
2 fbóministracjiiDrukarni 12-44. Redakcja stwarta oć 11 de 16 ioć
Ž №do 244į. Administracjaczynnawdni powszednie edBdcMe;

 

  
Rok XVI,

Opłata pocztowa uiszczone ryCzariam

DZIENNI    

 

wsżedzieleed12doIS-ej. „DziennikWlieński*wychodzicodziennie,

  

  
  

  
  

 

da o godz. 5

smutku

tarzu w Ilji.

Żona, Dzieci, Slostr

 

   

 

była się w połowie ubiegłego
Zapadła odpowiednia decyzja.

Ś.P.
JÓZEF SZCZERBA

EMERYT
po długich I ciężkich cierpieniach, opatrzony S. S. Sakramentami

zmarł w Wilnie dn. 2 listopada 1932 r. w wieku 62 lat

Eksportacja do kościoła św. Jana odbędzie się dziś dn. 3 listopa-
p. p. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w tymże kościele

w piątek dn. 4 b. m. o godzinie 8 rano, poczem nastąpi wyprowadzerie
zwłok na cmentarz Rossa do grobów rodzinnych. -

O czem zawiadamia krewnych i znajomych pogrążona w głębokim

"REDAKCJA I ADMMISTRACJA Wine, Mostowa | Telefon Radekcji.

 

    

 

JANUSZ TUKAŁŁO
Właściciel majątku Ościukowicze z. Wileńskiej

zmarł nagle w OSA dnia 31 października 1932 r. w wie-
u lat 42

Pogrzeb odbędzie się we czwartek 3-go XI na miejscowym cmen-

O czem zawiadamiają w źalu i smutku pogrążeni

„ Brat, Bratowa I Szwagrowle.

Zmiany w rządzie.
P. Józef Beck na miejsce p. Augusta

Zaleskiego.
(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Dziś po poludniu zostały podpisane dekre-
tyo ustąpieniu dotychczasowego min. spraw zagranicznych p.
ugusta Zaleskiego i mianowaniu na to stanowisko dotych-

czasowego wiceministra p. Józefa Becka.
Zmiana ta pozostaje w związku z ostatnią konferencją, jaka od-

tygodnia w Belwederze i na której

Nazajutrz p. Zaleski byl na zamku.
l W oświadczeniu, złożonem wobec przedstawicieli prasy, p. Za-
eski tłomaczył swe ustąpienie wyczerpaniem i przemęc eniem pra-

Wilno, Czwartek 3 listopada
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Walka o polskie gimnazjum w Niemczech
OPOLE (Pat) Nadprezydent

regencji w Opolu dr. Lukaschek
wręczył dziś Polsko Katolickiemu
Twu Szkolnemu w Opolu, na
ręce prezesa Baczewskiego, kon-.
cesję na otwarcie wyższej prywa-
tnej szkoły о programie gimnaz-
jelnym nauk w języku polskim w
Bytómiu. Uroczystošė otwarcia
szkoly nastąpi 8 listopada.

Ponieważ ludność polska słusz-

nie domaga się otwarcia gimna-
zjum, przeto prezydent Baczew
ski, przyjmując koncesję, zastrzegł
wyraźnie, że domagać się będzie
u prezydenta Komisji mieszanej
Calondera odpowiedniej interwen-
cji celem przemianowania nazwy
tej polskiej uczelni na nazwę:
„Polskie Prywatne Gimnazjum w
Bytomiu".

Sensacyjny proces o zdradę stanu
przed trybunałem lipskim.

BERLIN (Pat). Przed Trybu-
nałem Rzeszy w Lipsku rozpocz-
nie się w czwartek rewizja pro”
cesu Waltera Bullerjana, który w
roku 1925 skazany został na 15
lat ciężkiego więzienia za rzeko-
mą zdradę stanu, popełnioną przez
wydanie międzyaljanckiej komisji
kontrolnej tajnej wiadomości o
zbrojeniach niemieckich. Wyrok
skazujący powzięto wówcząs na

podstawie poszlak. Trybunał do-
puścił do rewizji procesu na sku-
iek slarań Ligi Obrony Praw
Człowieka. Na rozprawie obec-

Bawarja przeciw
Mowa prem]

BERLIN (Pat). Nastrój w Ba-
warji przeciwko rządowi Papena
przybiera coraz bardziej zdecydo”
wanie wrogi charakter. Wyraz te-
mu dał premjer bawarski Held w
swem przemówieniu, wygłoszonem
na zebraniu centrum w Stutgarcie.
Rząd Papena, podważając instytu-
cje rady państwa Rzeszy jest gra”
barzem samodzielności krajów
związkowych — oświadczył Held.
— Polityka jego zmierza do wy”
dania narodu niemieckiego na pa-

stwę żądmej władzy oligarchii, Hu

genberga mówca nazwał „złym du

chem narodu niemieckiego”. Osta:
tnie nominacje ministrów w Pru-

nej, która budzi wielkie zaintere”
sowanie, dużą rolę odegrywa ze-
znanie byłego oficera francuskie”
go międzyaljanckiej komisji kon*
trolnej Josta. Przesłuchanie jego
było dotychczas niemożliwe, po”
nieważ nie chciał się na to zgo-
dzić rząd francuski. Obecnie dwaj
Niemcy, na podstawie oświadczeń
Josta, złożą w jego imieniu odpo”
wiednie wyjaśnienia przed Try-
bunałem. — Bullerjan przed wy-
rokiem wypuszczony został już na
wólność.

rządowi Papena
Wywołały tak poważną sytuację,
jakiej nie było od wypadków listo-
padowych w roku 1918, Rząd cen-

tralny wyraźnie dąży do sprusacze

nia całej Rzeszy. Zupełnie straci-

łem zaufanie do gabinetu Papena'
— mówił premjer Held — i jako
premjer bawarski muszę publicz-
nie wystąpić przeciwko Papenowi
i wezwać do walki z jego zarządze
niami.

Rząd Rzeszy, jak informuje ko”

munikat biura Conti, nie zamierza

©dpowiedzieć oficjalnie na ataki

Helda. Niemniej jednak w zbliżo”
nych do Papena kołach podkreśla

ją, że wystąpienie premjera bawar

ILE,
PRENUMERATA:miesięczna 4 i, ; odnaczorzag 1 prueeyikąpocztową M I Ę

OGŁOSZENIA, ха pzam przed tekutem | w tęksełe (6
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k Zaznaczył on równocześnie, że zmiana na stanowisku kierowni-
a polityki zagranicznej nastąpiła w scisłem porozumieniu z mini- sach są sprzeczne z konstytucją i skiego pociągnąć może za sobą u-

 
strem spraw wojskowych.

ianowicie, wieeminister

Stracyjnego.

tym tygodniu.

WARSZAWA.

Wobec tego uznano
Iządzeń.

któw do dn. 1 stycznia 1933 r.

Równocześnie w składzie rządu nastąpiły

Uznano za konieczną reformę systemu podatkowego,

inne przesunięcia.
spraw wewnętrznych p. Nakoniecznikoff

został przeniesiony do prezydjum Rady Minlstrów, a na jego miejsce
mianowany poseł Mikołaj Dolanowski, sekretarz generalny klubu B.B.
1 najbliższy współpracownik p. Sławka w okresie akcji wyborczej.

Ponadto szef biura prawnego prezydjum Rady Ministrów p. Jan
anty Piętak został mianowany l-ym prezesem Trybunaiu Admini-

Ani jednego przedłożenia.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Rząd nie wniósł
przedłożenia ustawodawczego oprócz preliminarza budżetowego.

Wnioski o votum nieufności.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Należy przypuszczać,
opozycyjne zgłoszą na pierwszem posiedzeniu Sejmu wnioski o vo-
um nieufności dla rządu i marszaika Switalskiego.

Tranzakcja Z.U.P-u z p. Potockim.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA Decyzja ministra pracy w sprawie
łakcji Z. U. Pu z Jarosławem Potockim zapadnie zapewne w bieżą-

Lepiej późno...
Komitet Ekonomiczny 6 trwałości kryzysu.

(Telefonem od własuego korespondenta.)

Ма estatniem posiedżeniu Komitetu Ekonomicz-
nego miano przyjść do przekonania, że obecne przesilenie gospo-
darcze nosi charakter „długodystansowy”.

za konieczne wydanie odpowiednich za-

do parlamentu ani jednego

iż niektóre ugrupowania

znanej tran-

Ministrowie otrzymali polecenie opracowania konkretnych proje-

a w
plerwszym rzędzie nowelizację podatków dochodowego i ma-

p lątkowego, przeprowadzenia oszczędności w gospodarce sa-
| morządowej oraz reformę ubezpieczeń społecznych, aw pierw-

Szym rzędzie ich scalenie.

„ Rokowania w Sprawie nowego traktatu
ю handiowego z Austrją,
jei
p WARSZAWA (Pat). Na roko- departamentu Ministerstwa Prze”
sł] Wania z Austrją w sprawie zawar” mysłu i Handlu, Włodzimierz A- 

  

   

 

  

  

Cią nowego traktatu handlowego,
tóryby zastąpił traktat z 1922 ro-
u, udaje się do Wiednia delegacja

Polska w składzie: Łukasiewicz,
Poseł Rzeczypospolitej w Wiedniu
ieczysław Sokołowski, dyrektor

damkiewicz, radca M. 5. Z. i za-*
stępca naczelnika wydziału zacho
dniego. W charakterze ekspertów
z ramienia Ministerstwa Przemy”
słu i Handlu wyjadą pp. dr. Stoga
i radca Konopski.

WONKOOREŻSKZKÓOKIWOUPRAKAGRASZA)ESRTNEANNO TIME3

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

odbędzie się

LEGRANIE KOŁA MIEJSKIEGO STRONNICTWA NARODOWEGO,
na którem wygłosi referat

o sytuacji politycznej i gospodarczej

.

Dr. Zygmunt Fedorowicz
Wstęp tylko dla członków Stron. Narod, za okazaniem legitymacyj członkowskiej,

nastąpiły wbrew woli  Bawarji.

Walki z zarządzeniami rządu Rze-
szy nie da się uniknąć chociażby

nawet konieczne było użycie siły

dla odparcia gwałtu. Ostatnie dni

bolewania godne następstwa, wy”
rażające się w zmianie stosunków

w dotychczasowej współpracy mię
dzy Rzeszą a Bawarją.

Zmierzch hitleryzmu?
BERLIN. Z poszczególnych

krajów Rzeszy donoszą, że hitle-
rowcy tracą wszędzie zwolenni”

ków. W wielu miastach prowin-

cjonalnych, zwłaszcza w okręgach

fabrycznych i przemysłowych,

stracili oni przeszło 10 proc. człon-

ków. Agitacja hitlerowska stra-

ciła również na rozmachu z po:

wodu wyczerpania się kasy par”
tyjnej, a to skutkiem zmiany sta”

nowiska wielkiego przemysłu w

stosunku do hitlerowców. Wielcy

magnaci przemysłowi w rodzaju

Kruppa i Tissena odmówili Hitle-

rowi, który zabiegał u nich o dal

sze poparcie, pomocy finansowej.
Wielcy magnaci finansowi, spo-
strzegłszy, że rząd Papena zdoła

szybciej, niż Hitler, zrealizować
ich plany reakcyjne, odwrócili się

w stronę Hugenberga i Papena

i pospieszyli tym razem z pomocą

niemiecko - narodowym. Wobec

takiej sytuacji przypuszcza się

powszechnie, że najgroźniejsi kon-

kurenci stronnictwa rządowego,
hitlerowcy, przestaną być dla
rządu von Papena groźnymi, gdyż

stracą prawdopodobnie przeszło
30 proc. głosów.

Walki uliczne hitlerowców ze Stahihelmem.

ESSEN (Fat). Podczas starcia

hitlerowców ze stahlhelmowcami,

które' miało miejsce w Essen na

wiecu Stahlhelmu, 3 osoby odnio-

sły ciężkie rany. W. Duisburgu w

walce publicznej między komu-

nistami a hitlerowcami został za-

bity 14-letni chłopiec. Policja are-
sztowała 20 hitlerowców.

TERROR POLITYCZNYW NIEMCZECH
BERLIN (Pat). Terror uliczny,

uprawiany przez stronnictwa ra-

dykalne w Hamburgu, przybiera

coraz gwałtowniejszą formę.

dn. 2 b. m. rano między narodo*

wymi socjalistami a komunistami

wywiązała się strzelanina na uli-

cach miasta. W! czasie zajścia

12 osób z pośród uczestników

walki, policji i przechodniów od-

niosło ciężkie rany. W wyniku

podobnej strzelaniny, jaka miała

miejsce w Berlinie, ranione zo”

stały trzy osoby, w tem jednego

ze strzaskaną czaszką odwieziono

w stanie beznadziejnym do szpi-

tala.

 

Bezrobotni oblegają izbę Gmin.
Aresztowanie przywódcy głodujących.

LONDYN. (Pat). Około godz.
8 wiecz. wokół parlamentu zgro-

madził się tłum, złożony z 5000

ludzi, którzy zaczęli 'napierać na

otaczającą szczelnie gmach po-

licję. Wówczas z bocznych ulic

zaczęła się szarża policji konnej,

która w ciągu kilku minut roz-

proszyła tłum, wypierając go poza

most westminsterski na drugą

stronę Tamizy. Równocześnie na

galerji Izby Gmin zaszedł incy-

dent. Mianowicie jedna ze znaj-

dujących się na galerji osób za-

częła wznosić okrzyki antyrządo-

we. Demonstranta natychmiast

usunięto z galerji i aresztowano.

Delegacja, złożona z 4 ch bezro-

botnych została przyjęta przez

Įeadera Labour Party Landsbu.

ry'ego i ošwiadczyla mu, že po-
ważna grupa bezrobotnych po
stanowiła uniezałeżnić się od be
dącego pod wpływem komuni-
stów związku i stworzyć własną

radę bezrobotnych, która pragni*
współpracować z Labour Party
w kierunku uzyskania poprawy
bytu bezrobotnych środkami |:-
galnemi..

LONDYN. (Pat). — Przywódca

„bezrobotnych komunista Hannirg
ton, który zorganizował t. zw.

„marsz głodnych" na Londyn,
został dzisiaj zresztowany. Około
południa policja otoczyła dom,
w którym mieszczą się b'ura

związku bezrobotnych i dokonał

aresztowania, przeprowadzejąc
rownocześnie rewizje i konfisku-

Adminiet
kowe w P. K.
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FAŁSZYWA POGŁOSKA О ZAMACHU
NA PREM, HERRIOTA

PARYŻ, (Pat). W dn. 2 b. m.
rano poczęły krążyć w tutejszych
kołach finnsowych i politycznych
pogłoski, że Madrycie usiłowano
rzekomo dokonać zamachu na
premjera francuskłego Herriota.
Wiadomość ta wywołała ogrom-
ne wrażenie. Ministerstwo spraw
zagranicznych ustaliło natychmiast
drogą telefoniczną z ambasadą

francuską w Madrycie, że pogłoski
te są zupelnie fałszywe. Niektó-
re dzieniki wieczorne stwierdzają,
że pogłoska ta powstała w sa*
mym Paryżu skutkiem propagan--
d/ niemieckiej, dążącej za wszel-
ką cenę do przedstawienia Fran-
cuzów jako niebezpiecznych im-
perjalistów. -

Demonstracja przeciwko Herriotowi
w Madrycie,

MADRYT. Ne ulicach Madry-
tu odbyły się podczes przyjazdu
premjera Herriota demonstracje
protestacyjne. Na placu przed
dworcem zgromadził się liezny
tłum komunistów, który okrzyka-
mi i gwizdem protestował prze-
ciwko Herriotowi. Policja rozpę-
dziła demonstrantów. Studenci a-
narchiści powiteli samochód pre-
miera Herriota na jednej z ulic
głośnemi okrzykami niezadowole-
nia. Na uniwersytecie doszło do
poważnych starć między młodzie-
żą republikańską z jednej strony
i socjalistyczną oraz katolicką z
drugiej. Część studentów — роз!а-
nowiła na znak protestu nie przy-
chodzić na wykłady w ciągu 3dni.
Na przedmieściach Madrytu roz-
klejano proklamacje z napisem:
neutraliści protestują razem z syn-
dykalistami przeciwko zakusom
Francji na wyspy Balearskie.

PARYŻ (Pat.) Premjer Herriot
oświadczyt dziś przedstawicielom
prasy hiszpańskiej że nic nie
zmartwiło go bardziej, niż widok
chociażby dróbnej tylko części
młodzieży hiszpańskiej, która mo-
ga przypuścić, iż przybył on do
Hispanjj w celu przygotowania
wojny bezpośrednio po przedsta-
wieniu Europie projektu, czynią-
cego największe ustępstwa na
rzecz organizacji pokoju. Pre-
mjer Herriot stwierdził, iż od
środy wieczorem wiadomem mu
było, że pewne elementy komu-
nistyczne zamierzają zorganizo-
wać przeciw niemu protest. Przy-
był on do Hiszpanji w celu wy-
zażenia braterskich uczuć repu-
bliki francuskiej dla narodu hi-
szpańskiego. Premjer francuski u-
wazał się za specjelnie powoła-
nego do wypełnienia tej misji.

Cel podróży Herriota do Hiszpanii.
MADRYT (Pat). Premjer hisz-

pański Azana na konferencji pra-
sowej wygłosił mowę, w której wy
jaśnił cel podróży Herriota do Hi-
szpanji. Odwiedziny jego są pozba*
wione charakteru oficjalnego. Przy
był on do Madrytu jako zwykły tu
rysta, by wykazać swą życzliwość
dla młodej republiki. Uczynimy
wszystko, co leży w naszej mocy,
— oświadczył premjer Azana —by
należycie odpowiedzieć na te do-
wody serdeczności z jego strony.

Podróż Herriota może posiadać ce”
chy tajemniczości tylko dla tych,
którzy prowadzą akcję defetysty”
czną przeciwko republice. Nie ule
&а żadnej wątpliwości, że podróż
Herriota ma dla nas wielkie zna”
czenie, gdyż przyczyni się do je-
szcze większego zacieśnienia ser-
decznych stosunków między obu
krajami, które były i tak bardzo
bliskie. Ale to zacieśnienie stosun
ków w niczem nie zmieni zasad pa
cyfistycznych naszej konstytucji.

Przeciw duchowi bierności i słabości.
PARYŻ (Pat). Podczas uro-

czystości na cmentarzu w Rouen,
gdzie spoczywają żołnierze fran-
cuscy i około 20 tysięcy żołnierzy
angielskich, poległych w wojnie
światowej, jeden z uczestników
wielkiej wojny gen. Trousson wo”
bec olbrzymich rzesz publiczności
i przedstawicieli władz wygłosił
przemówienie, w którem między

innemi poruszył sprawę polityki
zagranicznej Francji w ciągu ostat-
nich lat. Gen. Tousson stwierdził
w swem przemówieniu, że Rzesza
Niemiecka myśli wyłącznie o przy
gotowaniach do wojny, podczas
śdy Francja myśli stale o pokoju.
Mówca wystąpił również przeciw
duchowi bierności i słabości, jaki
ogarnął społeczeństwo francuskie.

Księżna Felena rumuńska opuszcza
Bukaregzt,

BUKARESZT, (Pat), W kołach
oficjalnych panuje przekonanie,
że obecność księżny Heleny pod-
czas uroczystości, związanych z
rocznicą uredzin następcy tronu,
dała okazję do wyrównania nie-
porozumień zarówno przeszłych,
jak i możliwości ich w prźyszło-
ści. Księżna Helena pozostanie
w Bukareszcie jeszcze prawdopo-
dobnie dwa dni, poczem uda się
do Florencji. Wczoraj księżna He-
lena przyjęła na audjencji preze-
sa rady ministrów Mariu i mini-
stra spraw zagranicznych Titu-
lescu. Następca tronu przyjedzie
dzisiaj z Sinaja do Bukaresztu,
aby odwiedzić swą mztkę.

Owoce propagandy
Gandhiego.

SRINAGAR. (Pat) Maheradža
Kaszmiru wydał dekret, mocą
którego wszystkie świątynie są
dostępne dla parjasów.

Delegat państwa mandżur-
skiego w Warszawie.

WARSZAWA (Pat.) W dniu 2
b. m. wieczorem pociągiem po-
śpiesznym z Moskwy przyjechał
do Warszewy w przejeździe do
Genewy delegat pzństwa man-
dżurskiego p. Ting Pan Ting za-
bawi w Warszewie 3 dni.

Niezwykły projekt.
HELSINGFORS. Pat. Minister-

stwo spraw wewnętrznych przy-
gotowuje projekt ustawy, doty-
czący sterylizacji osób chorych
umysłowo, niedorozwiniętych i
chorych na padaczkę.

dowe trzęsienie ziemi W Rynie.
ATENY (Pat). O godzinie 18-ej

ra półwyspie Chalcydejskim wy”
wołał niesłychaną panikę nowy
wstrząs podziemny, który wyrzą-
dził wielkie straty. Wiele domów
zostało zburzonych. Wstrząs był

' cdezuty również w Salonikach.

Fiasko pochodu głodomorów.
LONDYN (Pat),  Wczorajsza

skuteczna likwidacja demonstracji
bezrobotnych przez policję lon*
dyńską przypieczętowała — Назсо

NEDETTOOZEGIZTŃKORTWZTSZPROASZWE
jąc stosy dokumentów. W tryb'e
policyjnym Hennington skazany
został na tydiizń bezwzględnego
aresztu za podburzanie tłumu.
Proponowaną kaucję odrzucona.
A'eszłowanie prowodyra wskazu-
je, że policja ma dość awantur i
nie zamierza dłużej tolerować
prowokują-ych demonstracyj

Okolice parlamentu mialy dzi-
siaj po południu wygląd normal

ny i do godziny 6ej przed wie-

czorem nigdzie porządku nie za
kłócono,

pochodu t. zw. głodomorów z ca*
łej Wielkiej Brytanji na Londyn.
Obecnie czynione są starania, aby
bezrobotnym, którzy za namową
organizacji komunistycznej przy”
byli piechotą z odległych stron
kraju, ułatwić opuszczenie stoli-
cy. Ponieważ prowodyrzy komu*
nistyczni tego niefortunnego po*
chodu, w obawie przed zemstą ze
strony zbałamuconych bezrobot-
nych, wycofali się, pozostawiając
większość przybyłych na łasce
losu, czynniki olicjalne, w porozu-
mieniu ze związkami zawodowe-
m, organizują obecnie odwiezie-
nie autobusami do ich stron ro-
dzinnych.

——
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Sytuacja w Niemczech.
Co wpływa na niezwykły roz*

wój ruchu narodoworsocjalistycz-

nego w Niemczech? Nie można

powiedzieć, że o powodzeniu ru-

chu decyduje tylko osoba Hitlera.

Jest on niewątpliwie wybitnym

mówcą, potrafi się zareklamować

i rozwinąć propagandę, posiada

też pewnego rodzaju magnetyzm,

który fascynuje tłum, zresztą

elektryzuje słowem. Ale nikt nie

wie, czy ma on zalety prawdziwe-

go męża stanu, organizatora w

wielkim stylu, głowy narodu. Nie

nożna się w nim dopatrzyć ani Na-
poleona ani nawet Mussoliniego.

Gruby tom zatytułowany „Moje

walki”, w którym o sobie pisze

nie pozwala w żadnym razie zali-

czyć go do genjuszów ani nawet

do ludzi wyższej miary.

Jego deklaracje polityczne są

albo mętne, albo utopijne, albo

crdynarnie demagogiczne. A jed-

nak ma on uznanie nie tylko w

masach, ale i u tłumu inteligencji.

By zrozumieć siłę ruchu hitlerow-

skiego trzeba sobie zdač sprawę

przedewszystkiem z tego, że jest

on wcieleniem typowej głębokiej

tendencji narodu niemieckiego do

nacjonalizmu. Przedtem jeszcze

dawniejsi konserwatyści pod naz-

wą „narodowych niemców wyzy-

skiwali rosnące nastroje buntow-

nicze świadomości niemieckiej

przeciw traktatowi Wers., prze”

ciwko reparacjom, przeciwko jed-

nostronnemu rozbrojeniu, przeciw

granicom wschodnim, za wciele-

niem Austrji. za zwrotem kolonii.

Oni to zwalczali Locarno, plany

Dawes'a, Younga i t. d. Ruch hi-

tlerowski zapożyczył od nacjona-

listów istotne tezy i ideologję,

jak gloryfikację narodu, antysemi-

tyzm, potępienie ustroju parla-

mentarnego, ucieczkę do dyktatu”

ry, pogardę dla humanitaryzmu i

internacjonalizmu, apologję siły,

nietolerancję jako zasadą, i t. d. —

wszystko to jest wspólne u nacjo-

nalistów i narodowych  socjali-

stów. To też — z początku ma-

szerowali oni prawie, że razem.

Prędko jednak się rozeszli. U na-

cjonalistów przeważały obok ra-

dykalizmu mniej więcej demago*

gicznego dążenia konserwatywne

lub reakcyjne. Wielu z nich pod-

kreślało swe dążenia monarchi-

styczne, wierność dla upadłej dy-

nastji, ich sztab główny składał

się. ze starej szlachty ziemiań-

skiej lub wojskowej, przedstawi

cieli wielkiego przemysłu i

nansjery. Byli to dawniejsi uprzy-

wilejowani. Pragnęli oni powrotu

do dawniejszego ustroju. Tólero-

wali formacje ochotnicze, ale ma”

rzyli o regularnej armji. Socjaliści

narodowi odrazu stanęli na grun-

cie rewolucyjnym. Nie praśną

powrotu do przeszłości, pragną

faszyzmu w stylu włoskim. Hitler
—to dziecko tłumu, przypomina

masom ludzi zdeklasowanych,

niezadowolonych, zbuntowanych.
Pragnie tworzyć nową budowę

społeczną. Stawia na nogi milicję

faszystowską, gotową do ewentu-

alnej współpracy z Reichswehrą

dla obrony ojczyzny lub zgniece

nia bolszewizmu, ale gotową też

zwrócić się przeciwko armji regu”

larnej, gdyby ona chciała siła
stłumić ich rewolucję.

Hitler rekrutuje swych party”

zantów w ogromnej większości z

wykolejeńców wszelkiego rodzaju,

których jest coraz więcej w dzi-

siejszych Niemczech:  burżuje,

drobni mieszczanie lub rzemieśl-
nicy zrujnowani przez  inflancję,

inteligenci, którzy widzą przed

sobą wszystkie drogi pozamyka”
ne, wszelkiego rodzaju urzędnicy i

pracownicy, którzy wskutek kry”

zysu osiedli na bruku. Jestto

tłum rewolucyjny, który niema

nic do stracenia w razie zaburzeń,

gotowy do gwałtów, do hazardo-

wych awantur, by zadośćuczynić

swemu niezadowoleniu, swej nie-

nawiści.
Często twierdzono, że ruch

hitlerowski był finansowany przez

pewnych przemysłowców lub lu-

dzi interesów z prawicy i, że jego

antikapitalizm jest tylko pozorny,

a w rzeczywistości porozumieliby

się z kapitalistami, którzy ich

subwencjonują — czy to nie jest

iluzja?

Niektórzy z kapitalistów wie-

rzyli, że to dobra polityka popie-

ranie ruchu, który osłabia po”
zycję socjalistów i jest świetną
gwarancją od zarazy bolszewic-

kiej. Zapytać jednak należy, czy

to napróżno oni się nazywają na*

rodowymi socjalistami?
Rozwój życia gospodarczego

po wojnie w Niemczech nie daje

powodu, by żywić wiele szacunku

dla kierowników dzisiejszej eko”

nomiki, którzy są odpowiedzialni

za bezład gospodarczy. :
Hitlerowcy przyznają, użyje-

my tu formuły Spinglera, że

„Krew” i „Miecz” muszą prze”

wyžszač „Zioto“.
Jeżeli sądzić według intencji,

którą widzimy w projekcie oficjal
nym (redukcja stopy procentowej,
socjalizacja banków itd.), to ich

przyjście do władzy może być
sygnałem do ryzykownych ekspe-

rymentów i niezbyt przyjemnych

dla posiadaczy dóbr.
Prócz tego między hitleryzmem

a komunizmem jest duże pokre-

wieństwo.  Bezroboczy pójdzie

zwykle albo do jednych albo do

drugich zależnie od tego, czy jest

robotnikiem, czy drobnym miesz-

czaninem, ale inteligent albo ofi

cer bez pracy podda się obojętnie

pod kierownictwo jednych lub

drugich. Widzimy więc, że hitle-

ryzm nie zmieszał się nigdy z

nacjonalizmem konserwatywnym.

W pewnych momentach oni łą-

czyli swe głosy. I być może były

porozumienia między Hitleremi

jen. von Schleicherem dla podzia-

łu wpływów. Ale każdy z nich

myśli o wykorzystaniu drugiego—

dla własnych celów. Gra staje się

coraz trudniejszą. Nacjonaliści

mogą stracić grunt pod nogami i

być wciągnięci do akcji, której by

sobie nie życzyli. Dzisiejszy rząd

utrzymuje się przy władzy, dzięki

powadze i popularności jaką się

cieszy Hindenburg.

Von Papen niechciał zagra”

dzać drogi narodowym socjali-

stom, ale pragnął zcałkować w ze-

spół życie polityczne z potężnym

ruchem mającym słuszne zasady

w swych najistotniejszych dąże-

niach, z któremi musiał się liczyć.

Rząd Papen — Schleicher nie

przyznaje się do dyktatury woj”

skowej. Twierdzi on, że tylko

pragnie, by cały świat szanował

porządek w Niemczech i by armja

była poza wszelką polityką. W

polityce zagranicznej rząd obecny

niczem się nie różni od poprzed:

niego.
Możliwość czerwonego prze-

wrotu pomimo sukcesu komuni-

stów przy ostatnich wyborach

jest mało prawdopodobna. Reichs:

wehra i bandy hitlerowskie wy
starczą dla stłumienia buntu.

Najprawdopodobniejszem jest

również hitlerowski „marsz na

Berlin“. Hitier często zaznaczał,

że nie pragnie gwałtów, lecz chce

drogą legalną dojść do władzy.

Jednak szeł może być wciąśnięty
przez swych podwładnych. Ale
Hindenburg i Schleicher nie ska-
pitulują przed otwartym ruchem
rewolucyjnym. Reichswehra, są-
dzić można, nie zawiedzie. Obec-

nie rząd traktuje z partjami i Hi-
tlerem, by dojść do porozumienia.
Mimo . wszystko trudno powie-

dzieć w czyim ręku będzie jutro
władza. Niepewność wynika nie-
tylko z wypadków wewnetrz-
mych, które rozważaliśmy do"
tyhczas. Trudności mogą powstać
i ze zbiegu innych okoliczności.
Naprzykład od wycofania się lub
śmierci Hindenburśa (ma już 85
lat) — mogłyby wywołać kompli-
kacje, z których nie byłoby wyj-
ścia. To samo dotyczy spraw po”
lityki zagranicznej — naprzykład
sprawy rozbrojenia. Nie zapomi-
najmy, że Niemcy przeżywają kry-
zys ekonom. i finansowy bez pre-
edensu. Latem 1931 r. już były

rozruchy. W czerwcu 1932 r. 0-
gólna sytuacja pogorszyła się
znacznie. Położenie, jak nigdy
stało się zagadkowem i niepew-
„nem.

Musimy być uważnymi widzami
rozwijającego się sensacyjnego
filmu, który z dnia na dzień może
dać obrazy tragiczne. Hitleryzm
jest ruchem potężnym, ale zdaje
się, że doszedł do punktu kulmi-
nacyjnego swego rozwoju. Nie
jest on jednak istotnym zwierciad-
łem Niemiec. Lepsze umysły, re-
prezentowane przez takich ludzi
jak Mann, Ernst Robert, Curtius
lub Vossler zawsze widzieli w
nim groźne niebezpieczeństwo dla
przyszłości duchowej ich kraju.
Otóż niebezpieczeūstwo ujawnio-
me przez nich istnieje i dla nas:
iest to stanowisko ograniczonošci
aktywistycznej i konającej gro-
žące we wszystkich krajach žyciu
umysłowemu. Wybitny znawca
stosunków niemieckich Lichten-
berg, analizując sytuację przycho”
dzi do wniosków: że kryzys obec-
ny oznacza wielki i poważny upa-
dek idei wolnościowych i solidar-
ności europejskiej. Idziemy w
przyszłość niepewną; chwila dzi*
siejsza wymaga bardziej niż kie-
dykolwiek ostrożności.

Potrzeba olbrzymiej pracy dla
odbudowy materjalnej i odnowie-
nia ducha naszego kontynentu
zrujnowanego i zdziczałego.

Leon Perkowski.

Dekret 0 zawieszeniu nieusuwalności
sędziów wygasł

Z dniem 31 paźdz'ernika wy-
gasł termin zawieszenia nieusu-
walności sędziów na podstawie
dekretu Prezydenta z s'erpnia
b. r. W ciągu dwóch miesięcy
od wydania tego dekretu zwol-
niono, względnie przeniesiono na
emeryturę okolo 400 sędziów.

£31 emerytur w ostatnim dnia.
W. poniedziałek, w ostatnim

dniu przed wygaśnięciem mocy
dekretu o niezawisłości sędziów
w prezydjum apelacji lwowskiej
wygotowano i wysłano 31 dekre-
tów przenoszących sędziów w
stan spoczynku.

W. innych apelacjach takiej
powodzi dekretów nie było.

DZIENNIK MILENSKI

Z prasy.
„Sytuacja jest groźna”,

W związku z artykułem prof.
Krzyżanowskiego pt. „Skarb i
waluta”, który ukazat się w paź-
dziernikowym zeszycie „Przeglą-
du Wspėlczesnego“ — konserwa-
tywno-sanacyjny „Dzień Polski“
dochodzi do następ. wniosków:

„Trzeba oszczędzać, oszczędzać i
jeszcze raz oszczędzać! Trzeba šciešnič
zakaz działania Państwa, który — w na-
stępstwie idei etatystycznych — został
nadmiernie rozszerzony na cały szereś
nowych działań życia. Trzeba poddać
gruntownej rewizji obciążenia pobierane
na rzecz samorządów. Trzeba usprawnić
system ubezpieczeń społecznych i zmniej-
szyć ciężar kosztów, jakie on nakłada.
Wszystko to stanowi dopiero pełny,
właściwy program oszczędności. Bez te-
go szerokiego podejścia, cała robota bę-
dzię połowiczna, więc też i rezultaty bę-
dą musiały być skromne.

A sytuacja jest groźna i nie można
zadawalać się stosowaniem półśrodków”.

Markują się,
Ludzie sanacji do niczego nie

mają przywiązania. Wszystko u
nich jest chwiejne i zmienne w za*
leżności od konjunktury politycz-
nej, gospodarczej, czy wręcz kra-
jowej.

Mówiąc z pogardą o „Boga-
ojczyzniactwie“ narodowcėw tam,
gdzie tego wymaga karjera lub in-
teres partyjny, wdziewają maskę
i narodową, i chrześcijańską, przy
bierając odpowiednie nazwy dla
swych formacyj i zabarwiając
stosownie deklaracje  „ideowe”,
jeżeli wogóle o ideowości może
być w tem gronie mowa.

Tak naprzykład z „Polski Za-
chodniej'* dowiadujemy się, że or-
ganizacje robotnicze z pod znaku
sanajci noszą piekną nazwę

„Narodowego - Chrześcijańskiego
Zjednoczenia Pracy”,

zaś prezes BB, p. Walery Sławek,
przemawiając na zjeździe tej or-
$anizacji w Katowicach, nietylko
nie wspomniał o „łamaniu kości”,
lecz wspomina o prawach jed-
nostki, a mówiąc o koordynacji
pracy społeczeństwa i pracy rzą-
du użył takiego zwrotu, tak nie-
zwykłego w ustach tego działa-
cza.

„Warunkiem i w jednym i w drugim
wypadku jest, aby czynniki, które się
mają koordynować, stały na wysokim
poziomie moralnym. W przeciwnym wy-
padku nie byłoby to ani korzystne, ani
celowe, ani moralne."

‚ —А więc wysoki „poziom moral-
ny”. Są to nowe nuty, ale nie-
stety spóźnione.
W. szczególności na Śląsku

nikt już nie uwierzy w umoralnie-
nie sanacji, bo właśnie parę dni
przedtem wyszły na jaw sprawki
jednego z „współpracowników
sanacji senatora z BB, Wyrostka,
kolegi klubowego umaralniającego
Polskę p. Sławka.

Ludzie ideowi.
Zresztą w sprawie moralności

panów z pod znaku jedynki piszą
nader wymownie niektórzy ich
sprzymierzeńcy.

Ostatniemi czasy rolę czyści-
ciela przyjęła na siebie „Nowa
Ziemia Lubelska", w której znaj-
dujemy takie'oto zdańko:

„kategorycznie musimy  przeciwić
się wkradaniu do BB. elementów anar-

chistycznych, bolszewików moralnych i

intelektualnych wrogich państwowości

polskiej.
To też dziwnem wydaje się, 2е 0-

ficjalne czynniki Bloku nawet celowo

podobne elementy przeszczepiają do

swoich”. R"

Biedna ta „Nowa Ziemia Lu-

belska”, skoro wierzy w možli-

wość sanacji w „sanacji“.

Dziadowska brygada.
Zaduszki, jak wiadomo, są

żniwem dla dziadów, którzy masa”

mi ściągają do większych miast z

najdalszych zakątków prowincji.

W roku bieżącym zastępy dzia-

dów wzrosły w sposób wprost

niebywały.
Na temat sytuacji w zawodzie

dziadowskim „Robotnik“ czyni
następujące wesołe uwagi:

„W organizacjach / dziadowskich
szeroko omawiane są sposoby przeciw-
działania konkurencji elementów, które
ponapływały z innych zawodów. Więc
przedewszystkiem rozpatrywany jest
projekt, aby dziadem rzeczywistym mógł
być tylko ten, który z dziada pradziada
był dziadem. Drugi projekt, bardziej
liberalny, ustanawia datę maj 1926 roku;
a więc kto zeszedł na dziady po maju
1926, ten do organizacyj należeć nie mo-
że i nie dostaje miejsca ani przed ko-
ściołem, ani przed cmentarzem. Inny
wreszcie projekt dzieli dziadów na
przedkryzysowskich i  pokryzysowych,
traktując tychostatnich jako „dziadow-
ską IV brygadę”.

Wszystkie te projekty według po-
wszechnej opinji nie mają żadnych wido-
ków, aby zostały uchwalone. Liczba bo-
wiem dziadów przedkryzysowych niknie
w masie dziadowskiej wytworzonej przez
kryzys. Stare dziady zostaną zmajoryzo-
wane przegłosowane przez dziadów no-
wego stempla.

Sceptycy utrzymują, że cała ta woj-
na ma znaczenie teoretyczne i że wła-
ściwie niema o co wojowač. Bo kto
właściwie będzie rozdawał  „grosiki”,
jeśli wszyscy już zeszliśmy na dziady, a
wkrótce z torbami pėjdziemy?“

Że z torbami, to fakt...

Piękne czasy,
Dowodów słuszności twierdze-

nia „Robotnika” nie mamy po-
trzeby daleko szukać.

Wystarczy zajrzeć do działu
ogłoszeń pierwszego, lepszego pi-
sma. Właśnie mamy przed sobą
jedno z pism warszawskich, w
którem znajdujemy takie ogłosze-
nie, aż tragiczne w swej wymow-
ności:

„Inżynier-technolog, autor kilku po-
ważnych dzieł, od półtora roku bezro-
botny, prosi o jakąkolwiek pracę, do-
zorcy, stróża lub inną, aby uniknąć gło-
dowej śmierci. Oferty sub „Dozorca” w
Administracji..."

Wszystko wygasa,
Symbolem czasu byla uroczy-

stość przyjęcia do palestry war-
szawskiej grona nowych adwo-
katów z pośród zwolnionych sę-
dziów i prokuratorów.

Do adwokatów tych przemė-
wił dziekan Rady mecenas Nowo
dworski.

„Witamy bardzo serdecznie nowych
Kolegów. Należy im się to za ich wierną
służbę sądową. Przychodzicie do nas w
okresie gdy wszystko wygasa:

Wygasa przysięga adwokacka, któ-
rą zastąpi ślubowanie, wygasa statut pa-
lestry, wygasam ja, jako dziekan, i wy-
ście panowie wygaśli jako sędziowie".

Tak, wszystko wygasa, jak wy-
gasły piece fabryk i warsztatów
przemysłowych.

* Zaraza komunistyczna w B. B.
Legjon Młodych obozu pomajowego

wydał w Warszawie z początkiem nowe-
go roku szkolnego odezwę, rozlepioną
na murach, wktórej głosi:

„„Rok bieżący rozpoczynamy
pod hasłem, które głosi: O przy:
szłości Państwa ma prawo decy-
dować człowiek pracy, jako jedy-
ny i rzeczywisty jego budowniczy.
Stwierdzamy, że kapitał obcy dą:
ży do wtrącenia Polski w niewolę
gospodarezą, dlatego to zdrajcą
sprawy jest Polak, kióry, kupując
wyroby obcego przemysłu, wzbo-
śaca jawnych wrogów naszego pań
stwa.

Postanawiamy: 1) krzewić w
narodzie pojęcie służby pracy; 2)
wyplenić, w myśl nowej etyki pra-
cy, z psychiki i wiadomości Polaka
pożądanie zysku i interesu osobi-
stego; 3) żądać ścisłej i rzeczywi*
stej kontroli nad produkcją ze stro
ny Państwa; 4) dążyć do oparcia
przyszłego ustroju na człowieku
pracy w myśl zasady naszej ideo-
logji. Koniecznością dziejową jest
zespolenie Polskiej Myśli Państwo
wej z Polskim Światem pracy;
5) Domagać się planowości w po-
lityce gospodarczej państwa.

Precz z wyzyskiem kapitali-
stów zagranicznych, żerujących na
nędzy Polskiego Świata Pracy.
Niech żyje Państwo zorganizowa”
nej pracy!”

Łódzka „Prawda“, bardzo wiernie
pomajowa, pismo grupy gospodarczej BB.,
czyli ks. Radziwiłła, wiceprezesa BB,,
p. Hołyńskiego, p. Minkowskiego i t. @.,
pisze o tej odezwie (nr. 44 z 30. X. br.):

„Podkreślenia w tekście przyto
czonych ustępów odezwy są na-
sze. Podkreśliliśmy hasła, które
wyglądają na wyjęte żywcem z li-
tanji haseł rosyjskiej młodzieży ko
munistycznej, gdyż można je tam
odnaleźć w identycznem słormuło-
waniu. Uczyniliśmy to dlatego, że
autorzy odezwy nie wyjaśniają, ko
go to łaskawie uważają za człowie
ka pracy i co rozumieją pod świa*
tem pracy, po informacje trzeba
więc udawać się do źródła.

Tak samo niezupełnie byłoby
zrozumiałem żądanie planowości
w polityce gospodarczej państwa.

Jest to bowiem postulat zupełnie
naturalny. Każda polityka, niety-
Iko gospodarcza, powinna być i mu
si być prowadzona według jakie-
goś planu, bowiem w przeciwnym
razie nie jest polityką. Inaczej je-
dnak wygląda ten postulat, gdy się
wie, że pojęcie planowości rozu*
miane jest w znaczeniu, jakie na-
dali mu rosyjscy bolszewicy, któ-
rzy t. zw. planowość przeciwsta-
wiają systemowi kapitalistyczne*
mu, wyobrażając sobie naiwnie,
czy też pod wpływem manji wiel-
kości, że przed nimi nie było na
świecie ani myśli, ani rozumu, bo
nic nie działo się według planu,
który dopiero oni wynaleźli. Że
bolszewicy naprawdę tak myślą,
świadczy o tem głos najbardziej
miarodajnego świadka, bo samego
towarzysza Kujbyszewa, prezesa
wszechrosyjskiej komisji gospodar
stwa planowego, a więc szefa pia-
tiletki, który w artykule, napisa-
nym dla „Berliner Tageblattu“, 0-
świadcza ni mniej ni więcej tylko
to, że:

„„„planowanie jest podsta-
wowym i najważniejszym pier
wiastkiem gospodarki socjali-
stycznej i stanowi jej tylko
właściwą cechę charakterysty
czną.“
Kujbyszew jest może z zawodu

i wykształcenia majtkiem lub tram
wajarzem i trzeba pobłażliwie tra-
ktować jego „odkrycia” i jego plan
pięcioletni, o którym już dzisiaj
wiadomo, że jest najgorszym pla-
nem jaki kiedykolwiek zrobiono,
ale od młodzieży polskiej, w do-
datku akademickiej, można żądać,
aby miała inne zdanie o odkry-
ciach bolszewickich, bo jeżeli na-
wet nie miała jeszcze sposobności
zetknąć się z innemi planami w
ustroju obecnym, to z jednym pla-
nem w każdym razie powinna by”
ła się zaznajomić: z planem lekcyj
w sztubie,'*
ROPIEWYRIOEWREWPAESPIAEOWRORONRZE

CZEMU NIE JESTES
JESZCE CZŁONKIEM

OBOZU WIELKIEJ POLSKI.

Paderewski koncertuje w Rzymie.
RZYM (Pat). Dnia 22 listopada

rb. odbędzie się w Augusteum kon
cert mistrza Faderewskiego. Pa*
derewski jest uwielbiany przez me
lomanów rzymskich. To też zapo-
wiedź koncertu wielkiego polskie
60 muzyka w dzień święta Cecylji,
wywołała zrozumiały entuzjazm.

Zniżka stopy procen-
towej w bankach
I obniżenie kar za zwłokę.

Według doniesień prasy sana-
cyjnej, ma się ukazać wkrótce
rozporządzenie, ustalające jako
najwyższą dozwoloną stawkę sto-
py procentowej, pobieranej przy
dyskoncie i innych operacjach
kredytowych na 9 i pół proc. w
prywatnych instytucjach kredy-
towych i na 10 proc. w spół-
dzielniach.
W ś!'ad za oficjalnem obniże-

niem stopy procentowej przez
Bank Pelskii inne instytucje kre-
dytowe, ministerstwo skarbu wy-
dało zarządzenie, aby od wszel-
kich wpłat, uskutecznionych po
dniu 1 listopada b. r. na poczet
nieodroczonych inierozłożonych
na raty zaległości w podztkach
bezpośrednich i opłatach stemp-
lowych, były obniżone kary za
zwłokę, a mianowicie do 15 pro-
cent — zamiast dotychczasowych
18 procent w stosunku rocznym,
licząc od ustawowego terminu
płatności.

NOWE OPŁATY W TRYBU-
NALE ADMINISTRACYJNYM.

Rozporządzeniem Prezydenta
Rzplitej o reformie Najw. Trybu-
nału administracyjnego wprowa”
dzono nową laryłę opłat od skarg
wnoszonych do tego trybunału,

Opłata ta wynosi: przy war”
tości przedmiotu sporu do 1.000
zł. — 40 zł, przy wartości przed-
miotu sporu od 1.000 do 10.000 zł.
— 60 zł, przy wartości wyższej
niż 10.000 zł, od pierwszych
10.000 zł. — 60 zł., a od reszty —
0.4 proc. przyczem rozpoczęty
tysiąc liczy się za cały. Od skarś
o nieokreślonej wartości przed-
miotu sporu oznacza opłatę Try-
bunał.

W. razie uwzględnienia skargi
w całości lub w części, lub w ra-
zie umorzenia postępowania z po-
wodu cofnięcia przez władzę
administracyjną zaskarżonego 0-
rzeczenia lub zarządzenia — Try-
bunał zarządza zwrot wniesionej
opłaty. Trybunał zwraca również
opłatę w razie pozostawienia
skargi bez rozpoznania, oraz
umorzenia postępowania z powo*
du coinięcia jej przed otrzyma-
niem zawiadomienia o wyznacze-
niu rozprawy.

Wszelkie pisma i podania, wno*
szone do trybunału w związku ze
zgłoszoną skargą, a m. in. pisma
w sprawie przyznania prawa ubo-
gich, podlegają opłacie w wyso-
kości 5 zł. od pierwszego egzem-
plarza i 50 gr. od każdego dal-
szego załącznika.

Za wydawane przez Trybunał
zaświadczenia pobiera się opłatę
w wysokości 3 zł. bez względu na
ilość arkuszy. Natomiast inne @0°
kumenty, wydawane na podsta-
wie akt procentowych, podlegają
opłacie 2 zł. za każdą stronę wy-
danego dokumentu.

Od opłat wolne są władze i
urzędy państwowe i samorządo-
we, oraz osoby, którym Trybunał
przyznał prawo ubogich.

Wszelkie opłaty uiszcza się
znaczkami stemplowemi.

Odpowiedi Poznania.
W, czasie onegdajszych uro-

czystości poświęcenia pomnika
Najświętszego Serca Jezusowego
publiczność urządziła żywiołową
manifestację grupie Stronnictwa
Narodowego, która brała udział
w pochodzie, i w której uderzał
liczny udział młodzieży.

Byli to przeważnie członkowie
rozwiązanego Obozu Wielkiej
Polski.

Dekret w sprawie
cudzoziemców we Francji.

We Francji ogłoszony został
zapowiadany oddawna dekret mi-
nistra pracy w sprawie ogranicze-
nia liczby robotników cudzoziem-
skich w przedsiębiorstwach, wyko
nywujących zamówienia rządowe.

Na podstawie tego dekretu, po
siadającego wielkie znaczenie dla
licznych rzesz robotników pol-

* skich we Francji, określanie liczby
robotników - cudzoziemców, któ:
rzy mogą być zatrudniani w posz*
czególnych przemysłach, pracują-
cych na zamówienia rządowe, za-
leżeć będzie od kompetencji depar
tamentalnych urzędów pošredni-
ctwa pracy. ;

Dekret przewiduje również mo-
żliwość ograniczenia liczby robot-
ników zagranicznych w przemyśle
prywatnym. Inicjatywa w tym za-
kresie przysługuje ministrowi pra-
cy, który jednak przed wydaniem
obowiązujących zarządzeń zasię-
gnąč ma opinji organizacyj robotni
ków i pracodawców.
Z

° о ułaskawieniu,

Gkargi ta wyroby moropolowe.
Związek kupców tytoniowych

złożył dyrekcji państwowego mo*
nopolu tytuniowego obszerny me*
morjał w sprawie skarg konsumen
tów na zły gatunek wyrobów ty"
tuniowych. Do memorjału tego za”
łączył związek próbki nienadają:
cych się do użytku tytoniu i papie
rosów, jakie w ostatnich czasach
pojawiły się w opakowaniach mo*
nopolowych. Tak np. w paczkach
„najprzedniejszego tytoniu turec-
kiego' znaleziono miast tytoniu
miał przypominający machorkę.
Papierosy egipskie nabijane są tak
ściśle, że zupełnie nie nadają się
do palenia,

Związek w konkluzji swego cha
rakterystycznego memorjału prosi
o podniesienie gatunku wyrobów
monopolowych, wskazując, że
sprzedawcy narażeni są na ciągłe
zatargi z palaczami.

Zaznaczyć wypada, że również
zapałki uległy ostatniemi czasy
znacznemu pogorszeniu, większa
ich część wcale się nie zapala.

W. spirytusie, przeznaczonym
na cele lecznicze, bardzo często
na dnie butelki znajduje się biały
osad, niewiadomego pochodzenia:

deminadja dla aplikantów.
Nowe przepisy o aplikanturze

sądowej weszły w życie.
Dnia 1 litopada b. r. wchodzi

w życie rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości, ogłoszone w 0
statnim Dzienniku Ustaw, za“
wierające przepisy o aplikantach i
asesorach sądowych.

Rozporządzenie postanawia m:
in., że aplikanci w miarę możności
winni odbyć półroczną aplikację
w sądzie grodzkim a następnie
jednoroczną aplikację w zakresie
sądownictwa karnego, pozostały
zaś czas aplikantury w zakresie
sądownictwa cywilnego i hipo”
teki,
W każdym sądzie okręgowym

prowadzone będzie obowiązkowe
seminarjum dla aplikantów, czyn”
ne od 1 października do 1 czerw”
ca każdego roku.

Po zakończeniu aplikacji, apli*
kant składa egzamin sądowy.

W. końcowych postanowieniach
rozporządzenie określa służbę
asesorów sądowych oraz aplikan*
tów Prokuratorji Generalnej.

Кагу na złośliwych podatników.
Prace nad przygotowaniem li“

sty podatników rolników, którzy
przez jawną złą wolę popadli w
zaległości podatkowe, są na ukoń”.
czeniu, Dalsze tolerowanie przez
władze skarbowe tendencyjneg0
odwlekania spłat podatkowych ze
strony złośliwych podatników nie
będzie uwzględnione. Władze po“
leciły wszcząć w stosunku do
tych płatników energiczne kroki
egzekucyjne.

Wszystko to jest b. dobre, ale
sęk w tem, że tak trudno określić:
kiedy ma się do czynienia ze 210°
śliwym podatnikiem, a kiedy z o*
fiarą złośliwości poborców.

Sprawa «arcybiskupa» Kowalskiego.
Obrońcy arcybiskupa marja“

wickiego Kowalskiego, skazanego
prawomocnym wyrokiem  sądo“
wym na 3 lata ciężkiego wiezie“
nia za czyny lubieżne, zgłosili po”

 

nownie podanie o odroczenie mu.
wykonania kary.
Kowalski już raz uzyskał 6 mie”
sięczne odroczenie wykonania wy”
roku, a odroczenie to motywowa”
ne było złym stanem zdrowia, W:
bieżącym tygodniu jednak termin
odroczony upłynął Tym razem
Kowalski powołuje się na podanie

jakie złożył p.
Prezydentowi Rzplitej.

$kutki uprzywiljowywania obcych”
kapitałów.

Wi Warszawie toczą się per“
traktacje
polskiego konsorcjum budowy ko*
lei Śląsk — Gdynia z przedstawi”
cielami władz polskich w sprawie
podjęcia ruchu i eksploatacji ma”
gistrali węglowej począwszy od 1
stycznia 1933 r.

Strona francuska nie godzi się
na propozycję polską co do kupna
od Ministerswa komunikacji ta“
boru za sumę 100 milj. franków.
Francuzi proponują zakup taboru
za 30 milj. fr., resztę zaś taboru
pragnęliby wydzierżawić.  Decy“
dujące uchwały w tej sprawie za”
padną na najbližszem posiedzeniu
Rady Nadzorczej kolei Śląsk —
Gdynia, które odbędzie się w
Warszawie dnia 17 listopada br.
W razie nieuwzględnienia w

szerszym rozmiarze propozycji
polskiej, Ministerstwo komuni”
kacji zdecydowane jest podjąć Z
dniem 1 stycznia eksploatację ma”
gistrali węglowej we własnym za”
rządzie, ale na rachunek francu”
sko-polskiego konsorcjum.

Ta przykładem Szeptyckiego.
№ ślad za metropolitą Szeptyc”

kim także biskup stanisławowski |-
ks. Chomyszyn ogłosił zakaz od
mawiania przez dzieci grecko-ka“
tolickiego obrządku słów modlit*
wy: „Królowo Korony Polskiej
módl :się za nami”, '

 

Jak wiadomo.

delegatów francusko”
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KRONIKA.
JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ

POGODĘ?
Po chmurnym lub mglistym

ranku w ciągu dnia przejaśnienia.
Nocą kilkustopniowe przymrozki.
Dniem temperatura od 6—38 stop-
ni. Słabe wiatry z kierunków pół-
nocnych, potem miejscowe, prze-
chodzące w południowe.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Żałobne nabożeństwo za

dusze zmarłych członków Tow.
św. Wincentego a Paulo odprawi
ks. Superior Rzymełko dn. 4 bm.
o godz. 9-ej w kościele O. O. Mi-
sionarzy.

Zarząd towarzystwa zaprasza
na to nabożeństwo wszystkich
członków i sympatyków.

Z MIASTA.
— Zaduszki, — Ттайусутут

zwyczajem tysiączne tłumy kato”
lickie podążyły wczoraj na nasze
cmentarze Rossa, Bernardyński i
Antokolski. Tłumy te były nawet
większe, niż w latach ubiegłych.
Może wpłynęła na to bieda ogólna
i przygnębienie. Nawiedzenie
cmentarzy osiągnęło punkt kulmi-
nacyjny około godziny 5%. '
tym czasie na cmentarz Rossa
przybyli wojewoda wileński i pre-
zydent miasta, aby w imieniu rzą-

_ dui Wilna złożyć hołd poległym
obrońcom naszego grodu. Pomnik
oświetlony był rzęsiście. Obok
stanęły poczty sztandarowe pocz”
towców i kolejarzy. Chór pocz-
towców pod batutą prof. Szcze-
pańskiego wykonał pienia reli-
gijne.

Wspominając o dniu wczoraj-
Szym, znowu musimy zwrócić
uwagę na niestosowne zachowy-
wanie się naszej młodzieży, wy-
chowywanej w duchu bezwyzna-
niowym, na cmentarzach. Głośne
śmiechy, nieprzystojne  flirty i
rozmowy są przykrym dysonan-
sem wśród grobów naszych zmar”
łych, Szczególniej Rossa nawie-
dzona jest przez zdziczałą mło”
dzież.

SPRAWY MIEJSKIE,

— Pomysły magistrackie. Pra"
śnąc za wszelką cenę nie dopuścić
do wyboru ławnika z pośród przed
stawicieli koła Chrześcijańsko -
Narodowego, Magistrat ma zgłosić
wniosek o likwidacji sekcji rzeźni
i rynków i do przekazania jei czyn
ności sekcjom zdrowia i nierucho-
mości.
Wniosek ten ma być upozorowa

ny względami oszczędnościowemi.
— Inspiratorzy z Magistratu

wycofują się, Przed niedawnym
Czasem podawaliśmy o zawiesze-
riu w czynnościach aspiranta stra
ży ogniowej Kalińskiego. Przepro-
wadzono w tej sprawie dochodze”
nie wykazało, że powzięte począ-
tkowo poszlaki, jakoby Kaliński
miał dopuścić się malwersacyj pie
uiężnych okazały się nieistotnemi.
Pozostaje on jednak nadal w zawie
szeniu na skutek wykroczeń natu-
ry służbowej.
— Liczniki gospodarcze. W

związku z wprowadzeniem ulgo"
wej taryfy elektrycznej dla celów
gospodarczych do elektrowni miej-
skiej zgłosiło się dotychczas 200
abonentów reflektujących na ko:
rzystanie z dobrodziejstw nowej ta
ryły. Będą oni kolejno zaopatry-
wani w liczniki gospodarcze, któ*
re nadchodzą do elektrowni partja
mi po 30 sztuk. '

Ogółem elektrownia sprowa-
dza 300 tego rodzaju liczników.
— Prąd zmienny na ul. Wił-

komierskiej. W początkach przy”
szłego tygodnia elektrownia miej-
ska przystąpi do wprowadzenia na
ul. Wiłkomierskiej prądu zmienne”

_ go. Omawiane roboty przyczynią
się w dużym stopniu do podniesie
nia sprawności funkcjonowania li-
nij elektrycznych w obrębie tej u-
licy.
= Wzmożenie oświetlenia na

ul. Kraszewskiego. Na prośbę mie
szkańców ul. Kraszewskiego Magi
strat postanowił w najbliższych
dniach powiększyć tam oświetle-
nie uliczne przez dodanie kilku
punktów świetlnych.
— Tysiące protokułów. W

ciągu ubiegłego miesiąca władze
policyjne  sporządziły ogółem
2118 protokułów karnych za roz-
maitego rodzaju wykroczenia
przeciwko przepisom adm'nistra-

cyjnym. Najwięcej wykroczeń ru-

bryki policyjne notują za opilstwo
i zakłócenie porządku publicz-

"8% SPRAWY KOLEJOWE.
— Otwarcie iinji Woropaje-

wo — Druja. W dniu wczoraj-

szym na nowowybudowanej linji

kolejowej Woropajewo — Druja

bawiła Komisja ministerjalna z

inż. Sawickim na czele. Komisja

zlustrowała stan wykonanych ro-

bót.
Uroczyste otwarcie nowej linji

nastąpi, jak wiadomo, w dniu
6 b. m. AE
SPRAWY ADMINISTRACYJNE,

—Pozwolenia na broń. Sta-
rosta Grodzki przypomina, że

termin ważności pozwoleń na

broń wydanych w r. b. przez
Starostwo wygasa z dniem 31

grudnia.
Osoby, które pragną posiada-

ne pozwolenia przedłużyć na rok

1933 winne są przed końcem ro-

ku bieżącego złożyć podania do
Sterosty i prosić o prolongatę po-

siadanych pozwoleń.
Do podań dołączyć należy po-

siadane pozwolenia i karty ło-
wieckie.
SPRAWY UNIWERSYTECKIE
— Walne Zebranie Zrzeze-

nia Asystentów U. S. B. We
czwartek dnia 3 listopada o godz.
19 w pierwszym terminie—o godz.
19 m. 30 w drugjm odbędzie się
w sali Il w gmachu głównym U.
S. B. doroczne walae zebranie
Zrzeszenia Asystentów U. 5. В. z
następującym porządkiem dzien-
nym: 1) Wybór przewodniczącego
2) Odczytanie protokułu z po-
przedniego zebrania 3) Sprawo-
zdanie ustępującego zarządu, 4)
sprawozdanie komisji rewizyjnej,
5) wybór nowego zarządu i ko-
misji rewizyjnej, 6) sprawa zale-
głych składek do Z. U. P. U.,
7) Wolne wnioski.

SPRAWY AKADEMICKIE
— Tydzień Akademika, Dnia

7 bm. w Teatrze muzycznym Lut-
nia odbędzie się przedstawienie
„Krysia Leśniczanka” na rzecz X.
Tygodnia Akademika.

Społeczeństwo Wileńskie nie-
wątpliwie pomoże Młodzieży
Akademickiej i przyjemnie spę'
dzi czas, dn. 7 bm. w miłej atmo-
sferze Teatru Lutnia.

Bilety są do nabycia w Brat"
niej Pomocy Pol. Mł, Akademic-
kiej Wielka 24, tel. 770 u kol, St.
Otrębskiego codziennie od godz.
7 do 8. :

Dancing na rzecz „X-go
Tygodnia Akademika". A więc
już w sobotę dnia 5 b. m., cu
kiernia „Czerwonego  Sztralla”
(Mickiewicza 12) zapełni się do-
borową publicznością, która za-
pomni o kryzysie na dancingu
urządzonym na rzecz „X-go Ty-
godnia Akademika".

Ustalona tradycja dancingów
„akademickich”, doskonały jezz-
band, wytworna publiczność, nie-
spodzianki, świetny i obfity bufet
oraz niezmiernie niskie ceny kait
wstępu (2 zł. dla akademików 1 zł.)
dają gwarancję przyjemnej i we-
sołej zabawy.

Pozostałą niewielką ilość sto-
lików można zamawiać codzien-
nie w Bratniej Pomocy w godzi-
nach 5—7 u kol. Otrębskiego,
telef. 770.
— Nowe władze K. „Con-

сог@!а“. "W wyniku wyborów
nowych włacz Korporacji „Con-
cordia Vilnensis” skiad jej Prezyd
jum ukonstytuował się, jak nastę-
puje: Marszałek K! Holak Henryk,
Vice Marszałek — Krupowicz Jan,
Kanclerz — Kurżawa Adam, Ol:
derman — Rukowicz Antnni.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
—Bezpłatne Kursy dla a-

nalfabetów. Zarząd Akad. Koła
P. M. Szk. ogłasza, że wzorem
roku ubiegłego przyjmuje zapisy
na bezpłatne kursy dla ana'fa-
betów.

Zarząd prosi tą drogą wszyst-
kich o powiadomienie analfabe-
tów o mających nastąpić kur-
sach. Zapisy przyjcaowane będą
w lokalu P. M 5. ul. Wileńska
23—9, codziennie w godz. 8—9
wiecz. a w niedzielę od 12—1
po poł. do dn. 12 listopada b. r.
Wykłady rozpoczynają się 15 II-
stopada b. r.

ODCZYTY.
„Honor a zniewaga“.

W dniu 6 listopadada r. b. o go-
dzinie 19-tej w Sali Sniadeckich
Uu. S. B. w Wilnie staraniem Kor-
poracji „Concordia-Vilnensis” zo-
stanie wygłoszony przez p. mec.
Dr. Szurleja z Warszawy odczyt
p. t: „Honor a zniewaga”. Cena
biletów: 1 zł; 50 gr. i 25 gr. dla
młodzieży.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Roboinicy tartaków u0-

magają się pracy. Jak już do-
nosiliśmy, zamknięte zostały w
Wilnie 3 tartaki.

Wskutek zamknięcia 3 war-
ształów pracy wśród robotników
przemysłu drzewnego powstało
bezrobocie.
SS W związku z tem onegdaj cd-
było się zebranie robotników
drzewnych, na którem uchwalono
jednogłośnie dążyć do urucho-
mienia zamknętych tartaków.
— O umowę zbiorową dozor*

ców domowych. Jak już donosi-
liśmy w dniu 4 bież. mies. w loka-
lu Inspektoratu Pracy odbędzie
się konferencja dozorców domo-
wych z właścicielami nierucho*
mości, Tematem obrad będzie
sprawa podpisania nowej umowy
zbiorowej na rok 1932 i 1933.

Konferencja ta zwołana zosta-
ła przez Komisję polubowną.
W związku z tem organizacje

dozorców domowych w tych
dniach uzgodniły projekty nowej
umowy.

RÓŻNE.
— Ukaranie opieszałych po-

borowych. Referat wojskowy
Megistratu przesłał ostatnio do
Starostwa Grodzkiego kilkanaście
wniosków o pociągnięcie do od-
powiedzialności karnej poboro-
wych, urodzonych w roku 1914-ym
oraz innych roczników za wykro-
czenia przeciwko obowiązującej
ustawie meldunkowej i obowiązko-
wi rejestracyjnemu.

PIROUIKTLATRAKAI
Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

DZIENNIK

0 nowowaniesionym nagrobku
powstańczym.

(Z dnia Zadusznego).
Do najpoważniejszych pomni-

ków namogilnych, powstałych w
dniach ostatnich na wileńskim
cmentarzu po-Bernardyńskim, na-
leży bez ochyby kamień grobo-
wy, położony na mogile ś. p.
Franciszka Siekierzyńskiego. Znaj-
duje się ten nagrobek nieopodal
bramy cmentarnej i prawej stro-
ny drogi, wlodąccj ku urwistemu
zboczu rzeki Wilenki, zaś o kro-
ków kilkanaście od pomnika š p.
Stanisława  Fleury'ego, artysty
malarza i zasłużonego fotografa,
zmarłego w 1915 r. Nagrobek
ś. p. F. Siekierzyńskiego ładnie
wykonany przez zakład Biknere,
składa się z dużej, z szarego kra-
jowego granitu płyty, opartej na
podstawie betonowej o dwu kon-
dygnacjach, a wyobrażaejący jakby
uprosżćzony sarkofag, który nad
to ma być otoczony żelazną ba
lustradą. Na górnej, wypolerowa
nej powierzchni widnieje duży
krzyż wykuty, a pod nim nastę
pujący napis:

ś. | p.
Franciszek Siekierzyński

prezes weteranów kres. 1863 r.
Aptekarz

zm. dn. 23 grudnia 1931 r.
żył lat 85.

Cześć jego Świetlanej pamięci.
Ze wzruszeniem odczytują się

powyższe słowa o tym obywate-
lu-patrjocie, o którym pamięć i
w naszem Wilnie przechowuje
się, gdzie przez bardzo długi
szereg lat pracował, powszechną
czcią i sympatją otoczony. 6

Zmarły Siekierzyński z pie-
tyzmem przechowywał imiona
tych rodaków, walczących w roku
pamiętnego powstania Stycznio-
wego o niepodległość Ojczyzny

L —sław.

List otwarty
w sprawie napisu na Ostrej Bramie

Z najwyžszem  ubolewaniem
stwierdziliśmy, że w ostatnich
dniach został w Ostrej Bramie u-
mieszczony napis łaciński, narzu*
cony tam przez Murawjewa w cza
sie największego ucisku polskości.
Stało się to obecnie wbrew pol-
skiej opinji społecznej, która ocze-
kiwała umieszczenia w Ostrej Bra
mie dawnego napisu polskiego.
W imię poszanowania zabyt-

ków przeszłości, oraz w celu usu-
nięcia pozoslałości z okresu uci-

sku narodowego zwracamy się z
gorącym apelem do Władz Ducho-
wnych o przywrócenie polskiego
napisu na Ostrej Bramie i wzywa”
my wszystkie organizacje społecz
ne do poparcia wyrażonego tutaj
apelu. i TST

Nadto uważamy, że przywraca
jąc dawny wyśląd kaplicy Ostro”
bramskiej należałoby również u-
mieścić orła i pogoń na kratach o-
kiennych po obu stronach Imienia
Maryi. :

Wileūskie Towarzystwo
Artystów Plastyków.

Związek Zawodowy Literatów
Polskich w Wilnie,

Teatr i muzvka.
TEATRY MIESKIE Z. A, S. P, w Wilnie.
— Teatr Pohulanka. Dziś o. dz.

8-ej w. wspaniała bajka-misterjum Mae-
terlincka „Niebieski Ptak”.

Na piątek (dwa widowiska „Niebie-
skiego ptaka” o godz. 12-ej i o 5-ej)
wszystkie biłety już są wyprzedane.
— Teatr muzyczny „Lutnia”, Dziś

ukaże się po raz ostatni po cenach zniżo-
nych doskonała operetka „Księżniczka
czardasza” z E. Gistedt w roli tytułowej.

— Premjera „Krysi Leśniczanki”, Pią
tek premjera operetki Jarmo ,Krysia Le-
śniczanka”,
— Stały Teatr Objazdowy Teatrów

Miejskich Z. A, S. P. w Wilnie. Dziś sta-
ły Teatr Objazdowy wyjeżdża po raz dru
gi na artystyczne tournće po Wileńsz-
czyźnie z dwoma kapitalnemi widowi-
skami: na popołudniówki dla młodzieży
Korzeniowskiego „Panna Mężatka” oraz
pełna wdzięku i humoru „Roxy“. Pierw-
sze przedstawienie w Nowoświęcianach,
drugie (4 bm.) Staroświęciany.
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Czwartek, dnia 3 listopada.
11.40: Transm. przegl. pras. Kom. me-

teor. Czas. 12.10: Płyty. 12.30: Kom. me-
teor. 12.35: Poranek szkolny z Filharm,
15.10: Koncert dla młodzieży (płyty).
15.50: Muzyka lekka, 16.00: „Chłopcy w
domu* — odczyt. 16.15: Lekcja francu-
skiego. 16.50: Kom. Akad. Koła Misyjne-
go. 16.40: „Polska i Moskwa za Wazów”
— odczyt. 17.00: Muzyka operowa. 17.40:
Odczyt aktualny. 18.00: Muzyka lekka.
19.00: „Skrzynka pocztowa”. 19.30: Kw.
liter. (Dygasiński). 20.00: Godzina życzeń
(płyty). 20.55: Wiad. sport. 21.05: Kon-
cert. 21.30: Słuchowisko. 22.15: Muzyka
taneczna. 22.55: Kom. meteor.

Piątek, dnia 4 listopada 1932 r.
11.40: Przegl. prasy. Kom. meteor.

Czas. 15.10: Najnowsze przeboje taneczne
(płyty). 15.50: Muzyka z płyt. 16.15: Le-
kcja angielskiego. 16.30: Kom. L. O, P. P.
16.40: „Nowoczesna gospodarka stolicy”
— odczyt. 17.00: Koncert. 18.00: Muzyka
lekka. 19.00: Polakom na Kowieńszczy-
źnie. 19.20: Pogadanka o lnie. 19,30: „Zło
rzeczenie i błogosławieństwa” —  felj.
20.00: Pogad. muz. 20.15: Koncert symf.
22.48: Wiad. sport, Kom. meteor. 23.00:
Muzyka taneczna.
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Muzyka © Wilnie.
Istna powódź koncertów w cią

gu kilku ubiegłych tygodni dopro-
wadziła wreszcie do tego, że w o-
statnim tygodniu mieliśmy 4 kon*
certy pod rząd codziennie. Nic też
dziwnego, że w tych warunkach
publiczności zabrakło, zwłaszcza
na tych koncertach, które ukła-
dem programu i poziomu wykona
nia wyróżniały się dodatnio z po:
śród innych.

Dnie szopenowskie w Wilnie
przeszły bez większego echa.
Wszelkie wezwania i apele do pu*
bliczności wileńskiej skutku nie od
niosły, Uroczysty koncert inaugu*
racyjny z doskonałą szopenistką
Zołją Rabcewiczową i pięknem
przemówieniem Witolda Hulewi-
cza zgromadził niewiele publiczno
ści. Tani poranek w sali konserwa
torjum miał już większe powodze-
nie, salę zapełniła przeważnie mło
dzież, entuzjastycznie oklaskująca
wszystkich wykonawców. W'ycho
wanica naszego konserwatorjum,
p. Kalmanowiczówna, całkowicie
sprostała swemu zadaniu, a w nie*
których utworach, zwłaszcza w
Nokturnie, osiągnęła bardzo wyso
ki poziom wykonawczy. Młoda ar
tystka udaje się obecnie zagranicę
dla dalszego rozwoju swego pięk-
nego talentu. Szereg pieśni szope-
nowskich wykonała z wielką wni-
kliwością p. Święcicka, przy sta-
rannym akompanjamencie p. Czu-
chowskiej. Program poranku uzu-
pełniły recytacje p. Janiny Sumo-
rokowej wierszy, związanych z
twórczością Fryderyka Chopina.
Zwłaszcza silnie odczuta recytacja
genjalnego „Fortepjanu Chopina”
Cyprpjana Norwida, uczyniła głę*
bokie wrażenie.

W, omawianym okresie produ-
kowało się dwuch skrzypków: Mi-
kołaj Zardi i Jan Kubelik. Jeżeli
pierwszy z nich ujmował pięknym,
ciepłym tonem przy niepogłębio-
nej, pod względem dynamicznym
bardzo monotonnej interpretacji,
to drugi z nich, Jan Kubelik, nie
wniósł nic prócz kolosalnej techni-
ki, która dziś wobec niezwykłego
rozwoju techniki skrzypcowej sa-
ma nie wystarcza i przestała już
imponować. Kubelik gra z dokład-
nością automatu, ale muzyki w
grze jego niema. Niema w niej a-
ni przejęcia się, ani zapału, ani naj
mniejszego choćby wyrazu. Popro-
stu odstraszający przykład, jak
śrać nie należy, Publiczność jed-
nak właśnie na ten jedyny koncert
przybyła niezwykle tłumnie.

Natomiast na koncercie, który

był najwybitniejszem wydarzeniem
tego okresu, który dostarczył naj
większej sumy wrażeń naprawdę
artystycznych, — na koncercie
świetnego tria belgijskiego, — by-
ło pustawo.

Znakomity zespół, znany nam
już z zeszłorocznych występów w
„Wilnie, zrobił zawód, zmieniając
w osłatniej chwili program. Za-
miast mniej znanych utworów
Brahmsa, Turiny i Pierne'go, usły-
szeliśmy najbardziej ograne tria
Haydna, Schuman'a i Schuberta.
Tem niemniej mistrzostwo wyko*
nawcze uczyniło koncert od po-
czątku do końca niezmiernie inte-
resującym. Zwłaszcza cudowne
trio Schuberla wykonane było z
niezwykłą plastyką, barwnie i sty-
lowo. Na bis usłyszeliśmy dwie czę
ści z „Pieśni wiejskich” angielskie
go kompozytora Goosens'a. Dzie*
ło interesujące, brzmiące soczy-
ście. У

Prócz wyżej omówionych odby
ły się jeszcze dwa koncerty: wy”
stęp doskonałego wiolonczelisty
włoskiego Baldovino i uczestnika
konkursu szopenowskiego Iza E-
linsona. Niestety na obu tych kon-
certach nie mogłem być 'obecnym.

Prócz tego chór akademicki
pod wodzą dyr. Szczepańskiego
przy współudziale p. Hendrychów
ny, prof. Ludwiga i innych, wysta-
wił scenicznie w Sali Miejskiej
„Widma'* Moniuszki. Należy pod-
nieść z uznaniem, że podtrzymuje
się ten piękny zwyczaj wystawia”
nia „Widm* w dzień Zaduszny,
dzieła tak serdecznie wzruszające”
go, należącego do najpiękniejszych
pereł twórczości naszego mistrza.

Bodajże największą sensacją
artystyczną w dotychczasowym se
zonie było wystawienie w teatrze
„Niebieskiego Ptaka'* Maeterlin-
cka. Z charakteru tego utworu wy
nika, że muzyka odegrywa w nim
wielką rolę. Napisanie jej do wileń
skiej inscenizacji powierzono Ta-
deuszowi Szeligowskiemu, kompo-
zytorowi, którego zainteeresowa-
nia obracały się dotychczas raczej
w dziedzinie muzyki czystej.

Jak się należało spodziewać,
muzyk, współcześnie myślący nie
dał nam ilustracji muzycznej, w
rodzaju tych do których zdoła!
śmy się przyzwyczaić, to znaczy
posiłkującej się muzycznemi ogól-
nikami i w błąkaniu się od akordu
do akordu, szukającej taniej na*
strojowości. T. Sz. napisał muzy-
kę, która dzięki swemu zdecydo-
wanemu charakterowi mogłaby
być wykonywana niezależnie od
sceny. A jednak wiąże się ona do*
skonale z akcją sceniczną. Kom
pozytor zgodnie z intencjami reży-
sera poszedł raczej po linji grotes*
ki niż po linji bajkowej, dziecięco*
naiwnej poetyczności. Zaletą jego
muzyki jest ruch i trafność chara-
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Nałazd sekwestratorów na handlarza ryb.
Zamieszkały przy ul. Sko:

pówka Nr. 6 handlarz ryb, Lejbo-
wicz, nie zapłacił podatków, wy-
mierzonych przez Izbę Skarbową,
a odwiedzający go komornicy nie
potrafili aż do ostatnich czasów
ściągnąć zeń należności.

Fż oto w niedzielę, gdy zac-
ny kupiec odpoczywał po obie-
dzie, wtargnęło do jego miesz-
kania aż 6 naraz sekwestratorów,
którzy bez pardonu zrewidowali
mu kieszenie zabierając zegarek
i aż.. 70 groszy gotówki. .

Następnie sekwestratorzy za-
rządali kluczy i przystąpili do re-
wizji mieszkania.

Pootwierali szafy, poprzewra-
cali papiery w szufladach biurka
ika.
W trakcie rewizji weszła do

pokoju służąca.
Jeden z sekwestratorów, wi-

dząc na jej szyi sznur „pereł”,

Wczoraj w poludnie popełnił
samobójstwo przez powieszenie
34 letni Dawid Gordon, właściciei
domu Nr. 27 przy ul Zawelnej.
Wieść o samobój:twie znanego

w Wilnie kupca i przemysłowca,
lotem błyskawicy rozniosła się po
mieście, wywołując rozmaite ko-
mentarze.

Wydelegowany na miejsce wy-
padku sprawozdawca naszego
pisma zebrał następująca dane,
dotyczące samobóstwa Gordona.

Gordon wstał wczoraj około
godz. 11 rano. Po spożyciu śnia-
dania posłał służącą po papie-
rosy.
Po wypaleniu 3 papierosów udał

się do wanny, ażeby—jak mówił
domownikam — wykąpać się.

Upłynęł kwadrans, pół godzi-
ny, Gordon nie wracał z łazienki.
Zaintrygowana długą nieobecnoś-
cią pasierba macocha udała się
do wanny.

Oczom

KRONIKA POLICYJNA.
— Napad na ucznia na Że-

laznej Chatce. Na przechodzą-
cego wczoraj rano przez ul. Że-
lazna Chatka 17-letniego ucznia
Leona. Zacharenkę, zam. przy
ulicy Żelazna Chatka 19, napadło
kilku osobników, którzy wszczęli
bójkę. W trakcie bójki napestnicy
pobili dotkliwie Zacharenkę, po-
czem zbiegli”w niewiadomym kie-
runku.

Rannemu pierwszej pomocy
lekarskiej udzieliło Pogotowie Ra-
tunkowe.
— Ucieczka więźnia. W dniu wczo-

rajszym w Wilnie podczas robót, przy któ
rych zatrudnieni byli więźniowie zbiegł z
pod nadzoru więzień Jan Adamowicz ska
zany przez wileński Sąd Okręgowy na
9 miesięcy więzienia. Za zbiegiem wszczę
to poszukiwania, lecz narazie bez pozy-
tywnego wyniku.

— Zbiegł z gotówką. Właściciel fa-
bryki wód gazowych, Izaak Benski, zam.
przy ul. Stelańskiej 38, zameldował po-
licji, że inkasent jego firmy, Abram Ko-
warski przywłaszczył 760 zł. poczem
zbiegł.
— Samowola lokatora. Właściciel

domu przy ul. Pańskiej 8, Malinowski,
zameldował policji, że wyeksmitowany
z jego domu Czerniakowski po odjeździe
komornika z powrotem wniósł się do po-
przednio zajmowanego mieszkania.

Policja wszczęła przeciwko Czerniaw
skiemu dochodzenie.

—Bójka. Onegdaj rano w jednem z
mieszkań domu Nr. 35 przy ul. Witoldo-
wej wynikła bójka, podczas której pora-
niona została w głowę 33-letnia dozor-
czyni tegoż domu Anna Junges, zam.
tamże,

WYPADKI
‚ — 15 pożarów w paždzier-
niku. Według zestawienia straży
ogniowej ra terenie Wilna i naj-
bliższych okolic w c'ąqgu miesiąca
października zdarzyło się 15 po-
żarów.

— Samobójstwo czy zatrucie denatu
ratem, Posterunkowy 4 komisarjatu PP.,
przechodząc wczoraj w południe przez
ul. Werkowską, koło domu nr. 30 natknął
się na leżącego na chodniku jakiegoś męż
czyznę.

Ponieważ nieznajomy nie dawał oz-
nak życia, przeto posterunkowy zawe-
zwał Pogotowie Ratunkowe. Lekarz Po-
gotowia zastał już tylko stygnace zwłoki.

kterystyki postaci, z którą jest
związana.
« Najlepiej wypadły tańce ognia,
kota, psa i niebieskiego ptaka.

Świadczy to o niewątpliwej
predyspozycji (kompozytora do
twórczości baletowej. Słabo wy
padły momenty grozy w krainie
Nocy, a uwertura zupełnie nie wią
zała się z całością.

Kompozytor uczynił zdaje się

jej przedstawił się

błąd, nie zastosowując swojej mu-.
zyki do możliwości dźwiękowych
kameralnego zespołu, którym roz*
porządzał. Ilustracja muzyczna
Niebieskiego Ptaka pomyślana jest
na orkiestrę i dopiero w wykona”
niu orkiestrowem uwydatniłyby
się wszystkie kolorystyczne ele-
kty, jakich pełno w partyturze. Ze
spół, wykonywujący tę muzykę w
teatrze, nie mógł mieć odpowie-
dniej soczystości i pełni brzmienia,
co osłabiło wrażenie, jakie ta mu-
zyka wywierać powinna na nie-
uprzedzonego słuchacza. Kończąc
swe spostrzeżenia na ten temat,
uważam, że należy teatrowi po*
czytywać za zasługę, iż nie poszedł
on po linji najmniejszego oporu,
przez zastosowanie komplikacji za
pożyczonych utworów, a dał nam
możność wysłuchania oryginalnej
` interesującej ilustracji muzy*

cznej, specjalnie w tym celu stwo”
rzonej przez utalentowanego mu*
zyka. St. W-ski,

powziął podejrzenie, že są to
prawdziwe perły p. Lejbowiczo-
wej, która oddała je służącej na
przechowanie. Podbiegł więc do
niej i począł je odbierać.

Służąca podniosła wrzask. W
konsekwencji nitka pękła, a
„perły” rozsypały się po podłodze.

Krzyki służącej usłyszał jej na-
rzeczony, który, śpiesząc na ratu-
nek ukochanej, wpadł jak bomba
do pokoju i jak tygrys rzucił się
na przerażonych sekwestratorėw.

Na szczęście przybył do mie-
szkania posterunkowy, który zaj-
ście zlikwidował, a kochającego
narzeczonego zabrał do komisar-
jatu.

Rewizja trwała aż cztery go-
dziny.

Podczas rewizji wynikły znowu
przykre zajścia, które musiała li-
kwidować policja.

——

NOWA OFIARA KRYZYSU.
straszny widok: Na przymocowa-
nym do haka sznurze wisiał
Gordon.

Na wszczęty przez nią alarm
zbiegli się domownicy, którzy
zdjęli go ze sznura i zawezwali
Pogotowie Ratunkowe oraz po-
wiadcmili policję.

Na temat przyczyn, które
pchnęły Gordona do tak rozpacz-
liwego kroku, krążą rozmaite
wersje. :

Jedni powiadaja, że przyczyną
samobójstwa była zawiedziona mi-
łość, inni znów twierdzą, iż złe
interesa.

Kto ma słuszność—trudno u-
stalić.
Faktem natomiast jest, że przed

paru miesiącami lzba Skarbowa
zlicytowała Gordonowi dom przy
ulicy, Zawalnej.

Niewątpliwie toczące się śledz-
two ustali faktyczną przyczynę
samobójstwa Gordona.

Badania wyjaśniły, że nieznajomy
zmarł wskutek spożycia nadmiernej ilo-
ści denaturatu i t. zw. „politury.

Ze znalezionych przy nim dokumen-
tów wynika, że jest to 36-letni Włady-
sław Meller, bez stałego miejsca zamie-
szkania.

Zwłoki zmarłego zabezpieczono na
miejscu do czasu przybycia władz sądo-
wo - śledczych.
— Ostrožniej z zamykaniem pieców.

W jednym z domów w  Jerozolimce
wskutek przedwczesnego zamknięcia
pieca zaczadziały: 21-letnia Rywa Cha-
jet i 19-letnia Feiga Chapjet.
— Zamiast mleka napił się nalty. Po-

zostawiony bez opieki 1 roczny Stani-
sław Bulkiewicz (Nadleśna 45) wypił
większą ilość nafty, wskutek czego uległ
on niebezpiecznemu zatruciu.

Wiezwane Pogotowie Ratunkowe po
udzieleniu pierwszej pomocy lekarskiej,
skierowało go do szpitala Dziecinnego.

— Nieostrożne obchodzenie się z to-
porem. 24-letni Paweł Bujko, zam. przy

bezpiecznie zranił się w rękę.
Również w ten sam sposób zranił

się w nogę 1i-letni uczeń Borys Roma-
now, zam. przy ul. Konarskiego 2-b.

sg)

DLATEGO...
U nas najtaniej, gdyż

pierwszego źródła.

W. _CHARYTONOWICZ
APTECZNY D-H.

Wilno, Micklewicza Ne 7.
Tel. 9-7'.

Sprzedaż Hurtowa
—wWielka NE 56.

, Bywają różnegor. żzaju rozwody. By
wają rozwody „na wesoło”, smutne, tra-
giczne, krotochwilne itd., a przedewszyst
kiem kwitną, jak wiadomo, najobficiej w
Ameryce. Tam rozwody są na porządku
dziennym. W Oakland, w Kalifornii, p.
Michał Connolly uzyskał rozwód na za-

nej' — i w tem tkwi ból — ból żołądka
Sąd uznał wniosek oskarżyciela, uzasad-
niając wyrok wyrazem „brak subtelności
gastronomicznej”, Oto delikatny sposób
by zaznaczyć, że żona nie miała pojęcia
o gotowaniu. P. Franklin z Manosquan, w
New Jersey, miał za żonę markietankę.
On waży 53 kg — ona 85. Słodka poło-

małżonka dopóty, dopóki mu się to nie
sprzykrzyło. Odwołał się o pomoc do
sądu, który go z niewoli uwolnił. Zwy-
kłe wydarzenie — uwypuklone powie-
dzonkiem żony, która po wyroku lamen-
towała: „A teraz, na kim będę mogła
się wyładować? — Drugi wypadek roz-
wodu z brutalności: Panią Basse Sping-

»- pięścią w szczękę, która wysunęła się z
zawiasów. „Czuły” małżonek nie po-
zwolił następnie na przywołanie lekarza.
Żona w bek, z bólu i złości. Brutalny
małżonek częstuje ją drugim  kulakiem
i.. szczęka wraca na swe właściwe
miejsce. „Postąpiłem źle, to prawda —
oświadczył mąż sędziemu; — ale zło

Roy Swanson z Chicago, nie żył w
zgodzie z żoną. Rozeszli się, lecz skąpy
małżonek wzbraniał się wypłacać żonie
alimenty. Żona oddaje sprawę do sądu
cywilnego. Mąż narzeka na kryzys, na
coraz gorszy stan interesów, wreszcie
czyni następującą propozycję: „Posia-
dam mały grunt na cmentarzu — i chęt-

zamian za pieniądze, jakie mam jej wy-
płacić". — „Chętnie odpowiada żona —
ale pod warunkiem, że on będzie pod
powierzchnią tego gruntu”. Takich przy-
kładów jest bez liku. z

Sała d jęci
na odczyty | zebrania.

Orzeszkowej 11.

ul. Koszykowej 12, rąbiąc drzewo, nie-

towar mamy zawsze z

ъ * * Э.

„Amerykańskie niedorzeczności

sadzie „braku subtelności gastronomicz-

wica (|) poskramiała czynnie chudego

field, w Missouri, uderzył małżonek

przecież naprawiłem*.

nie odstąpię go żonie na własność, w

ed 11—3 | od 6—8 wiecz.
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Z KRAJU.
Amnestjonowani więźniowie napadają na drogach.

W okolicy wsi Cny, pow. Wi:
lejskiego, na powracającego 1

Mołodeczna furmana Pawła Droz-

dowskiego, wiozącego wódkę, na-

padło dwóch więźniów, powraca-

jących z więzienia karnego wWi-

lejce, skąd zwolniono ich na sku-

tek amnestii.
Więźniowie zagrozili mu no-

żem i zażądali pieniędzy, a na-

stępnie przeprowadzili rewizję

wozu. W czasie rewizji Drozdow-

Zamordował żonę przy

Z polecenia władz prokurator-

"skich aresztowano mieszkańca wsi

Zarudzie, gminy benickiej pow.
mołodeczańskiego, Mikołaja Ru-

saka lat 25, matkę jego 57 letnią

Agatę Rusakową oraz siostrę jego

Marję lat 20 pod zarzutem doko-
nania mordu na osobie żony Ru-

saka, Eugenji.

Okradzenie folwarku
W powiecie brasławskim zło-

dzieje okradli folwark Kołomolin,
znajdujący się na terenie gminy

rymszańskiej i stanowiący włas-

ność d-ra Zasztowta. Kradzieży
dokonano w czasie nieobecności
właściciela folwarku, zauważono
zaś ją dopiero po powrocie d ra

ski schował się w krzaki. Napa-
dający zabrali wówczas 6 butelek
wódki i nie znalazłszy nic więcej
skierowali się w stronę Moło-
deczna.

Drozdowski skierował wówczas
konia za nimi | koło Mołodeczna
przy pomocy policji obaj zostali
zatrzymani. Są to Dymitry Cho-
matów i Jan Wojcionos. Osadzo-
no ich z powrotem więzi niu.

pomocy matki I siostry.

Po dokonaniu morderstwa
sprawcy ohydnego przestępstwa
zakopali zwłoki swej ofiary w po-
lu. Po ujawnieniu morderstwa
zwłoki zamordowanej odkopano.
Na szyi zamordowanej widniała
głęboka rana, spowodowana  sil-
nem cięciem noża. Dalsze do-
chodzenie w toku.

w pow. brasławskim.
Zaszto» ta z Wilna. Łupem zlo-
dziei padła garderoba, bielizna
pościelowa, samowar i inne rze:
czy ogólnej wartości około 1000 zł.
Zachodzi przypuszezenie, że kra-
dzieży dokonali zawodowi złodzie-
je z Wilna.

Pożary i aresztowania podpalaczy.

We wsi Łuczewka, pow. mo-
łodeczańskiego, gminy gródeckiej,
W. Kahan w porozumieniu z Pio
trem Wójcikiem podpalił jego

zabudowania, celem otrzymania

asekuracji. Przypadkowo przecho-

dzący w czasie pożaru Włady-
sław Bobionek wraz ze swoim
bratem  Joachimem zauważyli

ogień, wszczęli alarm i ogień

został ugaszony. Sprawców pod-

palenia aresztowano.
Drugi wypadek podpalenia

miał miejsce we wsi Pogrobiszcze,
gminy  liskiej, pow. wilejskiego.
Spaliła się stodoła ze zbiorami,
8 ławek szkolnych i inny inwen-
tarz przechowywany w stodole.
Podpalenia dokonał Jan Swia-
teczko z zemsty. Podpalacza a-
resztowano.

 

sport
Porażka Sztekkera.

POZNAŃ, (Pat). W Poznaniu

zakończony został międzynarodo-

wy turniej zapaśników zawodo-

wych 0 mistrzostwo Polski. Mi-

strzostwo na rok bieżący zdobył

niespodziewanie Amerykanin Pen-

dleton, bijąc w decydującem spot-

kaniu mistrza świata i Polski Sztek-
kera.

 

 

INTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
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PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY

wykonanie staranne - ceny niskie

OTWARTA OD 8-ej D 4-aj POPP

 

DZIENNIK WILEŃSKI.

Przyrost ludności w Polsce
w okresie kryzysu.

Polska pod względem przyro“

stu ludności zajmowała jedno z

przodujących miejsc w Europie,

ponieważ zaś obecnie niema da-

nych, dotycz. innych krajów, prze”

to trudno narazie orzec, czyi w

jakim stopniu kryzys odbił się na

przyroście gdzieindziej, ale już

dzisiaj można z całą pewnością

utrzymywać, że u nas skutki jego

będą nader ujemne w tej dziedzi

nie.

Ponieweż kryzys rozpoczął się

w końcu 1929 r., a nawet na po”

czątku 1930 r., przeto wpływ jego

na przyrost ludności może być wi-

doczny w lalach późniejszych, a

więc dopiero w r. 1931 i 1932.

Rzeczywiście już w r. 1931 przy”

1ost ten wynosił mniej o 2.5 proc.

Przyjmując stosunki w r. 1930 za

wyjściowe i biorąc dla porówna”

nia drugi kwartał każdego roku,

stwierdzimy, że w okresie 1930—

32 r. ilość zawartych małżeństw

zmniejszyła się o 8.8 proc. (z

60.289 do 54,988), ilość urodzeń

żywych o 17.0 proc. z 262.741 do

218.108), ilość zgonów o 9.7 proc.

(ze 123.696 do 112.754), wreszcie

przyrost naturalny ludności (tj.

różnica między urodzeniami žy-

wemi a zgonami) — o 24.2 próc.

Ponieważ jednak podanie liczb

bezwzględnych nie jest dostatcz-

nie miarodajne dla wyrobienia so-

bie należytego pojęcia o istotnym

stanie rzeczy, ponieważ należy
zawsze brać- pod uwagę stale

wzrastającą liczbę ludności, prze”

to zdarzyć się może, że np. przy”

rost w liczbach bezwzględnych

może pozostać na pewnym nie-

zmienionym poziomie, a przyrost

istotny ulec pewnej redukcji.

Obraz prawdziwy otrzymamy do"
piero wówczas, gdy porównamy
liczby względnie, np. w stosunku
do tysiąca mieszkańców.

Okaże się wówczas, że w okre-

sie 1930—32 r. ilość małżeństw

zmniejszyła się o 12.8 pre. (z 7.8

do 6.8 na tysiąc mieszkańców),

ilość żywych urodzeń o 21.1 proc.

(z 34.2 na 27.0), zgonów o 13.0

proc. (z 16.1 na 14.0)., wreszcie

przyrost naturalny o 28.2 proc. (z

18.1 na 13.0).

Na szczególną uwagę zaslugu-

je duże zmniejszenie ilości zawie-
ranych małżeństw w drugim kwar-
tale rb., — mianowicie do 6.8 na
tysiąc mieszkańców. Jest to cyfra
najmniejsza od lat kilkunastu, do-
tąd wahała się ona w granicach 8
— 9 na tysiąc. Nie ulega wątpli-
wości, że to już nie przypadek,
tembardziej,.że cyfra zawieranych
małżeństw dla poszczególnych
krajów ma cechę dużej stałości.

Że nie jest to bynajmniej przy-
padkowe, dowodzi spadek odnoś-
nych pozycyj we wszystkich dziel-
nicach, jakkolwiek różnice między
niemi są dość duże. Tak np. w
woj. centralnych ilość zawartych
małżeństw w drugim kwartale br.
w porównaniu z r. 1931 zmniej-
szyła się o 15.3 proc. na tysiąc
mieszkańców (z 7,2 na 6.1), uro-
dzeń żywych — o 25.4 proc. (z
33.1 na 24.7), zgonów 0 8.1 proc.
(z 148 na 136), i przyrost — o
39.3 proc. na 11.1).
Wi woj. wschodnich — mał-

żeństw o 12.5 proc. mniej (z 8.0
na 7.0 na tysiąc m.), urodzeń — o
15.7 proc. (z 35.1 na 29.7), zgonów
o 10.3 proc. (z 14.6 na 13,1) i przy*
rost o 19.5 proc. (z 20.5 na 16.5).
W woj. zachodnich — małżeństw
o 4.8 (8.3 na 7.9), urodzeń o 3.2
proc. (z 27.8 na 26.9) zgonów o
2.7 proc. (z 13.8 na 13.3) i przyrost
o 2.9 proc. (z 14.0 na 136).

Wreszcie w woj. południowych
ilość zawartych małżeństw w po-
wyższym czasie zmniejszyła się o
13.3 proc. (8.3 do 7.2 na tysiąc
mieszkańców), żywych urodzeń o
8.8 proc. (z J1.7 na 29.1), zgonów
o 9.0 proc. (z 17.2 na 15.5) i przy:
rost naturalny o 6.2 proc. (z 14.5

na 13,6).
Wynika stąd, że na osłabienie

działania wszystkich czynników,
decydujących 0 przyroście lud-
ności, musiała wywrzeć wielki
wpływ jakaś poważna okoliczność,
a jest nią niewątpliwie obecny kry
zys gospodarczy. Jego wpływowi
zawdzięczać należy niską cyfrę za
wieranych małżeństw, znajdują
cą się na poziomie z okresu wiel-
kiej wojny. ilość zgonów zmniej-
szyła się ró:wnież, ale w stopniu
znacznie słabszym, aniżeli ilość u-
rodzeń,

Z raju bolszewickiego.
WALKAOCHLEB.

Napływające z całej Rosji wia-
domści o niepomyślnym wyniku
tegorocznych zbiorów powodują
coraz bardziej odporne stanowisko
sowieckich kolektywów, przede-
wszystkiem t. zw. Kołchozów, kie
dy chodzi o dostarczenie zboża do
składów rządowych. W obawie
przed grożącym głodem, kolekty-
wy rolnicze zatrzymują zboże, po-
dają władzom fałszywe dane o sta-
nie urodzaju, o ilości zboża na
składach. 1

Zjawisko to objęło już znaczne
przestrzenie gubernji nadwołżań”
skich i budzi tem większy niepo
kój prasy sowieckiej, że właśnie te
okolice wyróżniały się dotychczas
skrupulatnem wykonaniem „planu

rolnego”.
„Prawda“ moskiewska z dnia

27 października podaje cały sze-
reg faktów systematycznego sabo-
towania planu w tych prowincjach
A więc: rejon Szarłycki dostarczył
233 tonny zboża zamiast 6,500, ko-
lektyw „Płomień Rewolucji” bar-
dzo ozięble potraktował swe re-
wolucyjne obowiązki, dostarczając
zaledwie trzecią część tego, co mu
kazano i ukrywając przed czujnem
okiem władz tysiące korcy zboża.
Nie lepiej sprawia się i kolektyw
„Czerwone Kozactwo*, który, do-

BASZTATREOTRAYBORKA

Na uwagę zasługuje też fakt, że
najsilniejszemu spadkowi uległ

przyrost w woj. centralnych i
wschodnich, t. j. tych właśnie
dwóch dzielnic, w których przy”
rost ten w ubiegłem dziesięciole-
ciu, oddzielającem spisy ludności
1921 i 1931 r., był największy.
Zwłaszcza w woj. centralnych spa
dek przyrostu w ciągu jednego ro-
ku o 39,3 proc. jest wręcz niepoko-
jący. Natomiast w woj. zachodnich
o najmniejszym przyroście w ubie-
głem dziesięcioleciu, kryzys nie
wywarł tak ujemnego wpływu. U-
legła i tu zmniejszeniu zarówno li-
czba zawieranych małżeństw, jak
dzieci, wahania te wszakże są nie-

wielkie, to też przyrost uległ nie-
znacznej redukcji.

Wobec dużego spadku ilości za
wieranych małżeństw, spodziewać
się należy w latach późniejszych
dałszego spadku naturalnego przy”
rostu ludności.

starczywszy piątą część tego,co od
niego zażądano, oświadczył lako-
nicznie: niema zboża, a zboże po-
siadane starannie ukrył. Kolektyw
„Sowieckie Zwycięstwo” oświad-
czył poprostu, że nie może wyko-
nywač „planu“, bo niema czem do
starczač zboža.

„Prawda“ tlumaczy te zjawiska
„osłabieniem czujności partyjnej,
osłabieniem walki ze spożywcami
i kułackiemi nastrojami" i nawo*
łuje do „zdecydowanego odparcia
antypaństwowych prądów w spra-
wie dostarczania zboża”.

GIEŁDA.
"'ARSZAWA (Pat) 2 XI1932
Waluty i dewizy:

Belgia 124,05— 24,36— 123,74.
Holendja 358,80—358,70-- 359,65 — 357,8*,
Lopdys29,65—79,58—29,77—29,47
Nowy Yori £,914—8,944—5,894.
Nowy York kabel 8,918—8,938- 8,899
Earyż 35,04—35,13—34,95.
Szwsjeoria 172—172,43—171,57.
Włochy 45,70—45,92—45,48
Berlin 211,65.
Tenden'ja riejedrolita.

Papiery procentowe:
3, poź. budowla: a 37,25—37,0
6'/, dolarowa/56—:6,:0 (setki 57,50—

  

57).
4, dolarowa 49,50
74, stabil. 54,75—56 — 54,25

59,60).
8|. L. Z. B.GK. I BR, obl. BGK 94.
Te same 7%, 83,25.
8'|, cbl. komu ›., BGK. 93
*', [. L. Z. ziemskie 37,50—37,75.
4!) Warsz. 44,75
6, Warsz. 56,75—- 58—57,75.

8 | Częstochowy 52.
8'|, Łodz: 54,
8 |, Piotrkowa 52.
6*|, obl. m. Warszawy 33,50.
Tendencja mocniejsza.

(setki

Akcje:
Bank Polski 85—84,50 -P4,75. Cho-

dorėw 82. Wegiel 17. Lipop 12,75. Sta-
rachowice 8. — Tendencja przewažnie
słabsza

Pożyczki polskie w Nowym Yorku:
Stabilizacyjna +3,50—53,75:

Kurs funta szterlinga,
LONDYN (Pet) — Kurs funta

szterlinga uległ dziś silnej fluk-
tuacji. Pod wrażeniem ogłoszonej
przez rząd subskrypcji nowej po-
życzki konwersyjnej w wysokości
300 miljonów funtów, kurs pod-
niósł się od rana, raptownie ska-
cząc z 3,301, do 3333, dol za
funt, ale po południu nastąpiła
reakcja i funt przy zamknięciu
giełdy wynosił 3,30!/ą dol. za funt.
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GÓRNOŚLĄSKI
Zjednocz Kop. Górnośl. „PROGRESS“ ko-

palnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębieńsko, Ma-

tylda, Andaluzja, Radzionków, Mysłowice,
Ferdynand i Florentyna.

Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie

zamkniętych | zaplombowanych wozach

dostarcza

M. DEULL wiLno.
EGZYSTUJE OD 1890 R.

Biuro: JagielioAska 3 Tel 811.
Sklady:Kijowska 8 Tel. 939.

    
 

  

55E. M. STEPHENSON.

№ najogźszem Gzęórzu.
Na drugi dzień zjadł śniadanie w towarzystwie

przygodnego kompana i poszedł z nim do garażu.

Wyruszyli w drogę parę minut przed ósmą. Godfrey

był całkowicie pochłonięty prowadzeniem samocho-

du, podczas gdy komiwojażer zadawał sobie pyta-

nie, dlaczego właściciel takiej wspaniałej maszyny

stanął w tak nędznym hoteliku. Ale przed dotarciem

do Kidderminsteru czekało go jeszcze tyle niespo-

dzianek, że zrozumiał w całej pełni, jak niebezpiecz-

nie jest zawierać przygodne znajomości. :

Tymczasem Walters, o którego rozgrywała się

ta walka sprytów i przypadku, dobił do rododen-

dronów koło bramy Wildness Parku. Słyszał jak na

wildneskim zegarze kościelnym wybiła piąta —

szósta — siódma — ósma — dziewiąta i dziesiąta —

umówiona godzina. Ale oczekiwany samochód nie

przybył.
Godzina od dziešiątej do jednastej była najdłuż-

sza, jaką przeżył w życiu, a przeżył już niejedną

wieczność. Myślał, że zegar stanął. Ale wkońcu

wybiła jednasta i Godfrey nie przyjechał.

Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.  
 

Dziś! Film, o którym mówi cały świat! Film,

napięcia dramatycznego, emocji i tee

  

„D-r Jekyll i mister Nayde“

Nadpr.: Atrakcje dźwiękowe.

OKSZZEKOSAOOWSINGE
Mieszkania |

i pokoje

Mieszkanie do wynalęcia
4 pokoje, jasne, ciepłe
i suche z balkonem, e-
lektrycznością i kuchnią
Niedrogo, Pióromont 10.

550—1 o

 

1—2 pokoje do wynaję-
cia można z walnoś-
cią kuchni ul. Kościusz-
ki 14 m. 10 o g.10i 2—3.

559—2

 

Do wynajęcia odremon-
towane 5-cio pokojowe
mieszkanie z wygodami
3 go Maja 11. 563—1

 

I nie przyjeżdżał. Była już prawie dwunasta,
kiedy rozległ się warkot potężnego motoru. Tylko,
że auto jechało nie do parku, ale z parku, ku bra-
mie. Zbieg przypadł do ziemi nadsłuchując.

Auto minęło jego kryjówkę i wjechało przez
bramę. Tam zatrzymało się. Kierowca majstrował
przy niem przez minutę, poczem wjechał zpowro-
tem do parku i znów stanął.

Walters wyjrzał ostrożnie z zarośli. Kierowca
wysiadł i podniósł maskę. Był zwrócony plecami do
zbiega, lecz tten poznał figurę Godfrey'a. Wyszedł
więc szybko z kryjówki i zajął umówione miejsce.
W chwilę później byli w drodze.

Walters znalazł na siedzeniu obok siebie perukę
i parę rogowych okularów. Wiożył jedno i drugie,
patrząc prosto przed siebie. Długie czekanie roz”
przęgło go do niemożliwości. Serce biło mu jak
młotem, a głos wiązł w gardle z braku tchu.

Po dwóch milach wściekłej jazdy auto skręciło
na lewo na większą drożkę i zwolniło. Teraz dopie-

ro Walters spojrzał bacznie na swego towarzysza.
Tak, to był Godfrey —ł okropnie wystraszony, ale
Godirey. Zbeg odetchnął swobodniej. Okropny,
niedorzeczny, rozstrajający strach, że został zdra-
dzony i wciągnięty w zasadzkę, nie pozwolił mu do

tej chwili zwrócić oczu na swego wybawcę. Bał się,
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Okazyjnie sprzedam ka-
rakułowe palto. W. Po-
hulanka 22, m. 6, 510—1

Kupię dom 2,000—3,(06
dol, można z ogrod. Po-
średn. wykluczen. Szcze-

L. Stewensonal
enialny mistrz maską
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za» sze każe cl na siebie
czekać, gdy się umówi- i
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Dwa pokoje z wygodami gó!owe oferty składać wsiła. Dr.Zeildowicz PILNE:
1 osobnem wejšciem do Adm. Dz. WIl. sub. „Om“. — Droga cloelu! Leple) GHOR,  WENERYC: BILETY
wynajęcia Może być 2—| jest czekać godzinę niż MOCZOPŁ. I REGON WIZYTOW
wspólna kuchnia. МисКле— Е całe życie. TR ч Е
wicza 44 — 11. 538—2 Okazyjnie do sprzeda- , 5—8 w, tel. 2-77. ZAPROSZENIA
— — —————— nia. palto męskie mało = BROSZURY

Pokój umzblyaz, de: KRJY. Winiecki3ITAKA D-r Zetiowiczowa AFISZE
. э > er yczn.

krępujące parter Zygmun- m. 1. ST ua r 13 WYKONYWA
towska 20 m.1. :61 3 1 4—6. ul. Mickiewicza 24, DRUKARNIA

Karakułowy żakiet za |= PRzł i kilim 2x5 za i
Do wynajęcia 2 miesz-
kania, słoneczne suche,
z 7lu i 4-ch pokol z
wszystkiemi wygodami.
Dowledzieć się u właści-
cielki domu przy ul. Kal-
waryjsk e] 11 m. 4.

IEA

ska 17. m. 17. 66

UL)
Dala je „bobu“.

Ciocia — stara panne,
mówi do swojej siestrze-
nicy:

Potrzebna

czarni".

że to będzie kto inny. Na szczęście straszna obawa
okazała się przywidzeniem rozbujanej wyobraźni.

Pierwsze słowa Godfrey'a nie były pociesza-
jące.
— Jesteśmy w okropnem niebezpieczeństwie —

jęknął. — O, Boże! Pomyśleć, że ty prowadzisz tę
grę od dwóch tygodni. Ja dopiero od pięciu godzin
i już ledwie żyję.

—Jakto? — zapytał Walters.
Auto wjechało do lasu i stanęło.
—Słuchaj — rzekł Godfrey. — Dziś nocowałem

w Wolverhamptonie, gdzie poznałem się z jednym
gościem i obiecałem mu podwieźć go do Kiddermin-
steru. Wyjechaliśmy przed ósmą i zaraz w pierw-
szej wsi zatrzymał nas policjant. „Czy spotkaliśmy
wielkie, żółte auto ze zgiętym blotnikiem?“ „Nie“.
„Czy napewno nie?*. „Z wszelką pewnością”,

MW trakcie tej indagacji nie spuszczał z nas oczu,
Dobiliśmy do Strourbridge i tam już odpadły nmie
wątpliwości, Zatrzymano nas koło posterunku poli-
cyjnego i zaproszono mego towarzysza do środka.
Przy maszynie stanął policjant mundurowy i kilku
agentów cywilnych. Mój towarzysz wpadł w furję i
nie chciał wysiąść. Zobaczyłem wtedy, że jeden z
agentów sięgnął rękę do kieszeni, z której wystawa”
ła kolba rewolweru. Jednocześnie ukazali się jesz”
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wieloletnią praktyką zgła- . Most: :
szač slą od zaraz Ostro- WENERYCZNE I MO. PFA
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cze dwaj policjanci mundurowi. Mój pasażer ustąpił
przed siłą wyższą i dał się zaprowadzić na posteru-
nek. Był to mizerny niski człowieczyna z płowemi
włosami, przypruszonemi siwizną, lat około pięćdzie”
sięciu. Widziałem, że inspektor, który go przyjął w
drziwach, zrobił zawiedzioną minę.

Przetrzymali go jakieś pięć minut, potem poka*
zał się sierżant i zapytał mnie, skąd go znam. Odpo*
wiedziałem, że zaznajomiliśmy się na ostatnim
noclegu i że ja ofiarowałem się podwieźć go do Kid-
derminsteru.

Streszczając się: wypuszczono mego towarzy-
sza i dostawiłem go na miejsce przeznaczenia. Od
tego czasu nie zatrzymano mnie ani razu, ale w kaž-
dej mijanej wsi policjant goni za mną urzędowym
wzrokiem i biegnie zaraz przypuszczalnie na poste*
runek, żeby telefonować.

Początkowo myślałem, że już po ciebie nie po-
jadę, że toby było czyste szaleństwo. Ale byłoby
jeszcze gorzej, gdybym nie pojechał. Przestudjowa-
łem moją, na, szczęście bardzo dokładną mapę i uda-
ło mi się objechać kołem tak, że nie zaczepiłem o
żadną wieś. Dlatego się spóźniłem i przyjechałem z
odwrotnej strony, niż było umówione,
2 Jedž — rzek! Walters. — Lepiej nie stač w

miejscu.

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECKL 


