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Program rządu na tle sytuacji Świata i Polski. 
Exposć Premjera Jedrzejewicza w Sejmie. 

Opanowywanie trudności gospodarczych. Wysoki Sejmie! Jeśli zabieram 
$łos przed Panem Ministrem Skarbu, 
który zreferuje Panom tegoroczny 
budżet, to czynię to dlatego, że w dn. . 
dzisiejszym |po raz pierwszy staję 

przed Sejmem w charakterze szefa 
Rządu. Pragnę więc omówić przynaj 
mniej w ogólnych zarysach sytuację 
kraju, tak, jak ona w oczach Rządu 

wygląda, oraz kierunek polityki rzą- 
dowej j najbliższe zamiary na przysz 
łość, Ułatwia mi zadanie fakt, że od 
czasu objęcia przezemnie mego urzę- 

du upływa już pół roku, a więc dość 
czasu, aby Rząd mój mógł wykazać 
W praktyce życiowej, jak rozumie swe 
zadanie. Nie przychodzę więc z de 
klaracjami, lecz z pewnym okrešlo: 

nym dorobkiem pracy, który albo w 
formie dokonanych zarządzeń został 
w życiu zrealizowany, albo w najbliż 
szym czasie zrealizowany  zostanic. 
Jest rzeczą Panów dorobek ten zwa- 
żyć i ocenić, skrytykować, wreszcie 
tak lub inaczej ustosunkować się do 
całości poczynań rządowych, moją 
natomiast rzeczą jest rozpatrzyć w 
syntetycznym skrócie te zagadnienia, 
przed któremi Polska stoi, oraz wska 

  

P . premjer Janusz Jędrzejewicz. 

zać na sposoby, jakie stosujemy w 
naszej pracy do ich rozwiązania. 

Ogólne położenie światowe 
Nim jednak do tego przejdę, muszę 

parę słów poświęcić ogólnemu poło- 
żeniu światowemu, bo w tem dopiero 
zestawieniu sytuacja Polski, zarówno 
jak i jej usiłowania we właściwem 
przedstawiają się świetle, albowiem 
łkryzjys znaczy dziś nietylko to, że 
gospodarstwo światowe uległo i ule- 
ga w dalszym ciągu głębokim pertur 
bacjom ekonomicznym. Gdybyśmy 
tzecz z tego tylko punktu widzenia 
rozważać chcieli, to dałaby się zau 

ważyć pewna nieznaczna poprawa i 
człowiek nastrojony optymistycznie 
mógłby z tego powodu wysnuwać bar 
dziej różowe nadzieje na przyszłość. 
Według mego zdania zachodzi co in- 

nego. Nie ta drobna poprawa, skąd- 
inąd niewątpliwa, cechuje chwilę bie 
żącą, — cechuje ją raczej 

PŁYNNOŚĆ ZJAWISK  ZASADNI- 
CZYCH 

w życiu państw i narodów, płynność 
i nieobliczalność w skali tak wielkiej, 
jakiej historja dotychczas chyba nie 
znała. To nietylko równowaga wymia 
ny gospodarczej została w świecie na 

ruszona, w związku z czem przestała 

istnieć równowaga podaży i popytu 
siły roboczej, skąd potworna klęska 
bezrobocia, jednocześnie począł się 
walić zrąb wielu zasadniczych poieć 
ustrojowych, jakie świat cywilizowa 
ny wytworzył i kryzys rozszerzył się 
na doriosłą dziedzinę pedstaw praw- 
no-organizacyjnych życia zbiorowego. 
Jednocześnie wreszcie egoizm pań- 

stwowy i narodowy, w słusznym za 

kresie usprawiedliwiony zupełnie, do 
prowadzony został do skali absurda] 
mej, a nieobliczalna demagogja świę 

cić poczęła triumfy, które ludzkości 
napewno zaszczytu nie przynoszą. 

Sytuacja staje się tem bardziej cięż 
ka, że gdy współczesna technika, za 
rówao rolna, jak i przemysłowa, roz 
szerza w sposób niesłychany możli. 

wości nieograniczonej wprost produk 
cji, jednocześnie kurczy się w sposób 
zatrważa jący konsumceja, w rezultacie 

czego przemysł nie ma dla kogo pra- 
cować, a rolnietwo upada pod cięża 
rem wyprodukowanych objektów, któ 
rych spieniężyć po słusznej cenie nie 
może. W ten sposób niezadowolony, 

jeśli nie głodny obywatel słusznie mo 
że w splocie wstrząsów i zaburzeń, ja 
kim cał ycia podlega, doszukiwać 
się wszystkiego, prócz podstawowych 

elementów zdrowego sensu i rozsąd 
ku, a epokę, w której żyjemy, kwali- 
fikować jako 

EPOKĘ NAJWIĘKSZEJ Ś 
WEJ REWOLUCJI. 

Tylko że dotychczasowe rewolucje 
przebiegały zazwyczaj na ograniczo- 
Rem terytorjum, w określonym orga 

nizmie państwowym i prowadzone by 

ły w myśl określonych haseł, przez 
określoną wolę. Dziś terenem wstrzą- 

sów jest świaj cały, hasła, o ile są wy 
suwane, przeczą sobie wzajemnie i ra- 

czej dążą do zintensyfikowania 
WALKI WSZYSTKICH ZE 

WSZYSTKIMI, : 
a wola kierownicza wśród dotkniętej 

  

VIATO- 

  

rozdarciem ludzkości zorganizowane 
$o wyrazu nie znajduje. 

Nie brak również recept na cier- 
pienia ludzkości. Nad tą chorą tudz- 
kością eksperymenuje się codziennie, 
a zabiegi wydają się być niekiedy gor 
szemi gd samej choroby. 

Nie chcę i nie mogę dochodzić w 
tej chwili, jakie to przyczyny spowo- 
dowały nieszczęścia, które ludzkość 
przechodzi. Są tacy, którzy doszuku- 
ją się ich w grzechu pierworodnym 
wojny światowej. Są inni, którzy 
twierdzą, że związane są one integra! 
nie z ustrojem gospodarczym, w któ 
rym żyjemy. Napewno jedni i dru- 
dzy mają częściową rację. Spór jest 
jednakże jałowy, albowiem przesz- 
łość nie wróci i błędów niegdyś po 
pełnionych poprawiać ex (post niepo- 
dobna. Punktem wyjścia zabiegów 
leczniczych musi być rzeczywistość o- 

    

becna i gdy się widzi wysiłki mężów 
stanu wszystkich niemal narodów, 

NIE WOLNO TRACIĆ NADZIEI, 

że po wielu nieudanych próbach i ek 
sperymentach zwycięży przecież zdro 
wy rozsądek i zrozumienie tej prostej 
prawdy, że w życiu państw i naro- 
dów, tak samo jak w życiu jednostek, 
muszą obowiązywać zasady współ- 

pracy i współdziałania, — że przewa 
ga fizyczra nie może usprawiedliwiać 
wyzysku politycznego i gospodarcze- 
$o w stosunku do słabszych, wreszcie 
że z istniejącym układum stosunków 
politycznych w Europie jako wyni- 
'kiem wojny należy się liczyć, pomnąc, 
że'bez nowej wojny, którejby nikt so 
bie życzyć nie powinien, ulec on 
zmianie nie może. * 

Zagadnienie Polski. 
Jakże na tle tak pokrótce zaryso- 

wanej sytuacji światowej wygląda za 
gadnienie Polski, zagadnienie jej sto- 
sunków z innemi narodami świata : 
jej położenie wewnętrzne? *Zjawiska 
związane z kryzysem ekonomicznyia 
wytwarzają tem większą komplikację 
w życiu międzynarodowem, że towa 
rzyszy im osłabienie dotychczasowych 
systemów współpracy miedzynarodo 
wej. Powoduje to rozczarowanie, a 
nawet istotną falę pesymizmu, która 

jest charakterystyczna dla nastrojów 
w obecnej chwili. Fala ta ogarnia nie 
tylko sezrokie warstwy społeczeństwa 
ale również te ikoła, w których ura 
bia się opinja polityczna, 

Nie wystarcza jednak samo stwier 
dzenie, że życie międzynarodowe ul: 
ga temu zjawisku. Z bacznego śledze 
nia symptomów życia międzynarodo 
wego w ostatnich czasach wyłania się 
fakt zasadniczego znaczenia: wytwo 
rzył się niewątpliwie głęboki 
KRYZYS FORM ŻYCIA MIĘDZYNA- 

RODOWEGO. 
Znajdujący swój jaskrawy wyraz w 
osłabieniu tych właśnie instytucyj mię 
dzynarodowych, które _ dotychczas 
przynajmniej w Europie budziły pow 

szechne uznanie. Jeżeli tak jest, to 
tem bardziej nie możemy się zgodzić 
tak łatwo i bez zastrzeżeń, ażeby rów 
nocześnie z formą miała być dotknię 
ta owym (kryzysem również i sama 
treść współżycia między narodami. 

Otóż Rząd Polski nie może zrzec 
się swej aktywnej, opartej na twór- 
czym realiźmie roli w dziedzinie 
wzmocnienia i utrwalenia normalnej 
atmosfery politycznej, atmosfera ta 

bowiem jest koniecznym warunkiem 
także i ekonomicznej odbudowy świa 
ta. Nie mamy sił i środków na to, 

ażeby wystąpić z planami i propozyc 
jami, mogącemi wyprowadzić Europę 
z obecnych trudności. Środki nasze i 
siły natomiast muszą być wystarcza - 
jące, ażeby uchwycić każdą nadarza- 
jącą się Okazję dia urzeczywistnie- 

nia naszych zamierzeń konkretnych. 
zmierzających konsekwentnie do po- 
głębienia i utrwalenia pokoju i bezpie 
czeństwa paszego państwa. Na tych 
prostych zasadach opiera się nasza 
aktywność zagrariezna. Gdziekolwiek 
widzimy praktyczne możliwości lep- 
szego ułożenia stosunków i wzmocnie 
nia atmosfery wzajemnego zaufania 
między nami a innemi państwami tam 
zawsze jesteśm gotowi do czynnej 
szczerej współpracy. 

Doświadczenie nasze ostatniego 
okresu wykazuje niezbicie że ta właś 
nie droga prowadzi do pozytywnycn 
rezultatów. 

Polityka Rządu dała już 
SZEREG KONKRETNYCH OSIĄG- 

NIĘĆ 
w dziedzinie stosunków z innemi pań 
stwami. Odnosi się to również w całej 
pełni do skrystałizowania naszego sta 

nowiska w kwestjach ogólnej natury 
na terenie międzynarodowych konfc : 
rencyj. Te założenia naszej polityki 
oraz praktyczna ich realizacja w co- 
dziennych naszych pracach i wysił 
kach na terenie międzynarodowym 

dały ten rezultat, który stanowił naj 
lepszą miarę ich słuszności i powodze 
nia: podniosły one — mogę to stwier- 
dzić — szacunek dla naszego państwa. 

  

  

  

W związku z trudnośćiami gospo 
darczemi przeżywanego okresu najwy 
bitniejsze miejsce w pracach Rządu 
zajmują działania związane z орапо- 
wywaniem trudności gospodarczych. 
Im też pragnę poświęcić parę uwag 
O zagadnieniach gospodarczych bę- 
dzie za chwilę mówił obszerniej .w 
związku z expose budżetowem p. Mi 
nister Skarbu. Chcę podkreślić jedy 
nie niektóre momenty naszej oceny 
sytuacji, jak też wytyczne zamierze- 

  

  

nia Rządu w tej dziedzinie. Poprzed . 
nik mój na stanowisku szefa Rządu 
p. Premjer Prystor dał w swej mowie 
z dnia 21 marca r. b. trafną i realną 
ocenę sytuacji gospodarczej Polski na 
tle ogólnej sytuacji światowej. Punk- 

tem zasadniczym tej oceny było stwier 
dzenie, że wśród silnych wstrząsów 
gospodarczych, przechodzących przez 
poszczególne państwa świata, Polska 
nie może wiązać swych nadziei z wiel 
kiemi generalnemi receptami ogólrej 
pomyślności, lecz musi liczyć tylko na 
własne siły oraz na skuteczność celo 
wych, prostych środków, któremi о- 
siąga się rezultaty powolne, lecz cał 
kowicie realne, 

Ostatnich kilka miesięcy przynio 
sło potwierdzenie zarówno diagnozy, 
jak i recepty w ciągu tych miesięcy 
byliśmy świadkami braku pozytyw- 
nych rezultatów wysiłków i prób po 
dejmowanych na terenie międzynaro 
dowym. Znałazło tę swój wyraz w ab 
solutnej nikłości wyników konferen- 
cji londyńskiej, a w związku z tem w 
dalszem osłabieniu nadziei na system 
wielkich międzynarodowych porozu- 
mień. Postępujący spadek dolara oraz 
zarządzenia ochronne niemieckie nie 
przyczyniły się do wytworzenia atmos 
fery stabilizacji oraz 'wzrostu zaufania 
gospodarczego na rynkach świato- 
wych. W tych warunkach nie brakło 
głosów, doradzających, aby Polska 

  

poszła za przykładem niektórych gos' 
podarczo silniejszych państw i zeszła 
z dotychczasowej drogi wewnętrznej 
stabilizacjj na bezdroża sztucznego 
podniecania życia gospodarczego 

Przemówienie Min. Skarbu Władysława Zawadzkiego. 
NOWE PRĄDY. 

W ciągu roku, który upłynął od ehwili zło 
żenia w tej Izbie tegorocznego budżetu, 
zaszedł szereg wypadków, głęboko sięgają 
cych w życie gospodarcze i strukturę eko 
nomiezną całego Świata. Więe przedewszyst 

kiem nasiąpiło bardzo siłne wzmocnienie 
sił i UWYDATNIENIE Wi KILKU PAŃST 
WACH zajmujących dominujące stanowisko, 
TENDENCJI DO GOSPODARKI, KIEROWA 
NEJ Z GÓRY, z czem łączy się, aczkolwiek 
występuje również i niezależnie od poprzed- 
niego, jako zjawisko odrębne WZMOŻENIE 
PRĄDÓW AUTARKICZNYCH, które przeja 
wiały się niemal powszechnie. 

Nie omylę się /wirdząc, że od czasu u- 
kończenia wojny, nie byłem nigdy świad- 
kiem tak silnego it powszechnego odchylenia 
od stosunków, które dawniejsza ekonomja 
uważała za, normalne, jak właśnie w roku 
ubiegłym. Wi związku z tem pozostają dwa 
zjawiska, których skutki doraźne dla gospo: 
darki światowej są niesłychanej wagi. Pierw 
sze, to ZMIANA SYSTEMU PIENIĘŻNEGO 
W STANACH ZJEDNOCZONYCH z dewaluc- 
cją dolara. Drugie — to ZMIANA POLITYKI 
HANDLOWEJ ANGLJI w związku z konie- 
rencją ottawską i przejście jej do systemu 
ochrony celnej imperjum brytyjskiego , jako 
całości. 

    

  

GOSPODARKA POLSKI. 

Otóż tem silniej podkreślić nałeży, że 
pomimo tych głębokich przeobrażeń gospo 
darki i polityki gospodarczej całego Świata 
GOSPODARKA POLSKI NIE PRZEŻYŁA W 
CIĄGU TEGO OKRESU nietylko poważniej. 
szego ale wogóle ŻADNEGO WSTRZĄSU. 
Gospodarka nasza ma naprawdę zdrowe pod- 
stawy i po usunięciu w znacznym stopniu 
już dokonanem, pewnych anomalij i prze- 
rostów względnie tworów nieżywotnych, bę 
dzie się cna mogła spokojnie rozwijać. 

Polityka gospodarcza rządu zarówno je 
żeli chodzi © wytyczne, któremi się kieruje 
jak i metody, któremi się posługuje, hyła 
słuszna i sprawiedliwa. Prawidłowe było 
nietylke zasadnicze tej polityki dążenie da 
STAŁEGO ZRÓWNOWAŻENIA BUDŻETU I 
UTRZYMYWANIA Z ŻELAZNĄ KONSEK 
WENCJĄ STAŁOŚCI PIENIĄDZA, lecz rów 
nież prawidłową była tezą o koniecznaści 
odeięcia się od kryzysu światowego, £. j. lik- 

widowania związku jednostronnej zależno- 
Ści od zewnątrz, dzięki czemu nie jesteśmy 
zdani na. łaskę dążących do aużarkji organi- 
zmów. Prawidłowe było odrzucenie prób 
sztucznego tworzenia konjunktur, prawidło- 
wa była POLITYKA OSZCZĘDNOŚCI orcz 

wywarcia, presji na OBNIŻENIE KOSZTÓW 
1 CEN z czem musiało się łączyć i obniżenie 
poborów. Prawidłowem było dążenie. do 
OBNIŻENIA CIĘŻARÓW I OBNIŻENIA ZA- 
DŁUŻENIA WARSZTATÓW PRODUKCJI, 
z równoczesnem unikaniem zdezorganizowa- 
nia aparatu kredytowego. Prawidłowa bytu 
INGERENCJA W. DZIEDZINIE CEN ZIE 
MIOPŁODÓW, która nie dała wprawdzie 
upragnionych przez wielu efektywnych zni- 
žek, ale uchroniła tę dzidzinę od katastro | 
falnych wstrząsów. Dzięki zdrowym swym 
podstawom i prawidłowej polityce rządu. 
gospodarka nasza zbliżyła się de stabiliza- 
cji, tej stabilizacji, o której mówiłem w ze- 
szłym roku kilkakrotnie, że odbędzie się ona 
na poziomie niższym od poziomu lat 1928-- 
1930, ale przyrzekającym pewną stałość. 
Szereg danych przemawia za łem, że do /ej 
stabilizacji właśnie dochodzimy. 

SYTUACJA FINANSOWA KRAJU. 

Dalej p. Minister przytacza dane: z za- 
kresu dochodów budżetowych za ostatnie 
miesiące, © stałości wpływów miesięcznych 
z tytułu opłat stemplowych i podatków. o 
spożyciu artykułów monopolowych, dalej 
dane o ruchu kolejcwym i o ruchu budoów- 
Ianym, wreszcie wskazuje na rozwój handlu 
zaganieznego i produkcji przendysłowej. 
Sytuacja finansowo-kredytowa kraju, która 
rok temu przedstawiała dość poważne kom- 
plikacje ze względu na zamrożenie większo 
Ści kredytów, nadmierne oprocenłowanie i 
związane ze spadkiem cen pogorszenie się 
wypłacalności dłużników, zaczyna się powoli 
rozwiązywać. Akeja oddłużeniowa rozwija 
się poweli, ale stale i pociągnęła już za, sobą 
szereg dodatnich skutków. Bank Akcepta- 
cyjny rozpoczął swą działalność w czerwcu 
i po dzień dzisiejszy działalność ta wyraża 
się w eyfrze udzielonych akceepżów na sumę 
40,8 miljonów złotych. Zostało przeprowa- 
dzone obniżenie stopy procentowej, stosowa- 
nej przez cały nasz aparat kredytowy. Ostat- 
nio nasza instytucja emisyjna zrobiła dal zy 
krok naprzód na, drodze potanienia pienia- 
dza, obniżając w październiku stopę dyskon 
tową do 5 proc. Wšlad za nią analogicznie. 
jak w roku zeszłym, pójść musi cały nasz 
aparat kredytowy krótkoterminowy. 

Pożyczka narodowa dość poważnie od- 
działa w sensie wciągnięcia do obrotu pew- 
nej ilości nieczynnych kapiżałów, co w bar- 
dąo znacznym stopniu łagodzi deflacyjne 
skutki pożyczki. Bank Polski stosując nadał 
politykę zimnej krwi umiaru i ostrożnych 
przewidywań zdołał ochronić rynek pienięż 
ny cd niebezpiecznych wstrząsów. Wszystko 
to pozwała nam spokojnie patrzeć w przy: 
szłość. 

  

    

Dzięki poważnemu wzrostowi zaufania 
do naszej gospodarki i waluty mogliśmy 
zawrzeć ostatnio KILKA BARDZO WAŻ- 
NYCH TRANZAKCYJ KREDYTOWYCH, z 
których najpoważniejszą, ale nie jedyną, jest 
pożyczka na elektryfikację węzła warszaw 

skiegc. Również działalność Banku Gospe- 
darstwa Krajowego rozwijała się normalnie. 
Rola państwowego Banku Rolnego w bieżą- 
cym roku była szczególnie trudną. Należało 

bowiem przystąpić do STOPNIOWEJ LIK- 
WIDACJI ZADŁUŻENIA ROLNICTWA w ta 
ki sposób, któryby z jednej strony najbar- 
dziej odpowiadał potrzebom i możliwościom 
dłażników i zapewnił utrzymanie przy życiu 

zdrowych w zasadzie warsztatów rolnych, z 
drugiej zaś nie narsził na szwank równowagi 
bilansowej samej insżytucji. 

Wszystkie powyższe dane świadczą 0 tem, 
że już mniej więcej od roku ruch zniżko 
wy się zatrzymuje, że ustala się na pewnym 
poziomie, niestety niskim. Oczywiście nie 
jest to żaden rozwój pomyślnej konjunktuty, 
nikt nie śmie powiedzieć, że jest nam dobrze. 

Ale możemy powiedzieć sobie także, że ofia- 
ry nie poszły na marne, że kosztem nich 

zddebyliśmy przedewszystkiem utrwalenie si- 
ły i znaczenia naszego państwa. Ustalenie 
warunków gespedarczych pozwala wierzyć 
w dalszy rozwój. 

PRELIMINARZ NA R. 1934—35. 

w dalszym ciągu p. Minister przystąpił do 
omawiania preliminarza budżetowego na rók 

1934-35 oraz ustawy skarbowej, przedsła- 
wiając doniosłość przeprowadzonej przez 
rząd akcji oszczędnościowej. Następnie pan 
minister skarbu omawiał same cyfry budże- 
towe preliminarza na rok 1934-35. Preliminn 
je się wydatki w sumie 2 miljardy 165 mil. 
jonów 400 tysięcy złotych, a więe w porów- 
aniu z budżetem roku 1933-34 zniżka wyno- 
si 292,600,000 złotych, czyli 11,90 proc. 

ULGI I RYGORY. 

Przytoczywszy szereg danych cyfrowych, 
zarówno po stronie wydatków, jak dochodów 
p. minister skarbu omówił sprawę zaległości 
podatkowych t przyznanych ulg, podkeśla 
jąc z naciskiem, że ULGI BĘDĄ STOSOWA- 
NE TYLKO DO DŁUŻNIKÓW DOBREJ WO 
LI, t. j. tych którzy nie zaniechali wszelkich 
wysiłków w kierunku wywiązania się ze 
swych zobowiązań. Do wszystkich innych — 
mówi minister — zastosujemy wszełkie ry- 
gory, które nam daje ustawa. Wielkiem ułat- 
wieniem w dziele likwidowania zaległości 
będzie świeżo ogłoszone rozporządzenie Pre 
zydenta Rzeczypospolitej o przyjmowaniu na 
własność państwa gruntów za. niektóre należ- 
ności pieniężne. Rozporządzenie to umożliwi 

ETTTT 

  

P. minister Skarbu Wjładysław Zawadzki. 

z jednej strony państwu i samorządom śe 
gnięcie ich należności, z drugiej zaś strony 
umożliw: pistnikom, których majątki są 
nadmiernie obdłużone, oczyszczenie tych ma- 
jatków z długów i prowadzenie dalszej ra- 
€jonalnej gospodarki. Werszcie rozporządze 
nie to przyczyni się wybitnie do WZMOŻE- 
NIA AKCJI PARCELACYJNEJ. 

Wysoka Izba. Starałem się przedstawić i 
naświetlić wszystkie zagadnienia, związane 
z działałnością mojego resortu, które nie- 
wątpliwie interesują tę Izbę i szeroką opinię 
publiczną. Było również mojem dążeniem za 
chować słuszną miarę objektywizmu, podsu 
mować to co jest naszym — Śmiem twierdzić 
upoważniającym do zadowolenia — doroh- 

kiem w walce z naciskiem kryzysu światowe- 
go oraz wskazać istniejące trudności, Nieca 
mi wolno będzie wskazać, że kryzys obecny 
sięgnął bardzo głęboko i narzucił wszystkim 
państwom konieczność walki o podstawy 
ich egzystencji. Śmiem twierdzić, że Polska 
może śmiało być dumna z siebie, KRYZYS 
kowiem NIE ZACHWIAŁ PODSTAW NASZEJ 
EGZYSTENCJI. Jeżeli rządowi przypada w 
tem dziele zasługa, należna kierownictwu. to 
ZASŁUGA. NASZEGO SPOŁECZEŃSTWA 
JEST NIEWĄTPLIWIE NIEZMIERNA . 

    

przez środki wygodne może z punktu 
widzenia chwili, niebezpieczne jed 
nak, zwłaszcza dla nas, z perspektywy 
skutków dnia jutrzejszego. Rząd mój 
podobnie jak wszystkie rządy polskie 
ostatnich kilku lat kryzysowych, jest 

  

* zdecydowanym przeciwnikiem wszel 
kich tego rodzaju metod gospodarcze- 
go narkotyzewania kraju. Zbyt świeżo 
mamy w pamięci doświadczenia 

pierwszych lat niepodległości i zbyt 
dobrze wiemy że czynnik ; 
ZAUFANIA DO STABILIZACJI 

GOSPODARCZEJ 
państwa jest u mas, po latach 15 odzy 
skanej niepodległości, wciąż jeszcze 
jednym z ważniejszych czynników 
wiary w stabilizację siły i ładu wew 
nętrznego samego państwa. Świado 
mości tej dla przejściowych wygód о- 
słabiać nikomu nie wolno Stąd też 
zdecydowani jesteśmy nadał prowa- 
dzić państwo po jedynie pewnej i bez 
piecznej drodze łamania trudności gos 
podarczych rzetelnym wysłkiem pań- 
stwa i społeczeństwa i nieodsuwania 
ich w przyszłość bliżej niezniną co 
prowadziłoby do narzucania tej przy 
szłości kiężarów, ktkóreby mogły w 
pewnym momencie spaść na państwo 
przytłaczającem je brzemieniem. Zbyt 
wierzymy w zdrowe warunki i w lep 
szą przyszłość gospodarczą Polski, 
byśmy mieli wybierać drogi niepotrz2 
bne i ryzykowne. į 

Zasadniczemi ё 
PUNKTAMI NASZEGO PROGRAMU 
są i pozostaną: 

1) utrzymanie równowagi budżeto 
wej, jako podstawy ładu gospodarcze 
go w państwie, 2) stałość i pewność 
pieniądza jako podstawa najszerszych 
procesów kapitalistycznych stanowią 
cych warunek narastania sił gospodar 
czych kraju, 3) przywrócenie warun- 
ków zdrowej kalkulacji produkcji 
przez usunięcie przerostów i odtwo- 
rzenie równowagi pomiędzy wielkie 
mi działami produkcji w Połsce — i 
4) ożywienie obrotów gospodarczych 
przez popieranie zdrowej inicjatywy . 
społecznej i prywatnej, jak również 
przez skoordynowanie polityki gospo 
darczej rządu z wysiłkami i iniejaty 
wą społeczeństwa. 

W dążeniu do ścisłego wypełnia- 
nia tego skromnego może, lecz jedy 
nie w naszych warunkach realnego 
programu, zostały w ostatnich 6 mie- 
siącach przeprowadzone następujące 
prace: * 

Prace ubiegł. półrocza. 
Drogą dalszych 

REDUKCYJ WYDATÓW 
oraz -drogą 
ODWOŁANIA SIĘ DO SPOŁE- 

CZEŃSTWA 
przez ogłoszenie pożyczki narodowej 
zestał zrównoważony tegoroczny bud 
żet oraz położone trwałe i mocne pod 

stawy równowagi budżetu przyszło; 

rocznego. Muszę tu z całym naciskiem 
podkreślić obywatelskie, głęboko ro- 
zumne i państwowe stanowisko istot 
nie wartościowych sił i mas społeczeń 
stwa, uwidocznione w świetnym rezu 
zultacie subskrypcji pożyczki narodo 
wej. Wynik ten, niezależnie od swe- 

go znaczenia gospodarczego, jest 
świadectwem zdysceypiinowania społe 
cznego, którego brakio społeczeństwu 
szlacheckiemu dawne: Rzeczypospoli 
tej i którego bra kitak poważnie itak 
dotkliwie zaważył na naszych losach 

w przeszłości. Jest to jednocześnie zro 
zumienie wartości dobrej lokaty osz. 
czędnościowej, jaką niewątpliwie jesł 
pożyczka narodowa, jako też właści- 
wej oceny i aprobaty przez całe spo 
łeczeństwo zasadniczej linji polityki 
gospodarczej Rządu. 

Wysoka stopa precentowa, jako 
jeden z głównych ciężarów, uniemożłi 
wiający wszelką zdrową kalkulację 
maszżych wanszłatów produkcyjnych 
i handlowych, słanowi specjalną tro 
skę rządu, który dąży konsekweninie, 
etapami i w miarę możności, do jej 
obniżenia. 

Przyweócenie podstaw 
OPŁACALNOŚCI POSZCZEGÓL- 

NYCH WARSZTATOW 
i być związane z dostosowaniem 
ści naszego życia gospodarczego 

        

(Dokończenie expose na str. 2-gieį).“
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do zmienionych i obniżonych warun 
ków przeżywanego okresu. W niektó- 
rych wypadkach dostosowanie to mo 
że nastąpić tylko poprzez silny i zde 
cydowany nacisk Rządu. Dotyczy !o 
szczególniej tych wypadków, których 
podstawy kalkulacji handlowej chro 

nione są przez zbyt 

SZTYWNE ZMOWY I KARTELE 
usuwające czynnik zdrowej konku 
reneji, a tem samem dające danej ga- 
łęzi produkcji uprzywilejowane stano 
wisko. W tych wypadkach Tząd zde 

cydowany jest nie eofnąć się przed 
najostrzejszymi środkami, któreby 
chroniły społeczeństwo przed dykto- 
waniem cen, wynikającem z niezrozu 

mienia o niedoceniania obecnych trud 
neści gospodarczych. 'Przeprowadzo 

ny przed kilku tygodniami pierwszy 
w Polsce proces kartelowy, który do 

prowadził do [przymusowego rozwiąza 
nia umów kartelowych wytwórców ce 
mentu, powinien być ostrzeżeniem dia 

wszystkich skartelizowanych związ 

ków. 

Idąc po tej linji, rząd nie może po 

minąć tych nawet uprzywilejowanych 
przedsiębiorstw , które stanowią wła 

śność państwa, a które posiadają zna 

czenie dla całości życia gospodarczego. 

Wiosną obniżyliśmy ceny nawozów 

sztucznych i wyrobów monopolowych 

oraz taryfy dla przewozu towarów, 

ze szczególnem uwzględnieniem taryf 

  

eksportowych. Obecnie przygotowu- 

jemy ję 
OBNIŻENIE TARYFY OSOBOWEJ. 

Mówiąc o sprawach gospodar- 

czych, niesposób ominąć ponownej 

zniżki 
GEN ZBOŻA, 

dochodzącej na rynkach światowych 

w porównaniu z rokiem ubiegłym do 

50 procent. Doceniając należycie wiel 

ką wagę poziomu cen zboża dla całoś 

ci życia gospodarczego, rząd walczył 

w ostatnim okresie ze skutkami tej 
zniżki ze wzmożoną intensywnością, 
wprowadzające z jpoważnemi ofiarami 
akcję, mającą na celu zneutralizowa 
nie wpływu ujemnych skutków świa 
towej sytuacji dla cen zbożowych na 
rynku wewnętrznym. 

Wysuwając program walki z trud 
nościami w oparciu o własne siły spo 
łeczeństwa, Rząd nie rezygnuje ze 
zdrowych i na okreśłone cele inwesty 
cyjne przeznaczonych kredytów za- 
granieznych. W związku z tem Rząd 
wyraził swą zgodę na  zaciągnięcie 
przez Ministerstwo Komunikacji kre- 
dytu zagranicznego w wysokości ok» 
ło 60 miljonów zł. na budowę i ele- 
ktryfikację węzła warszawskiego: 

Z zadowoleniem stwierdzić należy 
dodatni wynik dotychczasowych doś- 
wiadczeń stworzonego na wiosnę ro- 

ku bież. 
FUNDUSZU PRACY. 

Ogólna suma udzielonych w tym ro 
ku kredytów na zatrudnienie wynio- 
sła ponad 50 miljonów. Suma ta, ut- 
worzona w przeważnej części ze świad 
czeń ponoszonych przez świat pracy, 
pozwoliła na zatrudnienie około 70 
tysięcy robotników, równocześnie zaś 

wykonanych zostało wiele prac istot 

nie pilnych. 
Jedną ze stałych trosk Rządu w 

ciągu ostatnich miesięcy było utrzy- 
manie w sprawach gospodarczych bli 
skiego, bezpośredniego 

KONTAKTU ZE SPOŁECZEŃ- 
STWEM. 

Znalazło to swój wyraz w zorga- 
nizowanym przy żywym i bezpośred 
nim współudziale Rządu zjeździe gos- 
podarczym w Warszawie oraz zjaz- 
dach regjonalnych działaczy społecz 

nych i gospodarczych. Zjazdy te były 

wartościowym czynnikiem inicjaty- 
wy lokalnej. Stąd też tę formę bezpo 
średniego kontaktu ze spoleczens!- 
wem zamierzamy podtrzymać także i 

w przyszłości. 

Zamierzenia i projekty Rządu. 
Przechodząc od prac wykonaw- 

czych do zamierzeń i projektów Rzą 

du, pragnę wymienić tylko kilka naj 

ważniejszych (punktów, a więc ze 

szczególną uwagą będziemy się w naj 

bliższej przyszłości zajmowali 

ZAGADNIENIAMI WSI, 
przyczem zainteresowania nasze obej 

mą zarówno omawiane już sprawy 
utrzymania słusznej gpłacalności war 
sztatów rolnych, jak również zagad- 

nienia zdrowych procesów socjalnych 

w postaci wzmożenia prace komasa- 

cyjnych oraz wzmożenia zahamowa- 

nei w latach kryzysu akcji tworzenia 
racjonalnych gospodarstw drobnej 

własności polnej. 

Pozostaje to między innemi w 
związku z badanym projektem o mo 

żliwości spłacenia zaległości danin pu 
blicznych przez ustępowanie na rzecz 

Skarbu Państwa części posiadanego 
zapasu ziemi, który zkolei będzie 

„mógł być użyty na cele pareclacy jne. 

Do najważniejszych spraw najbliż 

szego Okresu zaliczam również ko: 

nieczność 

KOORDYNACJI WYSIŁKÓW INWE. 
STYCYJNYCH, 

podejmowanych przez (poszczególne 

ogniwa naszego aparatu państwowe: 

go, samorządowego i społecznego: W 

wielu dziedzinach dawało się pod tym 

względem odczuwać marnotrastwo iii 

ejatywy i środków. Tvtułem przykła 

du przytoczę 'tvlko dziedzinę elektrv 

fikacji kraju, w której ilość i jakość 
osiągniętych rezultatów zupełnie nie 

odpowiadała sumie wysiłków i nakła 

dów. Skłoniło to Rząd do spowodo- 

wania dekretu p. Prezydenta Rzeczy 

pospolitej o planowem popieraniu ele 

ktryfikacji. 
Osobne w swym charakterze zada 

nie spoczywa przed Rządem w zakre 

sie innego postulatu najbliższej przy 

szłości, to jest 

USPRAWNIENIA ADMINISTRACJI 
GOSPODARCZEJ. 

Czasy ostatnie przyniosły powszechne 

wzmocnienie wpływu. państwa na 

bieg wszystkich [procesów gospodar- 

czych. Sprawność tej administracji 
staje się przeto zagadnieniem szczegól 
nie ważnem. Wyrzekaiąc się tego ro 

dzaju niebezpiecznych środków wal- 

ki z kryzysem, jak inflacja, czy dewa 
luacia, nie możemy jednak obojętnie 
przechodzić około tak zasadniczej 

przemiany w stosunkach własności 
prywatnej *aka była wynikiem zwyż 

ki wartości pieniądza 'w ostatnich la 
tach. Rezultatem tej zwyżki jest wy- 
tworzony stan faktyczny, przy któ 
rym znaczną część naszych. warszta 
tów produkcyjnych jest zadłużona 

nadmiernie, a obsługa tego zadłuże- 
nia przekracza często możliwości do- 

chodowe przedsiębiorstwa. Ze strony 
Skarbu Państwa zostały już zastoso- 
wane daleko idące ulgi w stosunku 
do zaległości podatkowych i innych 
ciężarów publicznych. Jest rzeczą słu. 
szną, by odpowiednie ulgi nastąpiły 

również ze strony wierzycieli prywat 
mych, którzy winni zrozumieć, że 
zmniejszenie ciężarów, wynikających 
z zadłużenia może być często jedynym 
sposobem odzyskania bezpieczeństwa 

i pewności obrotu: 
Do rozszerzenia zasięgu naszych 

MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWYCH 
przywiązujemy specjałne znączenie. 
To też — w związku z wprowadze- 
niem nowej taryfy celnej—w licznych 
rokowaniach handlowych dążymy 

dc uszlachetnienia i rozszerzenia ni- 
szego eksportu. Wspominając o no- 
wej taryfie celnej, pragnąłbym pod 
kreślić, że nie może ona i nie powia- 
na odegrywać roli ochrony cieplarnia 
nej naszej produkeji, a winna gwa- 
rantować jedynie racjonalny rozwój 
naszego życia gospodarczego. To też 
we wszystkich wypadkach, w których 
import umożliwi rozszerzenie naszego 
wywozu pod kąjtem widzenia intere- 
sów całego naszego gospodarstwa na- 
rodowego, wzajemne ustępstwa celne 
winny spowodować pogłębienie na- 
szej ekspansji eksportowej. 

We wszystkich naszych pracach. 
inicjatywach, jest jedna wspólna 

MYŚL PRZEWODNIA: 
w ciężkim okresie chcemy dostarczyć 
możliwie większej ilości rąk robo- 
czych upragnionego wynagrodzeria 
w zakresie istotnych możliwości na- 
szego życia gospodarczego, W dąże- 
miu do słusznego unormowania płac 
powzięta została decyzja, która po- 
winna mieć zasadnicze znaczenie dla 

. sprawiedliwego unormowania warun- 

ków pracy i płacy w wielu dzied:i- 
nach naszej produkcji. Mówię tu e 
wydanem w ostatnich tygodnach roz- 
porządzeniu Pana Prezydenta Rzeczy 
pospolitej w sprawie przymusowego 
rozjemstwa państwowego w sporach 
pomiędzy pracodawcami a pracowni. 
kami. 

W związku z pracami gospodar- 
czemi Rządu pragnę poruszyć w tem 
miejscu jeszcze jedno zagadnienie. W 
związku z Funduszem Pracy, lecz bez 
związanych z jego dochodami źródzł 
pieniężnych, tworzymy obecnie 

FUNDUSZ INWESTYCYJNY. 
Fundusz ten pojęty jest jako korzyst- 
na i wygodna lokata drobnych kapi- 
tałów, zaś celem jego byłoby dostar- 
czenie środków na wykonanie prac, 

które zapewniając rentowność i zwrot 
poczynionych wkładów, mogą jedno 
cześnie stanowić trwały dorobek gos 
podarczy i kulturalny, wypełniający 
choć w części zaniedbania czasu nic- 
woli. Ze względu na te cele i zadania 
związaliśmy ten Fundusz z 15-lecieim 
odzyskania niepodległości. 

Przedstawione powyżej punkty 
stanowią jpodstawy realnego działa- 
nia gospodarczego Rządu w najbliż- 
szym okresie. Od okresu tego oczeku 

„jemy, by był on dalszym etapem na 
dotychczasowej drodze walki ze skut 
kami kryzysu. W ciągu ostatnich mie- 
sięcy zaobserwowaliśmy szereg wy- 
raźnych objawów uspokojenia i sta- 
bilizacji, jak również niewątpliwej. 
aczkolwiek powolnei poprawy. Zae- 
naczyło się pewne ożywienie i wzrost 
zatrudnienia 'w miektórych gałęziach 
przemysłu, a wiec w przemyśle włó- 
kienniczym, hutniczym, węglowym, 

drzewnym, ceramicznym etc. 
Symptomów tych nie nałeży prze- 

ceniać. Nie mogą one uwalniać też 
nas od poczucia koniecznej ostrożno- 
Ści w zakresie nasze: polityki gospo- 
darczej 'w szczególności zaś w zakre: 
sie gospodarki skarbowej, niemniej 
jednak są one nie ulegającym wątpl. 
wości wyrazem stopniowego, lecz sta 
łego odprężenia sytuacji gospodar- 

czej, 

Zagadnienia polityki wewnętrznej. 
'Przechodzę do zagadnień polityki 

wewnętrznej. I znów, jak poprzednio 
w stosunku do sytuacji międzynarodo 
wej, pragnę 'w krótkiej syntezie dać 
obraz położenia Polski tak, jak się 
ono przedstawia, w sposób jak naj- 
bardziej objektywny. Dominuje nad 
wszystkiem 

MUS OBNIŻONEGO STANDARTU 
ŻYCIOWEGO. 

Trzeba stwierdzić, że zjawisko to, wy 
stępuje na wszystkich stopniach dra- 
biny społecznej: specjalnie ciężkiem 
brzemieniem pada na rzesze bezro 
botnych oraz na szerokie masy lud- 
ności wiejskiej, ale daje się dotkliwie 

  

Sesja budżetowa Sejmu została otwarta. 
WARSZAWA, (Pat). Dzisiaj od sa-. 

mego rana w Sejmie ruch ożywiony. 
O godz. 9 rozpoczęły się obrady szere- 
gu klubów sejmowych. Przed godz. 10 
poczęli przybywać do Sejmu członko- 
wie gabinetu z premjerem Jędrzejewi- 
czem na czele. Na przeciwległych ła- 
wach zasiedli marszałek Senatu Racz 
kiewicz, prezes Najwyższej Izby Kon- 
troli Krzemieński, podsekretarze stanu 
liczni senatorowie oraz wyżsi urzędni- 
cy. 

O godz. 10 min. 15 marszałek Świ 
talski otwiera posiedzenie. Po załatwie 
niu spraw natury formalnej Izba przez 
powstanie złożyła hołd pamięci zmar- 
łych posłów. 

Następnie zabrał głos, witany bu- 
rzliwemi oklaskami na ławąch BBWR. 
prezes Rady Ministrów Janusz Jędrze- 
jewiez, (mowę premjera podajemy 
osobno). * 

Przemówienie premjera było wie- 
lokrotnie oklaskiwane przez Izbę. Po 
krótkiej przerwie wygłosił przemówie 
nie min. skarbu dr. Władysław Za- 

wadzki. 

Po przemówieniu ministra skarbu 
Zawadzkiego, które zostało przyjęte 
żywemi oklaskami na ławach BBWR. 
rozpoczęła się dyskusja generalna nad 
projektem ustawy skarbowej oraz pre- 
liminarza budżetewego. Przemawiali 
posłowie: Rybarski, Róg, Byrka, Nie- 
działkowski Lewicki, Thon. 

Po przemówieniach tych zabrał na 
zakończenie głos poseł Miedziński. któ 
ry w dłuższem przemówieniu polemizo 
wał ze stanowiskiem opozycji. 

Posiedzenie zamknięto o godzinie 
22.30. Zamykając posiedzenie marsza- 
łek oświadczył, że o terminie następ- 
nego posiedzenia posłowie zostaną za 

wiadomieni na piśmie. 

WARSZAWA, (Pat). W myśl koń- 
cowego ustępu art. 44 konstytucji 
Rząd złożył Sejmowi wykaz rozporzą- 
dzeń prezydenta Rzeczypospolitej z 
mocą ustawy, wydanych w okresie od 
zamknięcia ostatniej sesji sejmowej do 
początku sesji bieżącej. Ogółem rząd 
wydał w ciągu roku bieżącego 81 roz- 
porządzeń z mocą ustawv. 

Pienum klubu B.B.W.R. 
WARSZAWA, (Pat). W dniu % bm. 

przy licznym udziale posłów i senato- 
rów odbyło się w Sejmie plenarne po: 
siedzenie klubu BBWR, Obrady zagait 
prezes Sławek, wygłaszając przemó - 
wienie, w którem zapoznał klub z wyni 
kami prac nad nowym ustrojem pań- 
stwa, prowadzonych podczas feryj sej 
mowych. Ze względu na wagę zagad- 
nienia prezes Sławek  zapowiędział 
zwołanie osobnego posiedzenia klubu, 
poświęconego wyłącznie rozpatrzeniu 

projektu nowej konstytucji, zaakcepto 
wanego już w ogólnych zarysach przez 
prezydjum i grupę konstytucyjną BB 

Poseł Sławek podkreślił, że głów- 

nem zadaniem Bloku w najbliższej se- 
sejmowej będzie nietylko wypowie- 

dzenie swego zdania i ostateczne usta- 
lenie zasad nowego ustroju państwa, 
ale także dotarcie do umysłów wszyst- 
kich łudzi w Polsce i wyjaśnienie spo- 
łeczeństwu celów i podstaw mającej 
się dokonać reformy konstytucji. 

  

odczuwać również i inteligencji, о- 
garnia ludzi rzemiosła, handlu i prze 
miysłu, pośrednio zaś i bezpośrednio 
odbija się na znacznej redukcji budże 
tu państwowego, na ograniczeniu bar 
dzo celowych i bardzo (potrzebnych 
wydatków, co zkolei odbija się na ca 
łości życia gospodarczego. 

Jesteśmy dotknięci trudnościami 
gospodarczemi narówni z innemi na- 
rodami świata. Jeśli przebieg tego kry 
zysu jest u nas łagodniejszy niż gdzie- 
indziej, jeśli mimo wszystko łatwiej 
go znosimy, to tłumaczy się to zapew- 
ne naszą względnie prostą strukturą 
gospodarczą, ale i specyficznemi wa- 
runkami, w którch ludność Państwa 
Polskiego żyje i ipracuje: Jednem 7 
najważniejszych zjawisk w tej dziedzi 
nie jest fakt, że to życie i ta praca 
przebiega od lat zgórą 7-miu w wa- 
rurkach niemal niespotykanej w wiel 
kieh państwach stabilizacji, Pierw - 
szym jej wyrazem jest 

STABILIZACJA POLITYCZNA. 
Od dłuższego już szeregu lat w Polsce, 
zarówno pracę rządową, jak i pracę 
społeczeństwa cechuje jednolita myśl 
przewodnia, myśl раг ехсеПепсе pań- 
stwowa, opierająca się na interesie 
Państwa jako całości. Myśl ta sku 
tecznie wprzęga w orbitę swych wpły 
wów elementy bardzo niejednolite, a 
uwzględniając słuszne interesy — ро- 
szczególne, godząc je i regulując, u- 
mie'doprowadzić do rozumnych kom- 
promisów, a nawet ofiar w imię po- 
wszechnego dobra. ю 

Na horyzoncie naszej myśli poli- 
tycznej nie zarysowuje się możliwośc 
bliskiej zmiany w układzie sił poli- 

tycznych narodu. W szczególności 
trudno przewidywać, aby ludzie któ- 
rzy od maja 1926 reku objęli władzę 
rządową, byli w stanie komukolwiek 
innemu władzę tę przekazać: Innemi 
słowy, ciągłość władzy rządowej wy- 
daje się zagwarantowaną na czas dłuż 
szy, co rzecz prosta może odbić się 
tylko dodaiinio na całość życia pań- 
stwowego. ; 

Obok stabilizacji politycznej pod- 
kreślić trzeba z naciskiem znaczenie 
ZŁAGODZĘNIA WALK SPOŁECZ- 

NYCH. 
Jak na tak ciężkie czasy bezrobo- 

cia, jak i na zubożenie warstwy ro- 
botniczej ilość zatargów między К- 
pitałem a pracą jest stosnkowo ni.- 
znaczna, co świadczy niewątpliwie « 
dojrzałości Klasy robotniczej. Nato- 
miast rząd w miarę możności stara się 
wszelkiemi siłmi przyjść ludności ro- 
botniczej z pomocą oraz skutecznie 

  

Deklaracja rządu Sarraut a. 
Nowy rząd będzie kontynuował politykę poprzedniego gabinetu. 

O Pakcie Czterech nie wspomniano. 

  

Premjer ALBERT SARRAUT. 

PARYŻ. (Pat.) Na piątkowem po- 
siedzeniu Izby Deputowanych wśród 
olbrzymiego zainteresowania kół po- 
litycznych przedstawił się parlamen- 

towi nowy gabinet francuski premje 
ra Sarraut. 

Posiedzenie zaczęło się wielką ma- 
nifestacją žalobną ku czci Painlevego. 
Izba uchwaliła urządzić pogrzeb zmar 
łego męża stanu i uczonego na koszt 

państwa w Panteonie. 

Sarrantt wygłosił deklarację rzą- 
dową, którą oklaskiwała żywo lewica, 
centrum i prawica. Oklaskiwane były 
ustępy, w których premjer domagcł 
się oszczędności, zapowiadając likwi- 
dację organizacyj pasożytniczych i 

mówiąc o konieczności stosowania ге- 
presyj względem tych, którzy uchy- 
lają się od świadczeń na rzecz |pań- 
stwa przez składanie fałszywych de- 
klaracyj podatkowych. Tak samo ok 
laskiwano zapowiedź reformy podat- 
kowej oraz zapowiedź reformy iekono 
mieznej, obejmującej eatą Francję 

wraz z kolonjami. Soejaliści zacho- 
wali rezerwę, oklaskując jedyrie 

część deklaracji o kontynuowaniu po- 
lityki pokojowej. 

W sprawie polityki zagranicznej 
Sarraut oświadczył, że rząd będzie 
kontynuował politykę poprzedniego 
gabinetu i domagać się na terenie mię 
dzynarodowym poszanowania zaciąg - 
niętych zobowiązań oraz słusznego 
stosowania paktu Ligi Narodów. Fran 
cja wierna zostanie swym zobowią- 
zaniom i wraz ze iwszystkiemi pań- 
stwami, które podpisały traktaty po- 
kojowe i pakt locarneński pragnie 
kontynuowania dzieła, którego zasad- 
nicze podstawy zostały ustalone w 
harmonji z Wielką Brytanją, Włocha 
mi, Stanami Zjednoczonemi i innemi 
państwami sprzymierzonemi. Francja 

jest w stanie zapewnić poszanowanie 
swych praw i w chwili obecnej współ 

pracować będzie usilnie nad utrzyma- 
niem pokoju wspólnie z innemi pań- 
stwami, a mianowicie z Wielką Bry- 
tanją, która przez usta jednego z naj- 
wybitniejszych mężów stanu potwier 
dziła ostatnio ważność traktatu locar- 
neńskiego, — z Włochami, z któremi 
poprzedni gabinet zacieśnił węzły 
przyjaźni, — ze Stanami Zjednoczo- 
nemi, które poprzez Ocean przynoszą 
swą współpracę w dziele pokoju, — 
dalej z Rosją, z którą zawarła Fran- 
eja pakt o nieagresji (i o określeniu 

napastnika. 

Zasługuje na uwaee fakt, że rząd 
powoływał się jedynie na konieczność 
respektowania i słusznego stosowania 
paktu Ligi Nardów, nie wspomniał 

zaś ani słowem o pakcie 4-ch. 
LEZA ERERE 

Zwycięstwo angielskiej Partji Pracy. 
LONDYN, (Pat). Obecnie wiadome 

są już ostateczne rezultaty odbytych 
wczoraj w Anglji i Walji wyborów mu 
nicypalnych. Okazuje się, że Labour 
Party ogółem zdobyła na nowo 26t 
mandatów od swych przeciwników. 
straciła 19 mandatów. Czysty zatem 

zysk Labour Party wynosi 242 manda 
ty. Zogólnej liczby 880 kandydatów 
wystawionych przez Labour Party wy 
brano 444, Labour Party zyskała w:25 
miastach większość w radach municy- 
palnych. Ludność w tych 25 miastach 
wynosi ogółem 24 miljony. 

E Es 

Polityczni emigranci. 
Skazani w procesie przywódców b 

Centrolewu b. posłowie z PPS. Lie- 
berman i Pragier przebywają w Pary- 
żu z zamiarem osiedlenia się tam na 
stałe. 

Witos i Kiernik jeszcze wcześ- 

niej wyjechali do Czechosłowacji w 
tym samym celu. 

Najgrubsze ryby z pośród potęż- 
nych niegdyś działaczy sejmowych 
obrały sobie w ten sposób los dobrowol 
nych banitów. 

W ZRESONECZE ZETOR ZWOKW 

Polski lot do Moskwy. 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 3 bm. o g 

12.30 z lotniska wojskowego Mokotowskie- 
go wystartowała do Lidy eskadra, złożona z 
5 samolotów wojskowych, pod dowództwem 

płk. Rayskiego. W dniu jutrzejszym, w załeż 
ności od warunków atmosferycznych, eska- 

dra wystartuje do Moskwy. 

Po zgonie Pawła Painlevć. 

Sarraut, premjer rządu oraz min. finan- 
sów Bonnet w drzwiach domu 
W ramce fotografja Zmarłego. 

Kronika telegraficzna. 
— Poseł Rzeczypospolitej w Rumunji 

Arciszewski przyjęty był wczoraj przez mi- 
mistra Titulescu, z którym odbył dłuższą 
rozmowę. 

— Dyrekcja tramwajów gdańskich wyla- 
liła szereg funkcjonarjuszy Polaków i zaan- 
gażowała na miejsce zwolnionych Polaków 
młodych hitlerowców. Również prywatne 
firmy gdańskie zwalniają Polaków, zastę- 
pując ich przez hitlerowców. 

— Przewodniczącym II Kongresu Między- 
narodowej Konferencji Pracowników Umy- 
słowych wybrany został Polak Kościński, se- 

kretarz generalny Związku Zawodowego Pra- 

cowników Umysłowych Polski. 

— Po 5-letnim pobycie na swem stano- 

wisku, opuścił Moskwę, udając się przez 

Warszawę do Berlina, dotychczasowy dzie- 
kan korpusu dyplomatycznego w Moskwie, 
ambasador Rzeszy von Dircksen. 

— Biskup polowy W. P. ks. Gawlina wy 
jechał z Rzymuę wioząc błogosławieństwo 

apostolskie dła armji polskiej, Pozatem ks. 
biskup wiezie dar Ojca Świętego dla Mar- 

szałka Piłsudskiego. 
— Zmarł w Paryżu dyrektor Instyżńta 

Pasteura prof. dr. Roux, wynalazca szczepion 
ki przeciwdyfterytowej. 

żałoby. 

  

interwenjuje w tych wypadkach, 
gdzie interesy pracy tego wymagają. 

Niewątpliwie ciężkie jest 

POŁOŻENIE WSI, 
ale i tu zrozumienie sytuacji wśród 
ludności jest bardzo znaczne i pozų 
lokalnemi wypadkami zamieszek, wy 
wołanych (przez partvjną demagogję, 

trzeba skonstatować spokojną i wytę- 

żoną pracę, która napewno pozwoli 

łatwiej przetrwać bieżące trudności 
niż rozruchy i zaburzenia, najmniej 
mogące zmienić konjunkturę Światy. 
wą. : 

W ostatnich czasach obserwujemy 

próby wichrzenia na terenach Mało- 

polski Wschodniej. Znamy dobrze ich 
źródła i wiemy, gdzie ich należy szu. 
kać. Próby te spotkały sie już z wy- 
raźnem potępieniem ze strony Społe 
czeństwa ukraińskiego. Nie będą one 
mogły zmienić polityki rządu w sto. 
sunku do ukraińskiej ludności Małv- 
polski, natomiast spotkają się ze zde- 
eydowaną i surową postawą organów 

administracji państwowej. 
Jeżeli zatem porównać Polskę ; 

szeregiem innych państw, 10 stwier. 

dzić można większe niż gdzieindziej 
opanowanie, mniej niepokeju, A na- 
pewne nicmniejszy zapał do pracy. 
Polska w mozolnej pracy rąk i myśli 
poszukuje rozwiązań trudności dzia. 
jowych, które się przed nia piętrzą. 

Pragnąłbym zwrócić uwagę Pa- 
nów na te poszukiwania, które są 
związane ze znalezieniem lepszych, 
rozumniejszych i skuteczniejszych 

PODSTAW USTROJOWYCH, 
niż te, które nam daje dzisiejsza kon- 

stytucja, słusznie przez całe społeczeń 

stwo krytykowana. Zagadnienie kon 
stytucyjne stoi przed nami od począt 

ku wskrzeszenia Państwa Polskiego. 
Rozwiązane nad wyraz nieszczęśliwie 

przez Sejm Ustawodawczy, POPTAWio- 
ne częściowo w 1926 roku, stało się 

hasłem, wokół którego skupiła się 

większość sejmowa. Sejm poprzedni, 
pozbawiony zwartej większości, nie 

był w stanie dać w tym zakresie wy- 
razu woli narodu. Należy Sądzić, że 
Sejm obecny wyraz ten znaleźć po- 

trafi. Rząd nie ma zamiaru w tej spra 

wie narzucać swego punktu widzenia, 
sądząc, że w tej doniosłej sprawie 

przedstawicielstwo narodowe Samo 

winno iniejatywę ująć w swe ręce. 

Wiadomo powszechnie, że więk- 

szość sejmowa opracowała swój pro- 

jekt konstytucji. Trzeba więc sobie ży 

czyć, by ten projekt stał się corychlej 

przedmiotem wytężonych a bezstron 

nych rozważań ze strony tej Izby. 
Nie mogę wreszcie pominąć spraw 

może najtrudniejszych, a przecież nie- 

wątpliwie najważniejszych, związa- 

nych z polską 
KULTURĄ DUCHOWĄ. 

Lata wojenne i powojenne z natury rze 

czy przyniosły znaczne spustoszenie na 

tym odcinku życia. Jeśli na skutek 

pracy szkolnej, obejmującej miljony 
młodzieży, wpływy kulturalne szersze 
zatoczyły kręgi, to zdaje się nie ulegać 
wątpliwości, że poziom ich znacznie 

spadł, a istotnie wartościowe dzieła nie 

znalazły dostatecznej ilości nabywców 
nawet wśród inteligentnej publicznoś 

ci. Autorytet człowieka nauki lub sztu 
ki zmalał w oczach społeczeństwa. 
Stan taki nie może być pożądany. 

Uczeni i artyści reprezentują szczyty 

twórczości ludzkiej i śmiało stwierdzić 
można, że godnem pożałowania było- 
by społeczeństwo, które nie potrafiło- 

by wznieść ku tym szczytom oczu. 

Dlatego też rząd zajmuje się żywo te- 

mi zagadnieniami, — czy to umieszcza- 
jąc na popieranie nauki i sztuki znacz 
ne sumy w budżecie Państwa, znacz- 

niejsze, niżby to z ciężkiej sytuacji ma 

terjalnej wynikać mogło, czy to, two- 
rząc lub przyczyniając się do tworze- 
nia instytucyj, których zadaniem jest 
dzierżyć wysoko sztandar twórczości 
duchowej i uczyć naród czci dla niej i 
szacunku. 

Z wiarą w przyszłość. 
Jak panowie widzą, daleki jestem 

od łatwego optymizmu, który zamyka 
oczy na trudności i lubi fantazjować 
na temat, że wszystko będzie dobrze. 
Nie znaczy to jednak, abym zapatry- 
wał się pesymistycznie na przyszłość 
naszego kraju. Wprost przeciwnie — 
wiem i widzę, jak wielkie walory pre 
zentuje już dziś Polska i wiem napew- 
no, że posiadamy wszelkie dane, aby 
w oparciu o nasze właśne siły, nasza 
potęga narastała coraz wydatniej. I 
gdy szukam dla Polski miejsca wśród 
narodów Świata, to widzę dla niej w 
bezpośredniej przyszłości jedno z na- 
czelnych w awangardzie dążącej do 
lepszych przeznaczeń ludzkości. O 
tem, czy to nastąpi, czy potrafimy 
stać się tem, co się nam ze względu na 
naszą liczebność, nasz obszar, nasze 
tradycje, nasze uzdolnienie należy, zde 

cyduje nie co innego, jak nieustępli- 
wa, twarda wola w działaniu, umie- 
jętność podporządkowania cełów je- 
dnostkowych wspólnym celom, shar- 
monizowania wysiłków jednostek w 
jednolitym kierunku. Jest to zadanie 
całego społeczeństwa, całego narodu, 
jest to również:zadanie kierownictwa 
Rządu. Ze swej strony mogę stwier- 
dzić, że praca rządowa pójdzie, jak i 
szła dotychczas w tym właśnie kierun 
ku i śmiem zapewnić tę Wysoką Izbę. 
że Rządowi, któremu mam zaszczyt 
przewodniczyć, woli, energji i decyzji 
w pracy, która przed nim stoi, — nie 
zbraknie.
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Szpitale miejskie. 
Magistrat Wileński, kierując si 

wskazaniami oszczędnościowemi, li- 

kwiduje część szpitali miejskich, nie 
w sensie zmniejszenia ilości miejsc, t. 
j. łóżek, ale zcałkowując administrac 
ję tych jednostek gospodarczych. 

Z pięciu istniejących, obecnie ma 
my cztery, u Św. Jakuba — ogólny, 

na Sawicz — weneryczny, na Zwie- 
rzyńcu — zakaźnych chorób i 4-ty 
ogólny żydowski. O ten ostatni toczą 
się narady i spory w  Magistracie i 
sprawa nie jest jeszcze przesądzona. 
Ze strony chcącej umniejszyć koszty 
administracyjne, wysuwany jest pro 
jekt oddania tego szpitalu gminie wy 
znaniowej żydowskiej pod zarząd. 
Wiemy, że prywatna lecznica Miszme 
res Choilem funkcjonuje sprawnie i 
zadawalnia szerokie warstwy nietylko 
żydowskiej, ale i chrześcijańskiej pu 
bliczności. Magistrat oddawał by do 

szpitala gminy swych chorych, pła- 
<ąc za mich. Zaś przedstawiciele ży- 
dowskiego społeczeństwa, robią ze 
sprawy szpitala sprawę narodowej 
trady: mającej być przez likwidac 

ję tej instytucji zniszczoną. 
Blisko 150-letnie istnienie tego szpi 

tala, istnienie w różnych miastach 
samodzielnych szpitali żydowskich, 
mawet tam, gdzie ludność jest zasymi 
lowana, tradycje ortodoksyjne w Wil 
nie, gdzie się przechowała 'w całej czy 
stości nauka rabinów, potrzeba zakła- 
du — gdzieby liczne przepisy religij 
ne, nakazane przez wyznanie były 
spełniane, oto argumenty, które wysu 
wają obrońcy szpitala żydowskiego. 

Istotnie, warunki otoczenia, atmo 

sfera, język, odżywianie chorych, na- 

wodowość pielęgniarek odegrywają du 

żą rolę w leczeniu chorych, każdy wo 

li być w otoczeniu swojskiem i do ja 

kiego przywykł. To nawet bardzo 

wpływa na stan nerwów, a więc i prze 

bieg choroby. Ale z drugiej” strony 

wyjście projektowane (przejęcie szpi 

tała przez gminę żydowską) byłoby i 

i zapewnieniem tych psychicznych wa 
runków i utrzymaniem, w pewnej 
mierze tej tradycji, o którą głównie 

zdaje się chodzi obrońcom obecnego 
stanu rzeczy. 

I z jednej i z drugiej strony zrozu- 
„miałe są pobudki nakazujące obronę 
swego zdania. Ale pamiętać należy że 
sprawy finansowe, niestety, ciążą po- 
nad wszystkiem obecnie, a miasto na- 

sze jest chyba jednem z najuboższych 
w Rzeczpospolitej. H. R. 

© 

  

  

    

EUGENJA KOBYLINSKA 

ŚWIAT w SZKOLE 
(pamiętnik nauczycielki) 

Książka ta wyszła już z druk. „Lux“ 
i jest do nabycia w księgarniach wil. 

| Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

CENA Zł. 3.50. 

   

     

     

Polski Biały Krzyż. 
„Polski Biały Krzyż* jest organi- 

zącją, społeczną, powołaną do utrzy- 
mywania łączności między żołnierzem 
a społeczeństwem. 

Dać powołanemu do zaszczytnej 
służby w Armji Narodowej obywate 
lowi dobrodziejstwo oświaty; dostar- 
«czyć mu kształcącej ducha i uszlachet 
miającej myśl lektury; wytworzyć dlań 
iw godzinach wolnych od służby ciep 

łą atmosferę towarzyskiego życia w 
świetlicy; krzewić dobry obyczaj, za- 
spokoić ciekawość informacji — oto 
nasze zadanie. : 

Wypływają one z wskazania MAR 
SZAŁKA |PIŁSUDSKIEGO, że „Armi- 
ja polska nie powinna być kastą, lecz 
winna tworzyć z narodem jedność nie 
rozerwalną więc niezwyciężoną*. 

Postulat jedności może być urze 
<czywistniony tylko przez pracę „Pol- 
skiego Białego Krzyża”. Im szerszy bę 
dzie jego zasięg, im liczniejszych bę- 
dzie on mógł dostarczyć żołnierzowi 
dowodów [pamięci i miłości społeczeń 
stwa — tem szybciej narastać będzie 

wskazana przez MARSZAŁKA niezwy 
ciężona potęga "wojska, zespolonego z 

marodem. 
Płynie stąd dla każdego obywate- 

da moralny przymus stanięcia w szere 
gach 

POLSKIEGO BIAŁEGO KRZYŻ 4 
i jako symboliczny wyraz głębokiego 

rozumu obywatelskieso i jako prak 
tyczny odruch wzięcia udziału w bu 

dowaniu duchowej i materjalnej po- 
tęgi Ojczyzny. 

Udział w pracach P. B. K. nie wy 
maga ofiar pieniężnych. Drobna skła 
dka miesięczna w kwocie 50 gr. nie 

może zaważyć na najskromniejszym 

nawet budżecie domowym. Chodzi 

więc tylko o akt dobrej woli. | 

Spełniajcie ten akt w czasie Tygod 

mia Polskiego Białego Krzyża w dn. 
od 4 do 11 listopada b. r. i zapisujcie 

się na członków. 
Zapisy przyjmuje Sekretarjat Pol 

skiego Białego Krzyża, Kasyno Garni 
zonowe, codziennie od godz. 10 — 14 
i od 16 — 18. 

Komitet Wykonawczy 

"Tygodnia Polskiego Białego Krzyża. 
i 

JW ciągu całego tygodnia Polskiego Bia- 

łego Krzyża zbierane będą dobrowolne datki 
ww restauracjach, cukierniach, lokalach roz 

do dalinė Polskiego Białego Krzy- 
ża sprzedawać będzie mareczki w cenie po 

10, 20 i 50 gr. ma cele P. B. K. _ 
'Na zakończenie Tygodnia odbędzie się w 

dniu 11 listopada br. o godz. 23 Dancing s 
Cukierni P. Sztrallowej (Czerwony Sztrali 71) 
lica Mickiewicza 12. 

   

   

КЕа WILL E NS RK I 

Endecja wileńska na cenzurowanem 
Kompromitacja jej filarów. 

(Dokończenie sprawozdania z procesu „Dz. Wil." contra nieistniejący „Głos Wilna*). 
DALSZY CIĄG ZEZNAŃ PROF. KOMARNIC- 

KIEGO. 

WI dalszym ciągu zeznań prof. Komarni 

ckiego, po wyjaśnieniach jak tam bylo 2 

prośbą skaptowania dla „Dziennika МЛ 

'Ochockiego, oskarżony Górnisiewicz stawia 

takie pytanie: 
GÓRNISIEWACZ: —  €zy wiedział paa 

prótesor, że młodzież jest używana do bojko 

towania firm żydowskich i że nakleja na ple 

cy przechodniów kartki z obrażającym napi 
sem? Jelk pan, jako protektor i moralny opie 

kun tej młodzieży, zareagował na to? — Jak 
pan zareagował na fakt ukazania się w 
„Dzienniku Wileńskim ogłoszenia firmy 
„Prużan* po wypadkach koło tego sklepu? 
Czy wiedział pan, że są organizowane bojów 
ki bojkotowe? 

Prof. Komarnieki nie może się połapaś 

w tym nawałe drażliwych pytań. Wobec *e 

go pytania następują kolejno: 
—Czy wiedział pan że Kownacki organi 

zował bojówki? 
Prof. K. wogóle o bojkocie i bojówkaci 

dowiedział się poiem, z prasy. 
— A czy wiedział pan, że były fakty are: 

sztowania i pobicia. 
Owszem, prof. Komarnicki wiedział o ter 
— Wobec tego jak pan zareagował na 

fakt ukazania się ogłoszenia, firmy „Prużan* 
w „Dzienniku Wileńskim*? 

Profesor Komarnicki zaczyna eoś mówić 
eo niemz, nie wspólnego z zadanem mu pyla 
niem. 

— Jak pan zareagował? Przecież po wy 
padkach „Dziennik Wileński*, nawołujący 
do bojkotu Żydów, umieścił ogłoszenie ży- 
dowskie? Czy nie zdziwiło to pana? 

— Mój osobisty pogląd, jeżeli © to eho- 
dzi... — profescr waha się i urywa. (Śmiech 
na sali). 

— Panie profesorze przecież pytanie jest 
bardzo jasne — prosi w dalszym ciągu o md 
powiedź przewodniczący Brzozowski. 

— Dziennik nie jest oficjalnym organem 
stronnictwa — usiłuje prof. Komarnicki z ia 
uej beczki. Dużo mówi o swojem prezesost- 
wie w stronnictwie nerodowem, lecz konkret 
nej odpowiedzi na pytanie nie udziela. 

— Więc może pan profesor powie, czy 
uważa za czyn etyczny bojkotowanie firm 
żydowskich? 

Prof. Koemarnieki nie odpowiada konkrct 
nie na, to pytanie. Mówi, że jego stanowisko 
w sprawach mniejsześci żydowskiej jest zna 
ne. 

— Co pan profoser może powiedzieć 0 p. 
Zwierzyńskim jako © wydawcy, w związku 
z umieszczaniem ogłoszeń żydowskich w „Dz. 
Wil.*<, 

Profesor Komarnicki ošwiadeza, že oglo 

szenia żydowskie są nietylko w „Dzienniku 
Wiileńskim* lecz także i w „Gazecie War- 
szawskiej“. 

— A dlaczego są? Więe pomimo głoszo- 
1ego bojkctu Żydów można od nich brać pie 
niądze za ogłoszenia? 

— To jest kwestja 
sali śmiech). 5 

OCHOCKI: A jak można to nazwać? 
PRZEWODNICZĄCY: Pan profesor nie 

dał już na, to odpowiedzi — a zwracając się 
do profesora Komarnickiego: Jak pan uwa- 
2а za rzecz etyczją czy nieetyczną, jeżeli się 
głosi jedno, a robi drugie? 

PROF. KOMARNICKI odpowiada wymija 
jąco. Uważa, że pewne zastrzeżenia mogą być 

że można poddać rewizji żę sprawę ogłoszeń. 
— Czyją własnością jest „Dziennik Wi- 

leński*? 
— „Dziennik Wileński* nie należy do p 

Zwierzyńskiego. Jest on własnością... (prof. 
się waha) własnością grupy. 

— A do czyjej kieszeni płyną pieniądze 
z wpływów „Dz. Wił.*? 

— Pan, Zwierzyński pieniędzy tych nie 
bierze. Idą cne na ułepszenie wydawnietwa. 
Zresztą wogóle wpływów niema. 

— OCHOCKI: A wie pan, panie profeso- 
rze, że „Dz. Wileūski“ po upływie dzie- 
sięciu dni od wypadków znowu przyjął ogło 
szenie firmy „Prużan*? 

Profesor nic nie odpowiedział. 
MEC. KIERSNOWSKI: Panie profesorze 

de kogo należy kino „Stylowy*? 
— Do firmy żydowskiej. 
Na marginesie trzeba zaznaczyć, że wła 

ścicielem tego kina jest katolik p. Suborto- 
wiez. Ogłoszenia ,Stylowego* umieszczał 
„Głes Wilna*. Oskarżenie chciało zdyskredy- 
tować „Głos Wilna“, a postawiło w przykrej 
sytuacji prof. Komarnickiego. 

ZEZNANIA PROF. GLIXELLEGO. 

Profoser Glixelli dorzuca kilka szczegó- 
łów z rozmowy, prowadzonej z Ochockim. 
Prof. Glixelli w przeciwieństwie do prof. Ko 
marniekiego pamięta, że Ochocki zarzucał p. 
Zwierzyńskiemu przyjmowanie ogłoszeń ży- 
dowskich wbrew głoszonym ideom. 

Prof. Glixelli oświadcza, że stoi zdala (?!) 
6d spraw politycznych i nie może wyjaśnić 
dlaczego oobok dwóch istniejących w swoim 
czasie pism endeckich „Glos Wilna“ it „Dzien 
nik Wileński* powstało jeszcze trzecie. 

Stwierdza także, że Ochceki oddał stron 
nietwu narodowemu duże usługi jako mów- 
ea. 

IWANOFF BYŁY KOMISARZ O TAKTYCE 
„DZIENNIKA WILEŃSKIEGO". 

Iwanoff był administratorem „Głosu Wil- 
ma*, Twierdzi z eałą stanowczością, że „Dz. 

  

dziennikarstwa. (Na 

Wileński* przekupywał chłopców, roznoszą 
cych „Głos Wiłna* i dawał im do roznosze 
nia „Głos Wileński, W ten sposób „Głos 
Wilna* w krótkim czasie stracił większość 

prenumeratorów na rzecz „Głosu Wileńskie 
go“ p. Zwierzyūskiego. 

Dziennik Wileūski“ poza/em, jak twier“ 
dzi Iwanoff, dawał pieniądze na pijatyki ze- 
cercm „Głosu Wilna*. Pijani zecerzy porzu 
eaii nieraz pracę w nocy, co powodowało, że 
„Głos Wilna” ukazywał się nazajutrz ze zna 
cznem cpóźnieniem. Wychodziło to na ko- 
rzyść „Głosu Wileńskiego*. 

Świadek Daszkiewicz, b. współpracownix 
„Głosu Wiilna* potwierdza to samo. 

Ochecki zadaje pytanie na temat prowa- 
dzenia się sekretarza „Stronnietwa Магойо 
wego* p. J., który mieszkał w lokalu stron 
nietwa. 

— W partji stawiano zarzuty, že p. J. 
mieszka z kochanką... 

Mee. Jasiński i mee. Kiersnowski ostro pro 
testują przeciwko wywlekaniu spraw prywat 
nych. 

— Czego panowie tak się oburzają — mó 
mi prezes Brzozowski — przecież w ciągu 
prceesu zdarzyło się ło po raz pierwszy. 

CZŁONKINIE „KLUBU MŁODYCH*. 

Przed sądem staje p. Naborowska, lat 23. 
— Czy należała pani do „Klubu Mlo- 

dych“? 
— Tak. 
— Czy brała pani udział w bojkocie skle 

pów żydowskich? 
— Tak — rozdawałam ulotki. 
— Kogo pani zaczepiała? 
— Wszystkich. 
— Dużo esób należało do Klubu? 
Naborowska nie może tego powiedzieć. 

Na zebraniach Klubu nie widziała prof. Ko 
marniekiego. Zna natomiast Kownaekiego 
miał nawet referat w Klubie. Nie przypomi 
na treści referatu. 

— Jakie wykształeenie posiada pani? 
N. baka eoś pod nosem. Nie ma średnie- 

N. mówi dalej, że koledzy jej sami sobie 
nakłejali na plecy kartki z odpowiednim 
„bojkotowym* napisem i paradowali z tem 
po ul. Miekiewicza dla odstraszenia chrześci 

jan od firm żydowskich. 

KOWINACKI BYŁ INICJATOREM BOJKOTU 

Świadek Kociemski Karol, b. członek Zw 
Mł. Wszechpolskiej, mówi, że kierownikiem 
„Klubu Młcdych* hył Kownacki, Sądzi też, 
że kierownicy bojówek bojkotowych  mu- 
sieli otrzymywać instrukcje od Kownackiego. 

Świadek Michałowski, również b. członek 
Mł. Wszechpolskiej, twierdzi, że na terenie 
akademickim  iniejatywę do bojkotowania 
Żydów dał Kownacki. Kownacki redagował 
ulotki i plakaty. 

Zwierzyński wiedział o wszystkiem, ponie 
waż Michałowski powiedział mu sam © żem 

na początku całej akcji. Zwierzyński odpo 
wiedział na jego ustne sprawozdanie: 

— Dobrze, dobrze. 
Z tego Michołowski wnioskuje, że poeh- 

walił wszystkie poczynania. 
Zresztą p. Zwierzyński wkrótce potem 

brał udział w zebraniu kupców i przyrzekał 
tam poprzeć kupiectwo w walce ekonomicz- 
nej z Żydami. 

— Jakie były stosunki moralne w „Kiu- 
bie Młodych*. 

— Rezwięzłe. Doprowadziło to zpoczątku 

do podziału organiacji na dwie oddzielne 
grupy — męską i żeńską, a potem do zupeł 
nego rozwiązania. 

— Cc pan wie o domie schadzek w po 
sesji Zwierzyńskiego. 

Michałowski opowiada następujący kapi 
talny fakt: 

(Pewnego wieczora był w lokalu „Dzien 
nika Wileńskiego". W pewnym momencie za 
oknami redakcji, pod bramą powstało zamie 
szanie, hałas J doleciały plugawe wyzwiska 
Pracownicy redakcji zaniepokoili się i chcie 
li biec na ratunek lub pomoc. Wtedy odez- 
wał się obecny redaktor J. Obst: 

— Dajcie spokój, to chyba do tego b... 
— Michałowski zaciął się na tym wyra- 

zie. 
— No niech pan powie, niech się pan 

nie krępuje. 
— Powiedział, wysoki sądzie słowo, któ 

re jest bardziej nieprzyzwoite niż „dom nie 
rządu”. 

— No to już niech go pan nie mówi. 

POŚREDNIK MIĘDZY ZWIERZYŃSKIM A 
OCHOCKIM I GÓRNISIEWICZEM. 

Dyrektor Władysław Mazurkiewicz bzł 
pośrednikiem między Ochockim it Górnisie 
wiezem a Zwierzyńskim. Opowiada obszernie 
o pertraktacjach i zaznacza, że inicjatywa 
pojednania t sprzedaży „Głosu Wiilna* wysz 
ła ze strony Ochockiego i Górnisiewicza. Na 
ostainiem posiedzeniu, na którem Zwierzyń 
skiego reprezentował Kownacki, ułożono na 
wet tekst przeprosin. Wszystko rozbiło się © 

pieniądze. Ochocki chciał otrzymać je zgó- 
ry. 

Ochceki wtrąca, że wogóle dyr. Mazur 

kiewicza © pośrednictwo nie prosił. Oświad- 
cza także że Mazurkiewicz drukował w „Gło 
sie Wilna swoje artykuły i nazywał w nich 
„sanację* — „szezekającymi psami*. 

Mszurkiewiez usiłuje temu zaprzeczyć, 
Włedy Ochocki zaczyna mówić. Twierdzi. 

że Mazurkiewicz dawał im artykuły, kióre 
powedowały konfiskaty. Że był motorem ak- 
cji przeciwke b. prezydentowi Folejewskie- 
mu w Sprawie „Arbonu', że t© on właśnie 
<Gstarczył redzkcji wyciągu z rejestru hand 

lowego © spółce Toemmaka. | * 

Odpowiedzi Mazurkiewicza są niejasne. 
Można się domyślić, że chce oponować. 

Przewcdniczący uspakaja żemperamenty 
obu. 

INŻYNIER ŁACIŃSKI B. WACEPREZES 
STRONNICTWA „NARODOWEGO*. 

Przed sądem staje inżynier Łaciński były 
wieeprezes stronnietwa, „„narodowego*. 

— Czy wiedział pan, że p. Zwierzyński 
nie wyliczył się z pieniędzy, danych mu 
przez stronnictwo na wybory. 

Owszem, inż. Ł. wiedział o tem. Zwrócił 
się z tem de prof. Komarniekiego, lecz! ten 
dał mu wymijającą odpowiedź. 

— Czy interpelował pan w Sprawie ży 
dowskich ogłoszeń w „Dzienniku Wileń- 

skim*'? 
— Tak. 
Inżynier Łaciński mówi dalej, że z tych 

powodów nastąpiły tarcia w zarządzie, wo 
bee czego wystąpił wogóle ze stronnieżwa. 

KOMARNICKI WIYJAŚNIA. 

Sąd prosi p. Komarniekiego, by wyjaśnił 
sprawę niewyliczenia się p. Zwierzyńskiego. 

Prof. Komanrnicki przyznaje, że p. Zw. 
stawiano ten zarzut, lecz obecnie sprawa ia 
jest całkowicie wyjaśniona. P. Zwierzyński 
wyliczył się później z pieniędzy. 

PRZEMÓWIENIA STRON. 

Mee. Jasiński i mec. Kiernowski cały cię 
żar oskarżenia skierowali na Ochockiego. — 
Przedewszystkiem też starali się wybielić cał 
kewicie opinję p. Zwierzyńskiego — oczywi 
Ście z tych zarzutów, które były postawione 
w czasie przewodu. 

Domagali się ukarania oskarżonych. 
Ochocki przemawiał długo i rzeczowo 

Zdzierał maskę obłudy z endecji wileńskiej 
i eiskał gromy na Zwierzyńskiego. Odnosiło 
się wrażenie że wygłasza mowę oskarżającą. 
Demagał się wyroku uniewinniającego. 

Zamierzają wyciągnąć 
konsekwencje. 

Jak donosi prasa żydowska, kilku działa- 

czy owskich opierając się na materjałach 

docltarczonych przez przewód sądowy w gło- 

śnej sprawie „Dziennika Wileńskiego con- 

itra Ochocki i in., postanowili wytoczyć skar 

gę do władz śledczych przeciwko tym 0s0- 

bom, które organizowały bojówki bojkoto- 

we w czasie antyżydowskich zajść listopado- 

wych i których rola zdekonspirowana -z0 

czasie przewodu 

  

  

  

   

stała dopiero obecnie w 

sądowego. 

Skarżący skargę swoją uzasadniają rze- 

komo tą okolicznością, iż skoro niektórzy 

uczestnicy tych bojówek  bojkotowych 

stali w swoim czasie pociągnięci do odpo 

wiedzialności sądowej i nawet ukarani, 

więc tembardziej ponoszą odpowiedzialność 

Z0- 

   

organizatorzy tych wystąpień. 

BBESRZKO ROD AR IRR NEC NA UIA A E ATK IRA DI I NSS NST 

Najfotogeniczniejsze kapelusiki. 

  

W jednym z kabaretów paryskich urzą: 
dzono niedawno konkurs na „najfotogenicz- 

niejsze kapelusiki*. Konkurs ściągnął tłum 
uczestniczek. Fotogr. prezentuje laureatki. 

Echa samobójstwa na górze Zamkowej, 
Onegdaj donosiliśmy © samobójstwie in- 

struktora sportowego Ludomira Zapolskiego, 
„który zastrzelił się na Górze Zamkowej. 

Ludomir Zapolski pozostawił list do po: 
licj, w którym stwierdza, iż samobójstwo 
popełnił z własnej nieprzymuszonej woli, iż 
zamiar pozbawienia się życia powziął od 
kilku tygodni i dlatego też starał się o otrzy 
manie pozwolenia na posiadanie. broni. 

Jak zdołano stwierdzić, Zapolski prace- 

wał na elektrowni miejskiej, gdzie niedaw- 
no otrzymał wymówienie i został zwolnio- 
ny. Powodu samobójstwa narazie nie stwier 
dzono. Z jednej strony okoliczności samo- 
bójstwa oraz napisane pfzez niego na pias- 
ku alei dwukrotnie imię „Tania“ przema- 
wiają raczej za tem, iż tło samobójstwa było 
remantyczne. Z drugiej strony redukeja rów. 
nież mogła być powodem tragicznego kroku. 
Deciekania władz trwają. 3 (e) 

Wilki 
Donoszą, iż plaga wilków w niektórych 

gminach powiatu mołodeczańskiego i woło- 
żyńskiego coraz bardziej daje się odczuwać: 
Wilki już nieżylke z pola, lecz i z zamknię 
tych budynków porywają żywy | inwentarz. 

  

Mieszkańcy wsi Rondziany, Kowale, 
Ostrowiczany t Zagórzany nocami ustawili 
warty, kilkakrotnie wilki wdzierały się do 

stajen i chlewów, skąd porywały i dusiły 
żrebięta i cielęta. 

KURJER SPORTOWY 
Bi ież iałowieża 

Wczraj został złożony przez Wil. 

Okr. Zny. Narciarski protest w spra- 
wie mającego się odbyć w Białowieży 
Kursu narciarskiego. 

Narciarskie Wilno, dbając o dobro 
swoich interesów składa protest, bo 
czyż p. p. z PZN. nie wiedzą, że Wil 
no ma świetne warunki narciarskie, 
którym nie może przecież przeciwsta 
wić się nieznana Białowieża. 

Zakrawa to na kpiny, ale z dru 
giej strony kurs ten ma być organizo 
wany przez najwyższe władze spor- 

czy Wilno? 
towe 'w Polsce, tak że trudno uwie- 
żyć, że zaszła jakaś pomyłka. 

Chyba tylko dlatego obrano Biało 
wieżę, że jest ona bliżej położona od 
Warszawy, ale to żaden argumeńt. 

Słowem koncepcja Białowieży po 
winna upaść. Protest WOZN. powi- 
nien zrobić swoje. 

Dowiadujemy się również, iż Miej 
ski Komitet W. F. ze swej strony za 
interesował się tą sprawą i w najbliż 
szym czasie zamierza również złożyć 
protest do PUWF. 

Piłkarze W. K. S$. chcą wygrać z Polonią. 
Po przegranym meczu niedzielnym z Po 

łonią piłkarze nasi nie stracili humoru. - - 
Chcą Kloniecznie wygrać spotkanie rewanżo- 
we w Warszawie. S 

'MWiukaesiacy »muszą jednak liczyć się z 
tem, że chcąc wejść bezpośrednio do Ligi 
trzeba Polonię pokonać w stosunku lepszym miż 3:1. Trzeci mecz w razie wygrania z Po Tonią mie odbędzie się, gdyż postanowiono że 
w danym wypadku zadecyduje stosunek bra- 
mek (brak czasu). ‚ 

W. K. S. ma zamiar wprowadzič zmianę 

  

w linji ataku. Zmiana ła zbyt nie pomoże, 
bo Połubiński mało jest gorszy od Haj ula, 

który grał dość dawno i kto wie, czy wyt- 
rzyma tempo całego meczu, : 

Jeżeli wygramy (trudno!!!) z Polonią to 
w takim razie wejdziemy bezpośrednio do 
Ligi, w przeciwnym zaś razie W, K. S grać 
będzie z Garbamią i Czarnymi. 

Obie te drużyny zajęły dwa ostatnie miej 
sca. Pierwszy mecz tych drużyn odbędzie się 
już w najbliższą niedzielę. 

Sytuacja w Lidze. 
„MW czołowej grupie Ligi sytuacja jesz 

nie została wyjaśniona. Wisła ma 13 pun 
któw, ale ma jednocześnie wszysiikie rozeg 
rane mecze. 
i „Ruch grać jeszcze będzie z Qracovią, a 
jeżeli wygra, to zdobędzie ogółem 15 pkt, ca 
wystarczy do zajęcia pierwszego miejsca. 

Pogoń może wyjść na pierwsze miejsca 
tylko wówczas, gdy wygra z L. K. S-em, 
ale wtedy Ruch musi przegrać względnie zre 
misować. 

Trzy więc te drużyny mają równe Szanse 
Foworytem jest Ruch, który gra swój об- 

talni mecz 12 listopada. 

WALNE ZEBRANIE HOKEISTÓW. 
Za ikiikar dni ma się odbyć doroczne а'- 

ne zebranie związku hokejowego. Na porząd 
ku dziennym wybory władz i t. d. 

«Na marginesie tej wiadomości zaznacza 
my, iż daleko lepiej by w zimowych gałę- 
ziach sportu poszczególne związki miały swo 
je zebrania po skończonym sezonie; a nigdy 
u progu sezonu, wówczas gdy musi kipieć 
praca organizacyjna. 

KURS ŁYŻWIARSKI. 
Zarząd Wileńskiego T-wa Łyżwiarskiego 

w najbliższych dniach bm. ma rozpocząć „pod 
kierownictwem fachowych sił Kurs Suchej 
Zaprawy i Gimnastyki Łyżwiarskiej dla zwo 
lenników sportu łyżwiarskiego. 

Szczegóły będą podane dodatkowo. 

  

Przygotowania do obchodu 
15-tej rocznicy odzyskania 

niepodległości Rzeczypospolitej. 

Jak wiadomo, w dniu 11 listopada br. przy 
pada 15-ta rocznica odzyskania niepodległos 
ci Państwa Polskiego. Na zebraniu, odbytem 
onegdaj w sali .Sekretarjatu Wojewódzkiegi 
BBWR., przy udziale przedstawicieli wojska, 
szefów władz, duchowieństwa reprezentantó х 

sfer gospodarczych kół rzemieślniczych, Teat 
ru, prasy, wielu organizacyj naszego miasta, 
powstał pod przewodnictwem prezydenta mia 
sta dr W. Maleszewskiego Komitet, który usta 
li program uroczystości w dniu 11 listopada. 

Zagajając zebranie, przemawiał sen. Abra 
mowicz, podkreślając, że przypadająca w biez. 

roku 15-ta rocznica ma specjalnie doniosłe 
znaczenie, gdyż zamyka okres rozwoju Rze 
czypospolitej pod względem gospodarczym i 
politycznym i daje okazję do przeglądu tego 
wszystkiego, co Rzeczypospolita 'w ciągu tego 
15-lecia osiągnęła 

W dyskusji zabierali głos: pos. Stanisław 
Dobosz, pos. dr Brokowski, płk. Dobaczewski 
i wiele innych osób. Dr. Brokowski w przemo 
wieniu swem przedłożył w ogólnym zarysie 
projekt obchodu dnia 11 listopada 1933 r. Na 
obchód mają się złożyć: msza polowa, defila 
da, koncerty orkiestr wojskowych, uroczyste 
posiedzenia wieczór w Teatrze na Pohulance, 
popularny wieczór legjonowy w sali miejskiej 
akademje w poszczególnych dzielnicach na 
Uniwersytecie, obchody w szkołach i t. 
Związek Strzelecki organizuje również podnio 
sły obchód Miasto będzie udekorowane i ilu 
minowane. Rodzina Wojskowa wraz z innemi 
©; izacjami kobiecemi, urządza uroczystość 

ia hołdu kobietom — bohaterkm, poleg 
łym w walce o niepodległość Kom. wykońaw- 
czy, wyłoniony na osek posła Brokowskie 
go, zbierze się dzisiaj dnia Blistopada o godzi 
nie 18 w sali Sekretarjaiu Wojewódzkiego B. 
B WR. przy ulicy św Anny 2, celem ustałenia 
szczegółów programu obchodu. E > 

  

   
   

  

  

  

Sprawa 0 napad 
na wiceprezydenta Czyža, 
Wezoraj na wokandzie sądu okręgowego 

w Wilnie znalazła się sprawa b. szoferów 
„Arbonu* Bielukiewicza i Rynkiewicza, któ 
rzy w dniu 3 marca r. b. mapadli na wice 
(prezydenta „Czyža. 

Zajście to miało miejsce w lokalu cu- 
kierni „Sztralla* w godzinach wieczornych. 

Oskarżeni wyjaśnili sądowi tło zajścia, 
które w swoim czasie było różnie komento- 
wane. 

Bielukiewicz i Rymkiewicz 'pracowali w 
swoim czasie w „Arbonie* w charakterze 
szoferów. Należeli również do prorządowej 
organizacji ,„Transportowców', której dzia: 
łalmość w pewnym wypadku szkodziła posu- 
nięciom PPS, t. j. organizacji, do której na- 

leży wiceprezydent Czyż. 

  

Szoferzy otrzymali wymówienia i zosłali 
przez dyrekcję „Arbonu* zwolnieni. Oboje 
powzięli zgodnie podejrzenie, że przyczynił 
się do 'tego wiceprezydent Czyż przez inter: 
weńcję w „Arbonie*. Rozgoryczeni dokonali 
na niego napadu, chcąc się zemścić, za dozna 
ną, jak sądzili przez niego, krzywdę. 

Wiceprezydent Czyż, zeznający w -cha- 

rakterze świadka, oświadczył, że żadnego 
wpływu. na dyrekcję „Arbonu*. miemiał i że 
podejrzenia szoferów są miesłusżne, Podob- 
mo zwolniono ich w drodze dyscyplinarnej. 

Sąd sprawę odroczył do dnia dzisiejszego 
w celu zawezwania świadków, którzy mają 
wyjaśnić w jaki sposób i dlaczego zostali 
zwolnieni szoferzy (przez „Arbon*. 

Oskarżonych broni mec. Andrejew, —- 
powództwo popiera mec. Szyszkwoski. 

Włod. 

Obniżenie kolejowej taryfy 
osobowej. 

Dowiadujemy się, że ministerstwo 
komunikacji opracowuje zmianę tary 
fy osobowej tak pod względem niektó 
rych zasad stosowania jej jak również 
i co dy wysokości opłat, które ulegną 
prawdopodobnie znacznemu  obniże- 
niu, zwłaszcza przy przejazdach na 
większe odległości—redukcja wynieść 
ma 25 procent, 

Przy tej okazji projektowana jest 
przebudowa zniżek wszelkiego rodza- 
ju itaryf ulgowych w kierunku ich uje 
dnostajnienia, oraz dostosowania do 
nowej zniżki generalnej. 

Częściowo reforma ta udostępni 
ogółowi ustępstwa, z których dzisiaj 
korzystają jedynie pewne kręgi osób, 
inne zaś ustępstwa będą ujęte w spo- 
sób bardziej przejrzysty. 

W projekcie przewidziano zastą- 
pienie taryfy IV-tej klasy taryfą pod- 
miejską, znaczne dodatkowe obniże 
nie taryfy klasy I-ej, oraz dostosowa 
nie dopłaty ma (pociagi pośpieszne do 
stref 50-ciokilometrowych. 

Projektowame jest również wpro- 
wadzenie biletów powrotnych dła ce 
łów turystyki. 

Obniżona taryfa weszłaby w życie 
w dniu 1 stycznia 1934 r. 

U schyłku sezonu drogowego 

Z dniem 15 listopada r. b. wstrzy. 
mane zostaną wszystkie roboty dro- 
gowe na terenie poszczególnych powia 
tów województwa wileńskiego. 

W bieżącym roku zbudowano i na 
piawiono drogi w Wileńszczyźnie na 

przestrzeni 200 klm. 

Największą zasługą Wydziału Dro 
gowego Urzędu Wojewódzkiego jest 
naprawienie wielkiego szlaku Ława 
ryszki — Michaliszki, wiodącego do 
perły jezior polskich — Narocza. 

10 proc. dodatku 
do państwowego podatku 

przemysłowego. 
(W ostatnich dniach zostało ogłoszone 

w Dzienniku Ustaw R. P. rozporządzenie Pre 
zydemita Rzeczypospolitej w poborze 10 proc. 
dodatku do państwowego podatku przemysło 
wego. 

Dodatek ten wprowadza się niezależnie 
od 10 (proc. dodatku, pobieranego na mocy 
ustawy z dnia 12 lutego 1931 r. (Dz. U R. 
PP. Nr. 16 poz. 82) e 

Opłacać podatek obowiązane są przedsię 
biorstwa (przemysłowego, zaliczone według 
taryfy od kategorji od 1 do 5 od obrotów 

  

osiągniętyc w okresie od 1 października 
1933 r. do 30 września 1934 r. 

Powyższe przedsiębiorstwa, opłacające 
zaliczki miesięczne winny uiszczać 10 proce. 
dodaliek począwszy od zaliczki przypadającej 
za miesiąc październik 1933 r., opłacające 
zaś zaliczki kwartalne — począwszy od za 
liczki za IV kwartał 1933 r., bez osobnego 
zawiadomienia ze strony władzy podatkowej. 

Niezapłacony: 10 proce: dodatek podlega 
przymusowemu ściągnięciu łącznie z nałsz 
nością główną 

RADJO 
WILNO. 

SOBOTA, dnia 4 listopada 1933 r. 

7,00 — 7,55: Czas. Gimnastyka. Muzyka. 
Dziennik poranny. Muzyka. Chwiłka gosp. 
dom. 11,30 — 13. Przegląd prasy. Wiad. o ek 
sporcie. Komunikat. Czas. Muzyka. Dziennik 
poł. Kom. meteor. Muzyka. 15,25: Program 
dzienny. 15,30: Giełda rolnicza. 15,40: Chwii 
ka strzelecka. 15,50: Muzyka żydowska (pły 
ty), 16,20: „Znaczenie wychowawcze harzer 
stwa — odczyt. 16,40: Francuski, 16,55: Kon 

cert. 17,45: Aud. dla chorych. 18,00: Nabożeń 
stwo z Ostrej Bramy. 19,05: Tygodnik litew 
ski. 19,20: Rozmait. 19,25: Kwadr. akademi- 

cki. 19,40: Program na niedzielę. 19,45: Dzien 
nik wieczorny. 20,00: Przemówienie gen. Sta 
chiewicza. 20,10. Skrzynka techniczna. 20,30: 
Koncert Europejski. 21,30: Koncert chopinow 
ski. 22,10: „Kłajpeda — jej przeszłość, teraź 
niejszość i przyszłość* — odczyt wygł. Te- 
odlor Nagurski. 22,25: Wład. sport. 22,40: 
Transm. muzyki ludowej i cygańskiej. 23,15: 
Kom. meteor. 23,20: Muzyka taneczna z płyt. 

    

  

  

- NOWINKI RABJSWE | 
TRANSMISJA Z: BUDAPESZTU. 

W sobotę o godz. 20,30 polskie rozgłoś- 
nie transmitują z Budapesztu wielki koncert, 
poświęcony muzyce węgierskiej. W progra- 
mie transmisji Msza Dohnanyiego, czoło- 
wego dziś obok Bartoka kompozytora wę- 
gierskiego. Utwór ten wykonany będzie 
przez artystów opery budapeszieńskiej, chó- 
ry i orkiestrę symfoniczną pod dyrekcją sa- 
mego autora. W drugiej części transmisji 
o godz. 22,40 nadana będzie popularna mu- 
zyka węgierska w wykonaniu orkiestry cy- 
gańskiej. 

Z ZAGADNIEŃ BAŁTYCKICH. 

W cyklu odczytów, poświęconych zagad- 
nieniom bałtyckim, usłyszymy dzisiaj o g. 
22,10 przed mikrofonem wileńskim p. Teo- 
dora Nagurskiego, który będzie mówił o 
Kłajpedzie w przeszłości i w chwili obecnej 
oraz o widokach tego portu na przyszłość. 

AUDYCJA SZOPENOWSKA. 
Na dzisiejszą audycję szopenowską o #- 

21,30 złożą się następujące utwory Mistrza 
Nokturn cis-moll, Mazurek fis: 
a As-dur w wykonaniu cenionej 

—t etiudy, 
moll i Bal 
pianistki 

   
    

    

fji Jaroszew: 

  
— Dotąd, tatusiu, nie rozwiązałeś mojega 

zadania? ;



  

4 KU 
  

XWIII Plenarne Zebranie 
Izby Przemysłowo-Handlowej 

w Wilnie. 

W dniu 31 października odbyło się w -g0 
dzinach wieczornych XVII Płenarne Zebca 
nie izby Przemysłowo - Handlowej w Wilnie 
pod przewodnictwem p Wiceprezesa inż, A 
Zaikinda. 

Sprawozdanie Dyrektora Izby jak również 
sprawozdanie z sytuacji gospodarczej okręgu 
Izby w II kwartale zostało przez zebranie 
przyjęte do wiadomości 

. W celu ożywienia kontaktu między Izbą 
a terenem poleskim, zebranie uchwaliło na 
wniosek Zarządu Izby powołać do życia w 
Brześciu nad Bugiem Ekspozyturę Biura Izby 
Przemysłowo - Handłowej w Wilnie — z ie 
renem działalności, obejmującym województ 
wo poleskie. 

W dalszym ciągu zebrania pan Dyrektor 
Izby zreferował zaprojektowany przez Zarząd 
preliminarz budżetowy Izby na rok 1934, kto 
ry po dłuższej dyskusji został przez zebranie 
uchwalony wraz z upoważnieniem dla Zarzą 
du do poczynienia zmian, jakie okażą się ko 
nmieczne w związku z zatwierdzeniem prelini 
narza przez Min. Przemysłu i Handlu. Przyję 
ty przez Plenum Izby preliminarz budżetowy 
uwzględnia, w granicach niezbędnego mini- 
mum bardzo znaczny rozrost. działalności Iz 
by, szczególnie na odcinku handlu zagranicz 
nego. Budżet musiał ponadto uzględnić potrze 
bę preliminowania pewnych kwot na koszta 
wyborów do Izby, które si- odbędą w 1934 
roku oraz na koszta utrzymywania ustawowe 
go Związku Izb Przemysłowo - Handlowych, 
który już od Nowego Roku mą zacząć fun 
kcjonować. Należy zaznaczyć, że prelimina*z 
nie wprowadza nowych wydatków personal 
nych 

Preliminarz budżetowy Izby na rok 1934 
został zrównoważony i zamyka się sumą 
419.887 zł. tak po stronie wydatków jak i 
dochodów 

Przy sposobności omawiania budżetu Iz 
by powzięto uchwałę w sprawie przekształce 
nia izbowej Komisji Finansowo - Kredytowej 
na Finansowo - Kredytowo - Budżetową z 

tem, że w przyszłości przedmiotem rozważań 
tej Komisji będą również projekty budżetów 
1zby przed ich przekazaniem Zarządowi i Pie 
narnemu Zebraniu 

Następnie zebranie uchwaliło szereg zmian 
części I-szej i Il-ej statutu Izby, wywołanych 
koniecznością dostosowania statutu do zno 
welizowanej 3-krotnie ustawy o izbach prze 
mysłowo — handlowych, oraz przyjęło osta 
tecznie statut służbowy i emerytalny urzędni 
ków Izby, poczem przewodńiczący zakomuni 
kował zebranym o ustąpieniu z Zarządu Izby 
p Wiceprezesa Saula Trockiego, wyrażając 
żal, że z grona Zarządu ubywa tak wybitny 
1 czynny jego członek oraz składając w imie 
niu Zarządu podziękowanie p. inż Trockiemu 
za jego intensywną i tak cenną dla Izby pra 
cę na zajmowanem dotąd stanowisku. 

  

W wyniku zarządzonych wyborów na miej 
sce ustępującego p. radcy S$. Trockiego został 
wybrany przez Sekcję Przemysłową na wice 
dn Izby z tej Sekcji — p, radca Michał 

aud, 

Ostrożnie z artykułami 
spożywczemi, 

ŃW. ub. miesięcła zbadano w Wilnie 587 
próbek artykułów żywnościowych na targach 
i w sklepach spożywczych oraz młeczarniach, 
piekarniach i jadłodajniach. 

Na 587 zbadanych próbek stwierdzono, iż 
114 jest bądź sfałszowanych, bądź też nieś 
wieżych i zepsutych. Najwięcej wypadków 
stwierdzono z mlekiem, jajami, masłem, ora 
szmalcem, mięsem i pieczywem. 

W związku z tem komisje przeprowadza- 
jące badania sporządziły odnośne protokuły 
<karno — administracyjne, 

Z pogranicza. 
ZNOWU UCIECZKA UCZNIA. 

` Z Mołodeczna donoszą, iż koło Iwieńcą 
zatrzymano niejakiego W. Kraśniewskiego, 
ucznia gimnazjum warszawskiego, który z in 
nym ehłopcem szukał kogoś, któryby przep- 
rowadzH ich na stronę sowiecką. 

Jeden z włościan podjął się przeprowa- 
dzić chłopców rzekomo na stronę sowiecką, 
łeez zamiast do Z. S. R. R. skierował do 
władz granicznych polskich, które niedos - 
łych zbiegów zatrzymały. 

Po wstępnem dochodzeniu 
odesłani do miejse zamieszkania, 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIEDOSZŁY SAMOBÓJCA. 

Pietkiewicz Kazimierz (Wiłkomierska 3) 
w zamiarach samobójczych rzucił się do 
Wiłji wpobliżu szpitała św. Jakóba, został 
jednak wydobyty przez zatrudnionych wpo- 
bliżu robotników. Ustalono, że Pietkiewicz 
był w stanie nietrzeźwym. 

  

ri 

zostaną oni 

POWIESILA SIĘ. 

Szufjan Henia (Sadowa 6), lat 40, popel- 
niła sfmobójstwo przez powieszenie się. 
Przyczyna samobójstwa — rozstrój nerwowy 
z powodu przewlekłej choroby. 

- Oczywiście, gdyby jakiś wścibski Yan 

Tajemnice chińskich 
Systematyczne morderstwa. Jesi 

w Nowym Yorku — podobnie zresztą 
jak w każdem większem mieście ame 
rykańskiem — chińska dzielnica. Zo 
wie się ona w urzędowym języku Yan 
kesów „Chinatown* (chiński gród!. 

Labirynt wąskich i brudnych uliczek, 
ikędy rzadko zagląda twarz białego 
człowieka. Istne żółte ghetto, Ściśle od 
dzielone od białych, cywilizowanych 

kwartałów. Rzadko tu bywa police- 
man, natomiast gęsto pada trup. Nie- 
mą dnia w którym nie natkniętoby się 
na zwłoki Chińczyka z rozpłałaną 
czaszką lub poderžniętem gardlem 
Zwłoki, których tożsamość ustalić bar 
dzo trudno, zaś dociec moty 
zbrodni jeszcze trudniej. Okoliczni 
mieszkańcy są w takich wypadkach 
głusi i ślepi. Nic nie widzieli, nic nie 
słyszeli. Śledztwo nie z nich nie wydo 
będzie, Bezimienny trup z przerżnię- 
tem gardłem wędruje do prosektor- 
jum, policja sprawą przestaje się in- 
teresować. Nazajutrz ta sama histor- 

ja. 
"1 „Tongi*. Ktoś jednak ma cel w 
dokonywaniu tych systematycznych 
morderstw. Nie grasuje przecież w 

  

a Wydawnictwo „Kurjer Wiłeński* 
    

KRONIKA 
  

= ne Łziś: Karola Boromeusza 

| SODOBO Po cZacharnasza i ElEb: 

4 "|| Wachod słońca — g,6 m. 35 

Listopad || zend  „ — g.4 m.05 
  

Spostrzeżema Zakładu kietsoroiogji U.8.5. 
w Wilnie z dnia 3-XI 1933 roku. 
Ciśnienie średnie 753 
Temp. średnia + 5 
Temp. najw. + 6 
Temp. najn. + 3 
Opad 0,2 
Wiatr — połudn. 
Tend. — zniż. 
Uwagi: — przelotne opady. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące aptek:: 
Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiega 

— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau 
zowska róg Targovej, Szantyra — Legjono. 
wa, Zasławskiego — Nowogródzka, Zającz- 
kowskiego — Witoldowa. 

Oraz Rodowicza — Ostrobramska 4, иг 
kowskiego — Wileńska 8, Augustowskiego 
— Mickiewicza 10, Sapożnikowa — róg Za- 
walnej i Stefańskiej. 

OSOBISTA 

— Dyrektor Lasów Państwowych p. Ed- 
ward Szemioth wyjechał w dniu 2 b. m. do 
Warszawy w sprawach służbowych oraz ce- 
lem wzięcia udziału w uroczystościach Św. 
Huberta w Spale w dniach 4 i 5 b. m. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— S. K. M. A. „Odrodzenie* komunikuje: 

że dnia 5 listopada o godz. 10 min. 30 w 
łokalu własnym (ul. Uniwersyłecka 7—9% 
odbędzie się zebranie dyskusyjne z referalem 

kol. J. Subocza „Etyka a polityka. 
Goście mile widziani. 
Wstęp wolny. 
— Z Akademickiego Oddziału Zw. Strzel. 

Komendant Akad. Oddz. Zw. Strzel. siud. 
U. S. B. niniejszem podaje do wiadomości 
członków i kandydatów Oddziału, że w dniu 

dzisiejszym t. j. 4 listopada b. r. o godz. 19 
odbęćczie się zebranie ogóne Oddziału w lo- 
kału własnym przy ul. Wielkiej 68 m..S., 
Obecność wszystkich — obowiązkowa. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Inspektor Szkolny m. Wilna podaje do 

wiadomości, że egzaminy nadzwyczajne z 
*resu programu 7-klasowej szkoły powsze 

chnej odbędą się w dniach od 6 do 9 listo- 
pada 1933 r. o godz. 17 w lokalu publicznej 
szkoły powszechnej Nr. 1 w Wilnie, ul. Że 
ligowskiego 1, róg Wileńskiej. Do egzaminu 
mogą przystąpić osoby, które przekroczyły 
już obowiązkowy wiek szk. (14 lat) i nie u- 
azęszczały do szkoły powszechnej lub jej 
całkowicie nie ukończyły. 

Zezwolenia na składanie tego egzaminu 
udziela Inspektor Szkolny m. Wilna. Do po 
dania wniesionego do Inspektoratu Szkolne 
go należy dołączyć: 1) metrykę urodzenia, *) 
świadectwo moralności, 3) własnoręcznie na 
pisany życiorys, 4) ostatnie świadectwo szko! 
nę i 5: fotografję. Termin: składania podań 

do dnia 4 lid.opada 1933 r. 
Jeżeli kandydat pizekróczy 18 jał ży 

powinien również w podaniu ха ойс 
pragnie być zwolniońym od egzaminu z ry- 
sunków, КОВЬ tęcznych, śpiewu i ćwiczeń 
cielesnych braz języka obcego. 

Taksa za egzamin z 7 klas wynosi 20 zł 

    

    
   

GOSPODARCZA 

— Otwarcie huży „Vitrum*, — We środe 
dnia 1 bm. o godz. 12 odbyło się poświęcenie 
nowybudowanej huty „Vitram* przy ul. Ros 
sa Nr. 9. Na uroczystości tej obeoni byli: p. 
slamosta Kowalski, p. poseł Brokowski, jako 
reprezentant Rady Rob. Zw, Ziem Półn. 
Wschodnich, Okr. Insp. Pracy p. inż. Lesz- 
czyński, Insp. Pracy na m. Wilno p. inž. 
Umiastowski, przedstawiciele Panstw. Mon 
Spiryt. w Wiłnie, przedstawiciele sfer prze- 
mabik oraz kierownicy huty „Vitrum” 
w osobach p. Ręglewskiego i dyr. Merlisa. 

Po krótkiem nabożeństwie, poświęcenia 
fabryki dokonał ks proboszcz Wojczunas, 
wygłaszając okolicznościowe przemówienie. 
Następnie zebrani zwiedzili urządzenia hut 
nicze, przyglądając się pokazowej produkcji 
butelek. 

        

Po 10 miesięcznej przerwie huta „Vitrum“ 
została znowu uruchomiona, zatrudniając 
pnzeszło 150 robotników. Fakt ten nie powi- 
nien w czasach dzisiejszych przejść bez echa, 

Otwarcie mowej placówki przemysłowej 
na terenie wileńszczyzny, przystosowanej do 
potrzeb współczesnej higjeny, zapewniającej 
byt wielu rodzinom, ma dziś olbrzymie zna- 
czenie. Bo zdawałoby się, że w czasach tak 
ciężkich jakie przeżywamy, spotykając się 
niemal na każdym kroku ze słowem kryzys 
— bezrobocie — zła konjunktura; uruchomie 
nie nowego ośrodka przemysłowego jest rze 
czą niemożliwą — a jednak.... 

Niech więc otwarcie tej nowej placówki 
przemysłowej będzie bodźcem dla innych 
twórczych jednostek, niech będzie przykła- 
dem dla tych, którzy zamiast pracować — 

  

dzielnie w U. S. A. 
Chinatown żaden żółty Kiirten, żaden 
obłąkany Kuba-Rozpruwacz. Chińczy 
cy są na to za spokojni, za cisi, za pe 
dantyczni. Morderstwa są popełni .ne 

z ramienia któregoś z potężnych „Ton 

gów”. 

„Tongi'* znaczy to samo, co zrze- 
szenie, związek, mafja. Coś w rodza- 
ju. zakonspirowanego  „Bruderferei- 
nu*, którego celem jest opieka nad 
bezrobotnymi Chińczykami, przemyca 
nie żółtych imigrantów do USA, prze- 
wożenie zwłok zmarłych Chińczyków 
do świętej ziemi ojczystej i tym podo 
bne mniej lub więcej 'egalne czynnoś- 
ci. Członkowie takiego bractwa skła- 
dają uroczystą przysięgę bezwzględ- 
ne; tajemnicy, solidarności, posłuszeń 
stwa 'względem starszyzny. ,,Tongi* 
dzięki składkom i ofiarom (mniej lub 
więcej przymusowym) rozporządzają 
znacznemi środkami pieniężnemi, co 
im pozwala na szerokie rozwijanie u- 
krytej działalności w całym kraju. Rzą 
dzą się własną etyką i własnem prawo 
dawstwem. Sprawują nad żółtymi wła 
dzę nieograniczoną i terorystyczne rzą 

dy dusz. 

Dwa są główne wielkie „Tongi“ 

S-ka z ogr. odp. 

poddają się powolnie wpływom przeżywane 

go kryzysu. (v). 
— Ubezpieczanie pracowników rolnych w 

Kasach Chorych — nie obowiązuje. Z dniem 

1 listopada rb. przestał obowiązywać przy- 

smus ubezpieczania wobołników rolnych w 

Kasach Chorych. 
— Spłata zaległości podatkowych w na- 

turze. Ostatnio odbyły się narady kierowni- 

ków urzędów skarbowych Wileńskiej Izby 

Skarbowej w sprawie ustalenia warunków 

przyjmowania płodów rolnych, artykułów 

żywnościowych, drzewa budowlanego i opało 

wego oraz manufakturę na poczet podaikow 

zaległych. Artykuły te będą następnie przeka 

zywane Funduszowi Pracy. i 

Należy zaznaczyć, że wartość przyjętych 

na spłatę zaległości artykułów, oszacowana 

według miejscowych cen rynkowych, nie mo 

że być w każdym poszczególnym wypadku 

niższa od 10 zł. - 

— Podatek od uboju. Z dniem wczora; 

szym obowiązuje rozporządzenie Pana Pre- 

zydenta Rzplitej o ustanowieniu państwowe 

go podatku od uboju в 

Podatek ten jest stosowany przy uboju 

bydła rogatego | nierogacizny, przyczem wy 

nosi od jednej sztuki bydła rogatego — 3 ių 

od cielaka — 50 gr. i od jednej sztuki niero: 

gacizny — 1,50 zł. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZE 

— Zarząd Związku Oficerów przeniesio- 

nych w stan spoczynku w Wilnie zawiada- 

mia swoich członków i ich rodziny, że w 

dniu 4 listopada rb. we własnym lokalu przy 

ulicy Mickiewicza Nr. 22 m. 2 odbędzie się 

„Towarzyska Tomboła* z nader urozmaico 

nemi fantami. 
Początek o godz. 19. Wstęp wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Poseł Tyszkiewiez wśród Podoficerów 

w stanie spoczynku. Staraniem Związku 

Podoficerów przeniesionych w stan spoczyn 

ku i Podoficerów Rezerwy, w porozumieniu 

się z Kołem BBWR dzielnicy Śródmieście, 

zorganizowane zostało zebranie informacyj- 

ne, na którem wiceprezes Rady Włojewó 

kiej BBWR p. poseł Jan Tyszkiewicz w 

głosi referat na temat „Sytuacja polityczna 

w dobie obecnej*. Zebranie to odbędzie się 

w dniu 5 b. m. w lokalu Związku Podofi- 

cerów Rezerwy przy ul. Uniwersyteckiej 1 

m. 2. Początek zebrania o godz. 12 w po! 

Z powodu ważności tematu prelekcji or 

ganizatorzy apelują tą drogą do swych ko: 

legów, ażeby stawili się na zebranie jak 

najliczniej. й 
— Koło BBWR Dzielnicy Ponary. Zarząd 

Koła BBWR dzielnicy Ponary zwołuje na 

dzień 5 b. m. o godz. 12 zebranie informa- 

cyjne dla członków Koła. Zebranie to odbę- 

dzie się w lokalu Rady Grodzkiej przy 5е- 

krelarjacie Wojewódzkim BBWR ul. Św. 
Anny 2—4. 

— Staraniem Koła LOPP . przy Związku 

Inwalidów Wojennych R. P. w Wilnie dnia 

4 listopada br. w lokalu Związku przy ul 

Ostrobramskiej Nr. 27 p. imż. Jamosz Broni 

sław, wygłosi odczyt na temat „Organizacja 

Obrony Przeciwgazowej Biernej*. 
Początek o godz. 19. Obecność wszyst- 

kich członków Związku konieczna. — Goście 

   

      

   

‚ miie widziani. 
— Rada Wil. Zrzeszeń Arłystycznych — 

Ostrobramska 9 m. 4. Dziś odczyt dr. T. Sze 
ligowskiego pt.: „Poemat symfoniczny Daj: 
silniejszym wyrazem romantyzmu. Początek 

o godz. 18. — Wstęp 50 i 30 gr. Wejścia 

grupami dla młodzieży szkolnej niższe o 60 

proc. 
t ZABAWY 

— Dancing u Czerwonego Sziralla. D-is 

w sobotę dnia 4 listopada odbędzie się w 

Cukierni Czerwonego Sztrałla Jesienny Dan 

cing, na którym przy dźwiękach wyborowej 

orkiestry Sztrallowskiej można przyjemnie i 

wesoło spędzić wieczór. — Począlek o godz 

23, — Wstęp 2 zł., akademicki 1 zł. 

Z życia żydowskiego. 
*'W kołach żydowskich obchodzony jest 

obecnie 25-letni jubileusz pierwszej żydow 

skiej konferencji językowej w Czerniowcach 

która stała się zwrotnym momentem w dzi: 

jach samowiedzy językowej Żydów, zorgan:- 

zowała inteligencję żydowską pod sztanda: 

rem języka i literatury żydowskiej i pódłoży 

ła podwaliny pod nowy ruch kulturalny no 

szący nazwę „.jidyszyzmu*. 

Wileński „„Wilner Tog* poświęcił 25-lecin 

konferencji czerniowieckiej specjalny na- 

mer, Żydowski Instytut Naukowy wydał księ 

gę jubileuszową, a w Wilnie i w całym kra 

ju będą w tym tygodniu organizowane aka 

demje jubileuszowe (m.!. 

  

   

* 

Komendant policji palestyūskiej miat n5- 

wiadezyč, že czynione są przygotowania do 

arabsko — žydowskiej „Konfereneji Okrau- 

łego Stołu*, która ma się wkrótce odbyć. --- 

Koła żydowskie odnoszą się do tej pogłoski 

sceptycznie. 

  

* 
Janes MacDonald. Komisarz Ligi Naro 

dów dla spraw uchodźców ma w drugiej poło 

wie b. m. przybyć m. in. i do Polski, celem 

zapoznania się na miejscu z sytuacją zbie: 

gów z Rzeszy Niemieckiej. 

na terenie chińskich dzielnie Stanów 
Zjednoczonych A. P.: Hip Sing Tong 
i On Leon Tong. Filje tych Tongów 
rozgalęziają się po wszystkich mias- 
tach Ameryki. Oba „Tongi* podzieli. 
ły się sferami swych wpływów, niby 
amerykańscy gangsterzy, racketeerzy 
i bootlegerzy (mp. Al Capone i Dia- 
mont). Biada członkowi Hip Sing Ton 
gu, który odważy się założyć sklep, 
czy werbować klientów na terenie On 
Leon Tongu. Prędzej, czy później 
śmialka takiego znajdą z rozłupaną 
głową lub poderżniętem gardłem. 

Działania wojenne. Gdy na krętych 
brudnych uliczkach chińskich dziei- 
nie zaczyna coraz gęściej padać trup. 
gdy nieznani sprawcy zaczynają bom- 
bami demolować pewne chińskie skle 
PY «wtedy policemani komunikują 
sobie na ucho, że „Wojna Tongów zno 
wu się rozpoczęła. Oko za oko, ząb 
za ząb. Biblijna ta zasada obowiązuje 
również żółtych wyznawców Konfuc- 
jusza. Gdy padnie trup ze strony Hip 
Sing Tongu, to ten ostatni czuje się w 
obowiązku uśmiercić kogoś z człon- 
ków On Leon Tongu i naodwrót, Woj 
na przybiera na sile. Chińskie noże i 
siekiery (pracują niezmordowanie. Po 
„chińskich herbaciarniach snują się 
grupki żółtych, debatujące nad czemś 

  

  

Drukarnia „ZNICZ%, Wilno, Bisk 

W ZN RAE 

RJ ER Wi E № $ 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Muzyczny „Łutnia*, Dziś „Jas- 

nowlosy Cygan“ operetka o pięknych melo- 
djach i do pnej treści, w której artyse: 
prześcigają się w krzesaniu humoru. 

— Recital J. Rzepińskiej. Dziś jedyna w 
swoim rodzaju świetna recytatorka J. Rze- 
pińska z Krakowa wystąpi z własnym reci- 
talem składającym się z szeregu wartościn 
«wych i prawdziwie artystycznych recytacyj. 

    

  

W. programie: 1) Kochanowski, Słowacki, 
Mickiewicz. 2) Sienkiewicz, Tuwim, Huie- 
wicz, Pawlikowska. 3) Lechoń, Zagórski, 
Czuchnowski, Folejewski, Leśman, Niżyński, 
Gałuszka. Zainteresowanie wielkie. Początek 
o godz. 56 pp. 

— Premjera bajki dla dzieei w „Luini“. 
„O Sierotce Dorotee“ — oto tytui bajki W. 
Stamisławskiej, którą ujrzymy w „Lutni', 
jutro o g. 12.30 pp. Ceny spec. zniżone. 

— Teart Miejski Pohulanka. Dziś, sobota 
4.XI o goldz. 8 w. Teatr Miejski gra w dal- 
szym ciągu wielce interesującą sztukę — 
„Fraulein Doktor*. 

— Niedzielna popołudniówka. Jutro w 
niedzielę 5.XI o godz. £ po poł. odegrana 
zostanie po cenach zniżonych, arcywesoła 
komedja W. Fodora „Sekretarka Pana Pre- 
zesa“. 

— Teatr Objazdowy. Dziś, sobota 4.XT 

Teatr Objazdowy wyrusza w drugie arty- 
styczne tornće z doskonałą sztuką Stefana 
Kiedrzyńskiego p. t. „Piorun z jasnego nie- 
ba”, obfitującą w momenty satyryczno-kr- 
miczne z H. Biernacką w roli tytułowej. 

Dziś, 4.XI (sobota) Teatr Objazdowy gra 
w Nowo-Święcianach, jutro 5.XI — w Staro- 
Święcianach, 6.X1 — w Duksztach. 

Mieczysław Mun: wszechświatowe 
sławy pianista zaproszony został do Wil 

   

      

Admirał Byrd. 

  

Admirał Byrd przed swym lotem do Ric- 

guna Południowego żegna się przez radjo ze 

swymi rodakaani. 

przez Wileńskie T-wo Filharmoniczne na 
jeden tylko koncert, który ma się odbyć w 
dniach najbliższych. 

— Tesir-Kino Rozmaitości — Sala Miej- 

      

  

ska — Ostrobramska 5. D. sobota 
(pocz. seansów o godz. dej) film dźwiękowv 
„Pati B, hon* — jako ogrodnicy na per- 

  

sji żeńskiej. 

sceniczna Na scenie wyborna fraszka 
Michała Bałuckiego „Awantura o Józ    

Nr. 296 (2837) 

Humor. 
DOŚWIADCZONY LEKARZ. 

ej nocy wezwano lekarza do chore: 
jak uprzedzono lekarza, ciężka    

zachorował. 
Rzuciwszy szybko okiem na chorego, le- 

karz odprowadza na bok jego żonę ! mówa; 
— Dlaczego mnie pani tak późno we- 

zwała? Dla pani męża miema już żadnego 

ratunku, Niech pani spojrzy: ma już caie 
ręce sine! 

— Ależ — odpowiada kobieta — On Ma: 
sine ręce, bo jest z zawodu farbiarzem. 

— A, chyba! — odpowiada lekarz, naie- 

zbity z tropu to się szcz e składa dla 
niego, bo gdyby nie był farbiarzem, toby 
umarł. 

  

  

  

* * * 

Pam dyrektor B. i jego małżonka, urocza 
blondynka, święcą dziś dziesiątą rocznicę 
ślubu. Liczne towarzystwo. Wspaniałe toa- 
lety. Gospodyni jest ojoczona nojem wielbi- 
cieli. Jeden z gości zwraca się do pana dy- 
rektora z uśmiechem: 

— Panie dyrektorze, pan doprawdy wY- 
grał ma loterji małżeńskiej główny los. 

Zagadnięty odpiera, przymružywszy Oko: 
— Tak, przyjacielu, ałe niestety mam lyl- 

ko ćwiartkę. 

  

W SZKOLCE, 

Inspektor wizytuje szkołę powszechną. 
Zaczyna od pierwszego oddziału i zwraca się 
do czteroletniej dziewczynki z pytaniem: 

- Powiedz mi, dziecinko „iie jest jeden 
plus jeden? 

Maleństwo zakłopołane milczy. Nauczy* 
cielka, chcąc uratować sytuację, poka 
za piecami inspekltora dwa palce. 

Wówczas dziewczynka woła uradowana: 
— Panie inspektozie, a pani naucicielka, 

to pjosi wy 

    

  

     

  

  

DZIŚ! Na ekranie: 

Ulubieńcy publiczn., 

TEATR-KINO 

Rozmaitości 
Ostrobramska 5 

CASINO |» Dzieci 
| Przepiękne widoki. 

królowie humoru 

Melodje wschodnie. 

Pat i Patachon 
na scenie: AWANTURA 0 JÓZIĘ 
Tylko dziś wielki podwójny program ! 

Palestyny 
Ciekawa treść. 

w arcyweso- 
la tz: Pat I Patachon 

JAKO OGRODNICY 
NA PENSJI ŻEŃSKIEJ 

Bałuckiego, z ulubien. Wilna JASIŃSKĄ-DETKOWSKĄ. 
Początek o godz. 4—6—8—10 15, w niedzielę o godz. 2-ej 

2 filmy produkcji palestyńskiej 1933 r. 
(Wędrujący Odead) w wyk. artystów Teatru Artystycznego 
kabima. » Qdrodzona Palestyna 1933 

rok. 
Dziś początek o godz. 12-ej. 

  

Polski fllm 

dla wszystk. 12 |K       Z|E|S|E           

DYMSZ W KINIE 

Ł | BuRiAN PAN   
  HELIOS SRA 

Ostatnia carowa 
W dniu 6.IX. 1933 r. 

«oss. BARRYMORE 
Najpiękn. miłosne pieśni rosyjskie oraz romanse 
cygańskie. 

NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje. 

w monumentalnem arcydziele, zreali- 
zowanem z niesłychanym rozmachem 
reżyserji R. Bolesławskiego p. t. 

Wystawa niebywała i olśniewająca 

  

Rejesti NANUIOW. 

dzina genjusz. ekranu 

Do Rejestru Handlowego Dział B, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 
W dniu 13.1X. 1933 r. 

609. I. Firma: „ROXY, spółka z ograniczoną od. 
powiedzialnością w Wilnie*. Prowadzenie przedsię- 
biorstw kinowych. Siedziba w Wilnie, ul. A. Mickie. 
wicza 22. Przedsiębiorstwo istnieje od 1933 r. Kapiiuł 
zakładowy 3.600 zł. podzielony na 100 udziałów po 
36 zł. każdy, całkowicie wpłacony. Zarząd spółki jest 
Tatjana Jełaginówna, zam. w Wilnie przy ul. Litew- 
skiej 6. Do podpisywania w imieniu spółki plenipo- 
tencji, weksli, czeków i innych zobowiązań, aktów 
i umów notarjalnych oraz prywatnych, do kwitowania 
z odbioru pieniędzy jak również przesyłek, dokumen- 
tów i towarów z kolei, komór celnych oraz ze wsze|- 

kich instytucyj rządowych i prywatnych i otrzymy- 
wania korespondencji zwykłej, poleconej i telegra- 
ficznej uprawniony jest zarządca, który podpisuje pod 
stemplem firmowym. Spółka z ograniczoną odpowie- 
działnością zawarta na mocy aktu, zeznanego przed 
Janem Buyko, Notarjuszem w Wilnie dnia 8 lipca 
1933 r. za Nr, 2195 na czas nieograniczony.  1259.VI 

W dniu 7.IX. 1933 r. 
608. I. Firma: „Skład Futer Alaska — spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością *. Prowadzenie han- 

dłu wyrobami futrzanemi. Siedziba w Wilnie, ul. Nie. 

miecka 29. Przedsiębiorstwo istnieje od 4 sierpnia 193% 

roku, Kapitał zakładowy 3000 zł. podzielony na bf 
udziałów po 50 zł, każdy, iprzyczem 1660 zł. wpłacona 
w gotowiźnie, resztę zaś wpłacono w postaci towaru 
oszacowanego na sumę 1340 zł. Zarząd spółki stano: 
wią zam. w Wilnie. Chaim Gelpej przy ul. Św. Niko. 
dema 6 i Hirsz Krasner przy ul. Węglowej 12. W 
kie zobowiązania spółki, akty, umowy, prokury, peł. 
nomocnictwa, weksle, czeki, obligi i inne podpisują 
obaj członkowie zarządu pod stemplem firmowym. De 
podpisywania korespondencji zwykłej, — ройесог 1 
warlošwiowej nie zawierającej zobowiązań, do od 

bioru wszelkiej korespondencji handlowej, przeka. 
zów pieniężnych, listów wartościowych oraz do oi- 
syłania i odbioru wszelkiego rodzaju towarów i prze. 
syłek uprawniony jest każdy z członków zarządu pod 
stemplem firmowym. Spółka z ograniczoną odpowie- 
dzialnością zawarta na mocy aktu zeznanego przed 
Antonim Makarowskim, 'pełniącym obowiązki Win. 
centego Łodziewskiego, Notarjusza w Wilnie w dniu 

4 sierpnia 1933 r. za Nr. 1324 na czas nieograniczony 
1261—VI 

  

   

   

   

  

   

      

607. I. Firma: „Dom Handlowo-Przemysłowy 
Lech, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wil. 

nie*. Siedziba w Wilnie, ul. Wiełka 24. Przedmiot: 
wytwarzanie i sprzedaż artykułów sportowych, po- 
dróżnych i wojskowych. Data rozpoczęcia czynności 
spółki12 kwietnia 19338 r. Kapitał zakładowy spółki 
3600 zł. i dzieli się na 30 równych i niepodzielnych 

iałów po 120 zł. każdy udział całkowicie wpłaco- 
у Zarząd stanowią: Kazimierz Parafiński i Józef 

Nowicki, zam, w Wilnie przy uł. Wielkiej 24, Wszel- 
kiego rodzaju akty, umowy, pełnomocnictwa, weksle, 
czeki, indosy na wekslach i czekach, obligi i inne zo. 
bowiązania podpisują pod stemplem firmowym obaj 
członkowie zarządu, natomiast pokwitowania z od 

  

   

  

bioru korespondencji zwykłej i poleconej, przekazów : 
przesyłek pieniężnych, przesyłek pocztowych i «o. 

lejowych zwykłych i rejestrowanych podpisuje jeden 
2 członków zarządu. Spółka z ograniczoną odpowie 

dzialnością zawarta w dniu 12 kwietnia 1933 r. przed 
Janem Buyko, Notarjuszem przy Wydziale Hipotecz. 
nym Sądu Okręgowego w Wilnie, Repert. 1933 roku 
Nr. 1179 na czas nieograniczony. 1260—VI 

  

Do Rejestru Handlowego Wydziału Za-, 
miejscowego Wileńskiego Sądu Okrę- 
gowego w Lidzie w Dz. A. wciągnięto 

wpisy następujące: 

W dniu 18.IX. 1938 r. 

2263, Firma: „Sklep mebli Ajzyk Mowszowicz i S-ka 

Spółka firmowa w Lidzie**, Siedziba spółki w Lidzie 

na ulicy 3 Maja pod Nr. 90. Egzystuje spółka od 5 

stycznia 1933 r. Wppólnikami są: Ajzyk Mowszowicz 

i Miła Mowszowiczowa, zam. w Lidzie przy ul. 3 Maja 

pod Nr. 90 oraz Menulim Trocki zam. w Wilnie przy 

«U. Wigury pod Nr. 13. Zarząd należy do wszystkich 
„wspólników, wszelkie za dokumenty i zobowiązania 

podpisują pod pieczęcią formy dwaj ze wspólników. 
Wszelką korespondencję i pokwitowania z odbioru 
towarów i korespondencji pocztowej podpisuje każdy 
ze wspólników. 

BKERBROREGAKNORWAE 

Przychodnia Lekarzy Specjalistów 
Wilno, ul. Trocka 9, tei. 609. 

Chor.: wewnętrzne, chirurg,, kobiece, dzieci, ner- 

wowe, oczu, uszu i gardła, skórne, wener, i moczo- 

płciowe. Analizy lekarskie. Gabinet om | 

  

  

    

Poradnia dla ciężarnych. 

Otwarta codziennie od godz. 9 rano do 8 wiecz.         

KSIĄŻKI 
w jęz. polskim, rosyj- 
skim, francuskim, nie- 
m:eckim i angielskim 

wszystkie nowości 

BIBLIOTECE 
Syrkina, Wielka 14 

Dr. Wolfson. 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-677 
od godz. 9—| i 4—8 

Br, GINSBERG. 
choroby skórne, wene 
ryczne | moczopłoiowe 

Wileńska 3 tel. 587 
od godz. 8—1 1 4—8. 

Dr. J. Bernszteim: 
choroby skórne, wenerycz- - 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—6= 
Z. W. P 

Akuszerka 

Маг LAKNETÓWA: 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5, 

Nr. 69. 

Energiczne 
osoby! 

Zapewniony dochód 

do 1600 zł. mies. 
Informacyj udziela 

T-wo Bankowe w Grodnie 
ul. Hoowera 9 

    

  

  

  

    

zawzięcie. Uważny obserwator poch- 
wyci niekiedy na tych obojętnych. 
przybranych zwykle w uprzejmy uś- 
miech, żółtych twarzach nagły, drapie 
żny skurcz, lub groźny błysk oczu 
Pod codzienną maską kłębią się wscho 

dnie, niepojęte dla nas namiętności: 
Padają wartkie, niezrozumiałe dla nas 
słowa. I pada gęsto trup. 

Rewoiwer czy nóż? Ulubioną bro- 

nią amerykańskiego białego amerykań 
skiego Świata przestępczego w pora- 

chunkach osobistych jest rewolwer. 

Wogóle broń palna, do karabinu ma- 
szynowego włącznie. Parę deka oło- 
wiu w ciało przeciwnika i sprawa za- 
kończona. Natomiast u Chińczyków 
ma bezwzględną przewagę, a nawet 

wyłączne prawo, nóż. Ewentualnie 
siekiera, Czy przejawia się w tym 
względzie chiński konserwatyzm, czy. 
też specyficzna wrażliwość na huk wy 

strzału — trudno odpowiedzieć. Może 
poprostu chodzi o oszczędność. 

Poza tem jeszcze jedna ciekawa о)- 
koliczność. W największem nawet za 
cietrzewieniu bojowem żaden z wal- 
czących „Tongów* nie 'tknie białego 
człowieka. Działa tu kilka motywów: 
1) obawa przed odpowiedzialnościa. 
2) rozsądek (pocóż mordować kogt*, 
kto w grę nie wchodzi?), 3) tradycja 

   
   

  

    

     

tel. 3-40. 
KAS 

kes zbytnio interesował się zakuliso- 
wemi sprawami chińskich dzielnic, a 
zwłaszcza gdyby chciał zabawić się w 
denuncjatora — niechybnie nóż chiń 
ski by go nie oszczędził. Ponieważ jed 
nak dla białego człowieka cała chińsz- 
czyzna ogranicza się normalnie do żół 
tego koloru, opium, warkocze i malo 
wane smoki — przeto przedstawiciel 
egzotycznego świata pozostawia biał» 
go w spokoju. Zdarza sie, że „Tong” 
całemi tygodniami, ba miesiącami cze 
ka na okazję zgładzenia ze świata kto- 
regoś z żóltych rywali, byleby tylko 

nie poniósł szwanku na ciele Yankes. 

Krwawa uliczka, Jest w chińskiej 
dzielnicy w Nowym Yorku pewna wąs 
ka uliczka — Dowle Street — zała- 
mująca się w pewnem miejscu pod ką 
tem 30 stopni. Okoliczność 'ta niezwy 

kle ułatwia czyhanie ma upatrzoną 9- 
fiarę. Ukryty za załomem nożownik 
śledzi zbliżającą się postać, w odpo- 

wiedniej chwili zadaje ofierze cios i 

znika. Dowle Street zyskała już mia- 

no „krwawej uliczki*. Krew chińska 

obficie а!а bruk na załamaniu pod 
kątem 30 stopni. 

„Tongi* a policja. Policja amery- 
kańska patrzy — jak zaznaczyliśmy 
— przez pałce na działalność „,Ton- 

      

gów*. Morderstwa w chińskich dziel- 

nicach przechodzą zwykle bez jakiego 
kolwiek echa. Jedynie od czasu do 
czasu, gdy szefowi policji zundzi się 
odbierać nieustannesraporty o znajdo 
wanych chińskich trupach i popełnia- 
nych aktach gwałtu, zagrażających ła 
dowi publicznemu, wzywa 0n wtedy 
do siebie przedstawicieli obu „Ton- 
gów* i usiłuje perswazją wpłynąć na 

iclr pojednanie. Gdy perswazje nie po 
magają i krew się leje dalej, szef po- 
licji wytacza argument, który dotych 
czas trafiał Chińczykom do przekona 
na. Grozi im mianowicie,, że w razie 
niezaprzestania kroków wojennych, 
Ghińczyków zacznie się masowo wy - 
siedlać. To skutkuje. Hip Sing Tong i 
On Leon Tong podpisują pokój. „na 
wieki wieczne”. Te „wieki* trwają 
zwykle dwa trzy lata. W każdym ra- 
zie policja amerykańska zadawalnia 
się nawet tak krótkiemi zawieszenia- 
mi broni, wiedząc, że dłużej Chińczy- 

cy nie wytrzymają. Pewnego dnia zno 
wu krew się poleje i chińskie trupy 
wzbogacać będą 'prosektorjum. 

Takie oto tajemnice chińskich 
dzielnie w U. S. A. odsłania przed na- 
mi pismo węgierskie „Pesti Naplo*. 

z New. 
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Redaktor edpowiedaiałny Witeld Kiszkis. 

  

 


