypad- 
kach, był potrzebnym i korzystnym. 

V. 

W Żarach zatrzymał się Lejzor u 
Mikity, bo tutaj miał zawsze nocleg 
najwygodniejszy jak dla siebie, tak 
i dla klaczy, a w dodatku i „naratok* 
wyjeżdżał wypchany, jak się patrzy. 
Lejzor, na podwórku, porządkował 
swoje tłomoki, gdy podszedł po za- 
pałki i Wasil. SĄ 

— (Cóż to Wasil jakiś „smutny — 
zaciekawił się Żydek. 

  

— „Dy ot u sałdaty treba išci. 
W domu niema komu zostać. Ojciec 
stary — ciężko jednemu. (Czasem i 
zatęsknisz  człowiek* — przemówił 
Wasil, kładąc zapałki do kieszeni 

i zabierając się zpowrotem. 
— A kto tobie powiedział by w 

„sołdaty* iść? — zatrzymał Lejzor. 
— Jak kto? Prawo! A nie pójdę 

sam -- strażnik odprowadzi, jeszcze 
i szłurehańcami poczęstuje. 

— Aj-waj, wiełka sztuka prawo! 
Obejdź jego naokoło i siedź w domu 
spokojnie. 

—Sprobujž swój tałmud obe 
zobaczymy co włedy twoje braci 
śpiewają. A toż prawo carskie - 
strzeże go „uradnik* z batogiem. 

Sza — położył Lejzor rękę 
Wasiłowi na ramię. — Tałmud od 

    

  

е@ На ж 

Wydawnictwo „Kurjer Wilefūski“ S-ka z ogr. odp. 

stkie remizy i przystanki kolei podziemnej 
zostały cbstawione przez posterunki strajku 
jących, które nie dopuszczały do podjęcia 
pracy przez przeciwników strajku. Na tem 

tle doszło de szeregu wypadków ostrych 
starć. Policja interwenjowała obsadzając ta 

redków komunikacyjnych silnemi pio- 
nkmi, Komunikację utrzymują wyłącz 

nie taksówki i pozostała elektryczna kolejka 
Średnicowa i obwodowa. 

BERLIN. (Pat). Strajk pracowników tram 
wajowych, autobusowych i kolejek podziem 
nych trwa nadal. Strajkuje powyżej 20 ty- 
sięcy pracowników. Komunikację na ulicach 

Uranas Šai К9Й koni soi 

    

  

Boga — Boga nie oszukasz. Prawoż 
od ludzi — co rok to i nowe. Odżałuj 
jakichś rubli sto, a zostaniesz w do- 
mu. 

— Jak to — zadziwił się Wasił.— 
Za pieniądze!? Komuż ich dač!? 
gdzie?! Nie rozumiem! 

— Komu — nie twój to interes— 
zaszeptał ' Lejzor. —= Choć i mnie. 
Spali się — nic nie biorę, jeżeli sam 
mej fatygi nie pożałujesz. A stanie 
się — czerwonieńką (10 rb.) i ..puru* 
(miara 3 pudy) owsa dla klaczy. Po- 
mów z ojcem. 

Takie są sprawy na świecie 
bożym — rozważał Wasil zmierzając 
do domu. — W pieniądzach i siła. 
Napewno „katarzynki” (100 rb.) i pa- 
niczów z Malinówki, i Janka z młynu 

i zrobiły niedołęgami — do służby 
niezdatnymi, Dobrze bogatemu, ale 
źle--że ciężar podobnych oszukaństw 
na kark nasz się kładnie. Niejuż: to 
ar o sprawach podobnych nie wie 
ic? A może i on? —— zaśmiał się Wa: 
i. — Licho 

   

    

  

ich wie! 

W domu Wasil długo szeptał coś 
z ojeem, lecz stary tylko głową kręcił 
i rękoma machał. 

>= Niema eo i myśleć! Sto rubli— 
pieniądz niemały. No == sprzedamy 
nieciel, ze dwie owce. Inu, drobiazgu 

jakiego, rubli z dziesięć dopożyczy- 
my, ależ to się w oczy sąsiadom rzu- 
ci. Poczną się rozmowy. przesądy. 
Języki ludzkie długie — patrz i do 
władzy doszło! Tłumacz się ezłowie- 
cze przed każdym i wszędzie. Spoko- 

  

WILL E N-Ss K1 

X Tydzień Akademika. 
Dzięki wspónym wysiłkom i pracy 

przedstawicieli starszego społeczeństwa zgru 
powanych w Komitecie Pomocy Młodzieży 
Akademickiej, oraz rzesz akademików, docho 
dzi do skutku X-ty Tydzień Akademika. ,„„Ty- 
dzień* przysporzyć ma funduszów na: chleb 
dla głodującej młodzieży, studjującej na U. 
S$. B. Komitet rozesłał 1.500 list składkowych 
zbiera ofiary nietylko w gotówce, ale i w na- 
turze i każdy obywatel nabywając 10-groszo 
wy znączek będzie miał możność wesprzeć 

ubogiego akademika. 
W piątek wieczór capstrzyk orkiestr woj 

skowych. W sobotę o 22 dancing u ,Czerwo- 
nego Sztralla* zaproszenia nie będą rozsyła- 
ne a mimo kosztów (znakomita muzyka ta- 
neczna) wstęp zaledwie 2 zł. (dla młodzieży 
akademickie 1 zł. Wi rzędzie przedsiębiorstw 
przedstawienia w obydwóch teatrach, które 

wspaniałomyślnie ofiarowały część dochodu, 
rozpocznie je 7 b m. w poniedziałek „Krysia 
Leśniczanka* w Lutni. Będzie doskonały 
„Czwartek Akademicki* w sali Śniadeckich, 
będzie: niesłychanie ciekawy odczyt prof. Ro- 
sego, będą koncerty muzyk wojskowych na 
placach publicznych i wspaniały, na wielką 
skałę „Dancing — Raui“ w Kasynie Gas- 
nizonowem. Organizacją zabaw tanecznych 
zajął się łaskawie. komitet honorowy Pań 
pod wodżą Pani Rektorowej Opoczyńskiej. 
Na apel odezwali się już niektórzy ziemianie 
nadsyłając dla akademików transporty ziem 
niaków na zimę. Na murach miasta pojąwia 
się jutro barwne afisze propagandowe X-g0 
Tygodnia. Akademika. Tydzień Akademika 
ma również zjednać masy nowych członków 
Wojewódzkiego Komitetu Pomocy Młodzieży 
Akademickiej. Komitet Tygodnia apełuje do 
znanego z ofiarności na szlachetne cele świa- 
ta kupieckiego o nabywanie nalepek na okna, 
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zaofiarowanych przez studentów. O szcžeg6- 
łach każdej imprezy informować będziemy 
czytelników codziennie. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
WARSZAWA. (Pat). Gdańsk 172,75 — 
‚18 — 173,32; Londyn 29,35 — 29,38 — 

20; Nowy York 8,913 — 8,933— 
35,07 — 35,16 — 3498; Praga 

46 — 26,34; Berlin w obrotach 

  

   
   

  

  

  

      

  

PIYWA 245, 20. — 211,75, 
BANIERY : PROG. I ka inwest, 
0 5 proc. kolejowa 32, 6 proc. dolarowa 
0 4 proc. dolarowa 49,60 — 59,50. 7 proc 

stabilizacyjna 55,50 — 56,25 — 54,88. 8 proc 
LŽ. BGK i BR. obl. BGK 94. Te same 7 
— 83,25. 

Po ki polskie w N. Yorku: Dolarowa 
56. Dillonowska 61,25 — 61,50. Stabiliz. 54 
-- оаО pół. Warszawska 40,75 — 40.25. 
Śląska 42 — 42,37 6 pół. 

proc 

  

  

  

, Bawiękowa Kino | 

CASINO 
Matka 47, tel. 15-41. | 

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

DZiś dawno ocze- 
kiwana premjera! KURJER SYBERYJSKI 
zny a miłością braterską. Poświęcenie braterskie, oto tło tego wielsiego obrazu. a 

Rana (KLO оо RE matżrati daly adal pa jok,iGdZ:dio piodokencaz ad ieS 
Początek o g. 4, 6, 8 i 10-15; sob i medž o 2-ek Ceny od 25 gr. 

(Р00 WROGIM SZTANDAREMY 
Międ:v honorem. miłośc ą do ojczy- 

Gustaw Molander realizator 

  

  

Dziś! 

il) 
Bźwięk. Klino-Teatr 

HELIOS 
Wiieńska 38, tel. 9-26 

@ j 

i 
Film całkowicie zrealizowany w Afryce. 

W rolsch gł: Nora Ney, Marja Bogda, Adam Brodzisz, Eug. Bodo i W. Conti. 

Pierwszy polski film egzotyczny na tle powieści OQssendowskiego p. t. 

   
Muzyks HF. Warsa. 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015 
  

| DZiši 

Dźwiękowy 

Kino-Teatr 

|| 
Wielka 42 

w swojej najlepszej 

z dotychczas. krecyj 

MarienaDietrich 
BLOND VENUS 

świetnej reżyserji, mistrza J. von Sternberga, 
Cudowne są piosenki śpiewane przez Marlenę w trzech językach. 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE, oraz wspaniała komedja dzwię- 
kowo-rysunkowa Fleįszera. 
tlaniem tegoż arcydziela — ceny nie podwyžszone. 

płatne bezwzględnie nieważne. 

fomimo wielkich kosztów związanych 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.1 
Fasse partouts i bilety bez- 

z wyświe- 

  

> 
  

DZIŚ! 
Film, o którym mó- 

wi cały światl 

Otwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mfekiew. 22, tel. 15-28 

Dźwiękowe Kino | 

LUX 
Miekiew. II, tel. 15-61 | W rolach 

głównych 

Podwójne życie człowiska 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

DZIŚ! Film nad 
wielki 100% dźwiękow. francuski 

Wzruszający dramai p. t. 

Mady Ohristians I Hans Šiūve, 

Dr. JEKYLL i Mr. Hayde 
Real. Mamouliana. W rol. gł: mistrz 

Ciebie tyl 
NAD P 

Na tle głośnej 
powieści 

Stewensona. 
maski Frideric March i Mariam Hopkins 

Początek seansów o godz. 4, 6, B i 1015, w dnie świąt. o godz. 2-ej 

ko kochałem 
ROGRAM: ATRAKCIE DŹWIĘKOWE 

Początek o godz 4, w dnie świąt, o godz. |-ej 
  

Dźwięk. Kino - Teat: | 

STYLOWY | 
zl. Wielka 36. 

kowo-śpiewny 
DZIŚ! Najpiękniejszy I 0% dźwię- 

superszlagier 
bożyszcze kobiet Włodzimierz Gajdarow. 

Sensacyjny dramat w 10 akt. 

p-ta Na falach namiętności Potężny dramat w 10 aktach 
N=" HEGNSCZNBE śżaae: 

Nad program: Najnowsza sensacja Jeden przeciw dziesięciu 
W roli głównej niezwyciężony bohater Ken-Maynard. 

  

= KTG 
nadeśle swój charakter pisma 

oraz imię, miesiąc i rok urodzenia 

  

    

Ogłoszenie. 
Towarzystwo Kursów Technicznych 

w Wiinie podaje do wiadomości, 
sy na pozostałe wolne miejsca na Kursach OTRZYMA 1.08 

do l-ej klasy Ż6-ej ILoterji Państwowej, wybra- 
ny zupełnie bezinteresownie przez słynnego 
astrologa Szyllera-Szkolnika na zasadzie obli- 
czeń kabalistycznych i astrologji po uprzedniem 
wpłaceniu do P, K. O, za Nr. 18607, naležno- 
ści za ćwierć losu 10 zł., pół losu 20 zł., 
cały Ios 40 zł. Losy wysyłamy natychmiast po 
otrzymaniu gotówki. Główna wygrana miljon zł. 
Ciągnienie |-ej klasy już 17 listopada 1132 r. 

Uwag Do każdego losu Kolektura dołącza 
własnoręczne potwierdzenie p. Szyllera- 

  

wieczorowych:  Meljoracyjn 

dnia 7 listopada b.r. Informacji 
celarja w. godzinach 17— I9 
stwowej Szkoły Technicznej 
ul. Holendernia 12. 

czych i Drogowych, zostały przedłużone do 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moezopłciowa 

Wileńska 3 tei. 567. 
Gd godz. 8—1 i 4—5, 

Akuszerka 

МОЛ LAdNOKOWA 
srzyjrouje od 9 do 7 wieca. 
Hice Kasztanowa 7, m, 5 

że zapi- 

ych, Mierai- 

  

udziela kan- 
gmach Pań 

w Wilnie 

  

Zatwierdzone przez M. S$. Wewn. 

  

Szkolnika wybranego przezeń numeru. 

Adresować: 

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

  

STEFANA GRABOWS 
w Wilnie, ul. GARBARSKA 

PRZYJMUJE OGŁOSZENIA DO 
  

poleca 

  

TANIO! 
WIELKI WYBÓR 

SKŁAD MEBLI 
B. Łokuciewski 

Wiłeńska 23 

WILEŃSKIEGO* ORAZ WSZY 

BIURO REKLAMOWE 

NA WARUNKACH BARDZO DOGODNYCH. 

KOSZTORYSY i OFERTY na ŻĄDANIE 

w. Z.P. Nr. 69, 6523 

  

Wybitny 

pedagog 
wyjedzie na kondycję. 
Specjalność: matematyka, 

1, tel. 82 łacina i historja z zakresu 
я 8-u klas Przygotowuje: 

„KURJERA eks ternistėw. 
Julian Suražski, Wilno, 

ul. Kijowska 6, m. 8, 
tel. 2-54 

Do wynajęcia 

STKICH PISM 

  

  
  6dremontowane 5-pókoj.. 
  

  L Kenigsbėrg 
  

Poszukiwani akwizytorzy (ki) 

Šanis diela iai au akiai 

      

ju nie będzie — ani tobie, ani mnie. 
Licho ich bierz! Służą ludzie, a po- 
wracają. Wiemże krzwda się nam 
dzieje, ałe wierzaj mi Wasilu—krzy- 
wda sama za się zawsze pomści. Tro-- 
chę ciężko będzie jednemu gospoóda- 
rować, ale — z Panem Bogiem —- po- 
dołam. 2 

Wasil więcej nie nastawał, pon.e- 
waż rozumiał — że racja po stronie 
ojca. Nazajutrz spotkał odjeżdża jące- 
go Lejzora i powiedział — inż inte- 
resu nie będzie. 

—"„Durhy 
Lejzor, klacz popędzając. — Myśli 
że mnie boli bardzo—by on na służ- 
bę nie szedł. Żal faktorskichi, a tuby 
i z Wasiła dziesiątka z „purą* owsa 
kapnęła. Lejzor pociągnął klacz ba- 
tem, na eo ta nawet i uchem nie po* 
ruszyła. 

    

VI. 

Za miesiąc wieś odprowadzała re- 
krutów do miasteczka D: na „zdaczę”. 
Znów się powtarzały sceny coroczne 

     

  

pożegnalne tylko innych się chat 
tyczyły. Jak zw j — odprowadzali 

  

krewni i obcy 
ponieważ odchodzili wychowanko- 
wie jednej, wielkiej rodziny chłop- 
skiej. Zwyczajne — płacz, ..przyczy- 
tanki“ — na jakie tak podatne nasze 
kobiety, lecz czasem i mężczyźni 
zmachiwałi. Taka już dusza białoru- 
ska — płacze nad biedą swoją i cu- 
dzą, skacze w radości cudzej i włas- 
nej 

— rodzina, 

    

   

    

Dziewczęta już wcześniej popłaka 

dla ratalnej 
sprzedśży 

naczyń sluminjowych na terenie wojew. Wileńskiego 
i Nowogródzkiego. Zgłoszenia we wtąrki, czwartki 

14, m. 23 

mužyk“ — mruczał 

Ckharoby skórne, 
weneryczna 

1 moezoplal.we, 
ulica Micklewicza 4 | .. 

telefon 10-90, 
od godz. 9—i2 1 4—8. W 

lewo   
ły i pożegnały swych — losem prze- 
znaczonych, (teraz się trzymały na 
ustroniu, a na pożegnanie podawały 
Lylko ręce, lecz oczami — łez bujnych 
pełnemi — śledziły drogich sercu ko- 
chającemu — przyszłych żołnierzy. 
Stawienie się na przegląd jeszcze nie 
słanowiło o doli rekruta — bo ko- 
misja mogła zabrakować, uśmiechał 
się szczęśliwy „żerabij* (numer, któ- 
ry zwalniał od poboru), lecz jedno 
i drugie zwojować uczuć nie było w 
stanie. 

Wasil z wieczora się pożegnał z 
krewnymi i Szkielami. Długo trwało 
pożegnanie z Hanulką, bo jakoś wy- 
padało — lub ona coś zapomniała : 
biegła do sieni, lub Wasił powracał 
do izby czegoś zaniedbawszy. A skaz 
był jeden — jeszcze useisk, jeszcze 
pocałunek i oczęła — pełne czystych. 
błyszczących, jak krople rosy poran- 
nej łezek brylantowych. Może łzy 
te i były zwiastunem tej niedoli i nie- 
szczęścia, które czekały na nich w bli 
skiej przyszłości. Ale narazie —— lo 
były tylko łzy snutku i żalu, płynące 
z głębi duszy kryształowej, łzy — 
szczerze i mocno kochającego serca 
dziewczęcego. I nie czuło serce Wasi- 
la, że to było ostatnie kochanie. ostat 

ni uścisk, ostatnie całusy. 

Wasił nie miał zamiaru. w 
przyjęcia przez komisję, powracz 
domu. by się przyszykować w podróż 
daleką. Od Żar do D. było bez małeg» 
60 wiorst, a więc pędzić konie po 

drodze rozchlustanej, by pobyć kilka 
dni w domu, nie dozwalała rachuba 

   
  

  

  

      

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła stę 

Zwierzyniec, 

ul. Grodzka 27. 

     

  

    

mieszkanie z wygodami 
ul. 3:go Maja Il 

AUTOMATY 
browaru „E. LIPSKI 
ul. Mickiewieza Nr. $ £ 
Wielka 38 wyśmienite 

Piwo 
—. codziennie świeże — 

  

Tom. Zan: 
Gedeminow skt         Nr. 3093 

   

i zdrowy zmysł. Te dnie miał spędzić 
przy „zbornym punkcie* (P. K. U, 
albo u siostry, . mieszkającej o 15 
wiorst od D. Więc wcześniej uporząd 
kował swoje skarby, a dzisiaj tylko 
krzątał się trochę przy skrzynce — 
którą troskliwa ręka matuchny ob- 
darzyła wszystkiem najlepszem i naj- 
smaczniejszem — co tyłko jest w cha 

cie i spiżarenee chłopskiej. Nic n'e 

zapomniała — poczynając od igły, « 
kończąc na chlebie św. Agaty i kre- 
dzie święconej. Nadjechał i sąsiad 
Grzegorz—we dwa konie — wioząc 
i swego Piotra. Koń Kapczuków za- 
kulał, a więc Grz »gorz zabierał i Wa- 
sila. 

  

   

Uściskał Wasil rodziców, pożegnał 
sąsiadów ; wyszedł z chaty. 

  

  
   

Bywajcie!. — Co prędzej się 
wrócić, zdrowym bądź — sypały się 
ze wszech stron szczere życzenia. 

Konie wzięły z miejsca kłusem, 
potem poszły wolniej. Wasil jeszcze 
się raz obrócił na chatę rodzimą, oba- 
czył matkę błogosławiącą i rozpoznał, 
w powietrzu powiewającą, chustecz- 
kę Hanulki, Wjechali na górę—skąd 
cała wieś byla — jak na dłoni. Jesz- 
cze jedno spojrzenie pożegnalne. Ko- 
nie powolnie schodziły w nizinę — 
góra zasłoniła Żary. Zegnajcie! — 
Wasil rozpoczynał swój szlak niepo- 
trzebny. 

(Dija) 

i gai 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis, 

  

  
 


