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KROLEWIEC, (Pat). Koleje nie-
mieckie przyznały daleko idące
zniżki dla osadników, którzy prze-
noszą się z Zachodnich Niemiec
do Prus Wschodnich. W spraw ie
tej pisza „Mazur*, organ ludu
mazurskiego:

„Mazurską -'ludność wysyła się
na Zachód, ale z Zachodu  spro-
wadza się kolonistę niemieckiego.
Niemcy dążą do tego, aby się
nas stąd pozbyć. Niedość że set-

+ ki tysięcy Mazurów w ostatnich
kilkudziesięciu latach uchodzić

RZE

_, BERLIN. (Pat). Między grupa-
mi wrogich obozów politycznych
loszło wczoraj wieczorem w Ber-
linie do starć. W czasie bójki ran-

| ny został przez policję jeden ko-
k. munista. W innej dzielnicy doszło
% do bójki między narodąwymi so-

__ cjalistami a policją.
* LIPSK (Pat). Fala krwawych
> walk politycznych wzmaga się w

|. Saksonji. Po względnie spokojnym
: przebiegu niedzieli poniedziałek

był znów widownią burzliwych
walk ulicznych. Uzbrojone hitle-
rowskie bojówki szturmowe na-
padły na powracających z zebra-

 mią członków republikańskiego
Reichsbanneru. Wywiązała się
ostrą strzelanina, w czasie której
szereg osób odniosło ciężkie lub

__ lżejsze rany. Około północy do-

 
__ LIPSK (Pat.) Na ulicach Lip-
Ska demonstrowało w niedzie-
lę przeszło 30 tysięcy człon-
ków repubilkańskiego Reichs-

neru, do których przemówie-
niewygłosił znany przywódca so-
cjal-demokracji Breitscheid. Mów-
ca, zwracając się z ostremi za-

rzutami przeciw prowokacjom na-
_ rodowych
_ Z naciskiem, że Socjal demokra-

cja niemiecka, ufna we własne
siły, nie wierzy w zwycięstwo
Hitlera. Nadchodzące wybory do

MOSKWA. (Pat). „Prawda” w
depeszach własnych z Paryża, do-
nosząc o aresztowaniach wśród
komunistów. francuskich, twier= 

LONDYN. (Pat). Izba Gmin
_ przyjęła 223 głosami przeciwko 31
zgłoszony: przez ministra Thoma-

 

   

    
   

NOWY JORK. (Pat). Liczba
żwałtownych zgonów w dniu świę-
ta niepodległości wzrosła  niepo-

żrnie, podobnie jak lat poprzed-
4 i Ig urzędowych danych,

oto najważniejsze rozdziały

jedynej polskiej historji o żydach p. t.:

LMIERZCH IZRAELA
* HENRYK ROLICKI

DO NABYCIA
W ADMINISTRACJI DZIENNIKA WILEŃSKIEGO

Skład główny w Admin. „Myśli Narodowej”, Warszawa, Aleje

Jerozolimskie 17 m. 5.

AM
Kolonizacja niemiecka Prus Wschodnich.

socjalistów, podkreślił '

W NAJBLIŻSZYM CZASIE PRZYBYWA DO WILNA
największy w Polsce, 4-0 masztowy olbrzymi

CYRK STANIEWSKICH
W programie: czołowe siły cyrków europejskich

Zespoły egzotycznych artystów: Chińczyków, Malajów, Arabów,
Turków I Murzynów

Fenomenalne popisy ekwilibrystyczne.— Wspaniała grupa rasowych koni.
Tresowane słonie, zebry, wielbłądy, małpy

18 ŚWIATOWYCH ATRAKCYJ
Przy cyrku olbrzymi włesny zwierzyniec.

Żydostwo w starożytności. — Upadek cesarstwa
rzymskiego,—Żydzi a islam.—Walka żydów z cbrześci-
jańskiem średniowieczem.—Reformacja i wojny religij-
ne.—Żydzi a masonerja.—Rewolucja francuska.—Żydzi
a rozbiory Polski.—Żydzi a zmartwychwstanie Polski.—
Finanserja żydowska. — Socjalizm. — Sjonizm.— Bol-
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musiało z ziemi ojców, aby zmar-
nować zdrowie duszy iciała w
kopalniach i fabrykach niemiec-
kich, niedość, że wywoziło się
naszą młodzież na Zachód, a na-
szą ziemię oddaje się obcym
przybyszom, kusząc ich taniemi
pożyczkami, ale nawet tańsze
przejazdy na kolejach,
przewóz ludzi, sprzętów i maszyn
daje się tym kolonistom, którzy
raczyli tu przybyć i zagarnąć na-
szą ziemię.

_ ROZRUCHY © NIEMCZECH.
szło powtórnie do krwawych walk
ulicznych hitlerowców z członka-
mi socjal-demokracji, przyczem
wiele osób zostało silnie poturbo-
wanych. Bójki miały charakter
regularnej wałki ulicznej i trwały
zgórą dwie godziny. W okolicy
Drezna hitlerowcy sprowokowali
maszerujące oddziały Żelaznego
Frontu.

BERLIN (Pat). W krwawych
starciach, jakie wydarzyły się no-
cy ubiegłej we Frankfurcie n/Me-
nem, a głównie w Koesslin i Lip-
sku, zabite zostały dwie osoby,
a cały szereg ciężko rannych od-
wieziono do szpitali. Ofiarą bójki
padł we Frankfurcie n/Menem
narodowy socjalista, zastrzelony
przez komunistów.

Olbrzymie manifestacje przedwyborcze
ы w Niemczech.

parlamentu są ostatnim etapem
publicznych zmagań się z ze-
wnętrznym wrogiem i czynnikiem
rozkładu jedności narodowej.

"Proietarjat niemiecki, choćby
nawet młał to okupić ofiarą
krwi, nie dopuści, by 65-miljo-
nowym narodem rządził obłą-
kaniec partyjno - polityczny i
sprawca krwawego teroru bata-
Jjonów szturmowych Manifestacja
niedzielna była zapowiedzią silnej
reakcji, z jaką spotka się Hitler
w okresie akcji przedwyborczej.
 

Areszty śród komunistów francuskich.
dzi, że aresztowania te są doko-
nywane w związku ze zbliżającym
się procesem Gorgułowa.

Zatarg irlandzko-anglelski.
sa wniosek w sprawie nałożenia
opłat celnych na import irlandzki.

Jak. «sucha» Ameryka święci rocznicę
niepodległości.

liczba. zabitych przekracza 200
osób, 80 osób zginęło w wypad-
kach automobiiowych, zaś 50 uto-
piło się.

Telefon Redakcji.
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SRPAWOZDANIE HERRIOTA Z KONFERENCJI
LOZAŃSKIEJ.

PARYŻ. (Pat), Wczoraj w go-
dzinach wieczornych grupa parla-
mentarna partji radykałów spo-
łecznych zebrała się na posiedze-
nie, celem wysłuchania  Herriota,
który w obszernych zarysach zdał
sprawozdanie z sytuacji w Lozan-
nie, podkreślając, że bezpośred-
niem jego zadaniem jest doprowa-
dzenie do ostatecznego uregulo-
wania problemu długów i repara-
cyj starał się dowieść swym kole-
gom, że obecność jego nad jezio-
rem Genewskiem jest w dalszym
ciągu konieczna, o ile się pragnie,
ażeby konferencja została zakoń-
czona jak najszybciej. Następnie
Herriot przystąpił do rozpatrywa-
nia kwestji finansowej, nie ukry-
wając bynajmniej, że sytuacja bud-
żetu i skarbu jest ciężka. W roku
1924 Francja znalazła się w obli-
czu podobnych trudności. Wtedy,
ażeby im zaradzić, zastosowano
niebezpieczną politykę pożyczek.
Doświadczenie z przed lat 8 wyka-
zało jednak całą szkodliwość tego
rodzaju postępowania. Z tego też
względu premjer będzie przeciw-
stawiał się tej polityce wszystkie-
mi siłami. Dla zademonstrowania
powagi sytuacji Herriot odczytał
następnie list Palmade, w którym
minister budżetu zaznacza, że 1
lipca skarb francuski wykazał nie-
dobór 80 miljonów, w chwili, kie-
dy deficyt budżetowy wyrażał się
cyfrą 200 miljonów. Premjer prze-
strzega, że podobna sytuacja nie

może się przeciągać bez niebez-
pieczeństwa katastrofy. Takie jest
jego głębokie przeświadczenie i
gotów jest w związku z tem wy*
sunąć kwestję zaufania. W kon-
kluzji premjer oznajmił, że jeżeli
gabinet ma upaść, przekłada on
teśe rodzaju rozwiązanie sprawy
nad powrót do polityki z roku
1924. Niech ci — woła premier,
którzy przeciwstawiają się projek-
towi © rządowemu, przedstawią
swoje projekty. Nie czyniąc tego,
opozycja radykalna nie ma prawa
zwalczać premjera i jego rządu.
Przemówienie to nagrodzone z0-
stało oklaskami. Następnie Noga-
ro oświadczył, że w/g jego zdania
polityka ścierania gąbką na tabli-
cy, anulowania. długów reparacyj-
nych zapewniłaby Francji więcej
sił wobec Ameryki, aniżeli obec-
ne targi w Lozannie z Niemcami.
Herriot odpowiedział na to, że
anulowanie odbyłoby się tylko
kosztem Francji. Zresztą — jak
tego bynajmniej nie ukrywają Sta-
ny Zjednoczone — 15 grudnia rb.
Francja zmuszona 'była zapłacić
Staqom Zjednoczonym, nie otrzy-
mując nic wzajemnie -od Niemiec.
Na uwagę dep. Bergerie, że pro-
jekty finansowe rządu odbijają się
fatalnie na klasie średniej i robot-
niczej,.premjer odpowiedział, iż
nie należy zapominać, że projekt
rządowy domaga. się „jednocześnie
znacznej redukcji kredytów, prze-
widzianych na cele wojenne.

DALSZE MŁÓCENIE PUSTEJ SŁOMY
W LOZANNIE.

LOZANNA, (Pat). Popołudniu
odbyły się ponowne rozmowy
Mac Donalda z von Papenem i
innymi delegatami niemieckimi
oraz Herriotem. Przewodniczący
konferencji rozmawiał osobno z
szefami delegacji francuskiej i
niemieckiej.

Bezpośrednich rozmów fran-
cusko-niemieckich nie bylo. W
rozmowie Mac Donalda z delega-
tami niemieckimi ci ostatni zre-
zygnowali z systemu rat rocznych
i wyrazili zgodę, aby sumę, kto-
rą Niemcy zapłacą zapłacono w
bonach, o których emisji zadecy-
duje Rada Banku Wypłat Mię-
dzynarodowych, jak proponowali
wierzyciele.
W niedzielę Niemcy zaofiaro-

wali 10 rat rocznych po 250 mil-
jonów, względnie 37 rat rocznie
po 120 miljonów, niewątpliwie w
nadziei, że po pewnym czasie
mogliby zaprżestać płacenia tych
rat. System bonów, na który
Niemcy obecnie po pewnym opo-
rze wyrazili zgodę uniemożliwia
uchylenie się od płacenia.

Niemcy pragnęłyby pozatem

pewnej zmiany w systemie bo-
nów, szczególnie, zby bony, które
w ciągu pewnej ilości lat nie
uzyskają nabywcy,  przepadły.
Co się tyczy sumy Niemcy wara-

ziły zgodę na 2.600 miljonów,
ale wznowiły warunki polityczne,
o których w niedzielę: obiecując.
zaplacić 2 miljardy nie mówiły.
Domagają się one ponownie ró-
wności praw w dziedzinie zbrojeń,
i że suma, którą zapłacą nie bę-
wymagała ponownego uznan'a
przez Niemcy części 8 traktotu,
na czele której figuruje słynny
artykuł 231, motywujący zobor
wiązania N'emiec tem, że wywo-
łały wojnę. Po rozmowie z von
Papenem Mac Donald: rozmawiał
z Herriotem. Ten ostatni odrzucił
warunki polityczne Niemiec. —
W dalszym ciągu domaga się'on,
by suma globalna wynosiła 4
miljardy. Następnie Mac Donald
spotkał się ponownie z van Pa-
penem. Wieczorem” możliwe są
dalsze rozmowy.

Mac Donald pradnąlby dopio-
wadzić do porozumienia jeszcze
dziś w nocy, najpóźniej jutro.

Jak sowiety oceniają konferencję lozańką
MOSKWA. (Pat). „Izwiestja'”

w depeszy własnej z Lozanny kon-
statują sukces Francji, odwrót

Anglji i klęskę Niemiec, które
znalazły się wobec odbudowanego
frontu byłych aljantów.

 

Nie o pieniądze chodzi Niemcom, lecz |
o obalenie traktatu wersalskiego.

BERLIN, (Pat). Hugenbergow-
ski „Local Anzeiger" stwierdza,
že ostatnia propozycja Mac Do-
nalda musiałaby być odrzucona
przez delegację niemiecką. W
tych pertraktacjach podkreśla
dziennik — Niemcom chodzi w
pierwszym rzędzie nieo wytar-
gowanie możliwie najniższego
ryczałtu, lecz o przeforsowa-
nie postulatów kanclerza Pa-
pena, dotyczących usunięcia
dyskryminacyj traktatu wer-

salskiego:.
Zniknąć muszą postanowienia

traktatu, ograniczające suweren-
ność obrony Niemiec i stwier-
dzające winę ich za wojnę, wy-
wodzi organ Hugenberga. Tylko
w tym wypadku Niemcy, po od-
zyskaniu równowagi gospodarczej,
mogłyby przyczynić się do odbt-
dowy Europy, ale główne znacze-
nie posiadają -zasadnicze warunki.
O tem pamiętać winni mężowie
stanu w Lozannie.

 

Ograniczenia przywozowew. Austrji.
WIEDEŃ. (Pat). Jak ostatńto

donoszą, zamierzone jest podobno
wprowadzenie w Austrji nowych
ograniczeń przywozowych. Nowe
ograniczenia przywozowe miałyby

TSISIN AAdaSTLSDSPIS |

Najazd tredowatych.
BUKARESZT. (ATE). Wczoraj

rano: wtargnęło. do małego mia»
steczka rumuńskiego lsaccea 25
chorych na trąd, którzy uciekli
w-nocy z osiedla dla trędowa-
tych w lchilesti. Chorzy przecią-
gali ulicami miasta wołając o po-
moc: i wywołując nieopisaną pa-
nikę w tem mieście. Wszystkie
drzwi i okna domów, przez które
grzeciagał pochód chorych za:

"a

Mmykały się. Ludność podawała

w pierwszym rzędzie objąć.artyku
ły rolnicze i hodowlane, skóry su-
rowe, owoce i jarzyny, jednakże
również i niektóre produkty fab-
ryczno ..

nieszczęśllwym żywność przez
uchylone okna. Trędowaci zgło-
sili się na posterunek policyjny
oświadezając, że uciekli z Ichi-
lesti, ponieważ od szeregu tygo-
dni osiedle nie otrzymywaloani
pieniędzy, ani pożywienia. W myśl
zarządzenia władz trędowaci zo-
stali odesłani z powrotem do
Ichilesti. W czasie transportu od-
bywały się wstrząsające sceny.

być przez Administrae|
onto czekowe w P. K.  

LAY: Ь PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłkąpocztowąZ. ie a

35 gr.,p.”Osłotkónia
a o 28 proc. drożej. Terminy
dowełnie zmieniane.
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„Nie będzie wojny...
Dr. Ludwik Bauer, autor książki:

„Morgen wieder Krieg", ogłosił w
żydowskim „Nowym dzienniku” (nr.
178) ciekawe poglądy na możliwość
wybuchu wojny; dr. Bauer nie wierzy
w wojnę sądzi bowiem, że, Niemcy
naraziłyby się na pewną klęskę. Oto
jego rozumowanie:

„Jest to ze strony polityków
niemieckich konsekwentne, jeśli za
cenę równości zbrojeń i rewizji tra
ktatów oferują wojnę. Manowicie

-— krucjatę przeciwko sowietom.

Tytułem odszkodowania mieliby
Niemcy dostać korytarz pomorski,
Polska zaś zostałaby odszkodowa
na zapomocą Ukrainy, wskutek
czego Niemcy wzbogaciłyby się
o miljony Polaków a Polska o mil-
jony Ukraińców, — wszystko, ro-
zumie się, w imię prawa samosta-
nowienia o sobie narodów... Oka-
zuje się jednakowoż, iż Francja tak
że i tej wojny nie chce, i wogóle
żadnej wojny.

Niemieckie koła nacjonalisty-
czne nie zdają sobie prawdopodo-
bnie nawet sprawy, jak dalece mi-
litaryzm niemiecki cieszy się ogól-

sji Wszyscy pojmują, iż następna
wojna rozsadziłaby naszą Europę
w strzępy. Prawdą, jest, iż istnie-
ją liczne objawy niechęci przeciw*
ko Francji; zawiść, zazdrość i przy
długa bierność Francji spowodo-
wały tę niechęć. Ale mimo to żą-
dne państwo nie udzieliłoby Niem-
com pomocy w razie wojny prze-
ciw Francji.

_ Gdy Francja — co przy о-
becnej militarnej, gospodarczej i
duchowej sytuacji jest nie do po-
myślenia — w takiej wojnie uległa,
to inne państwa, mimo ich dzisiej-
szej niechęci przeciw Francji, wy*
stąpiłyby przeciw zbyt potężnym
Niemcom.

Nawet Włochy nie zaryzykowa
łyby wojny przeciw Francji. Taka
wojna oznaczałaby natychmiasto-
wy upadek iaszyzmu. Mussolini go
tów jest dobrze sprzedawać Fran-
cji swe groźby wojenne, ale nie
chce przenigdy prowadzić wojny z
Francją. Im bardziej Niemcy sta-
wiają na konia włoskiego tem wię-

ną niechęcią. A najzawziętszy na„ęcej korzyści przysparzają Itali, a

wet francuski wróg bolszewików,
wie dobrze, iż Niemcy, któreby po

tem bardziej szkodzą sobie.
Izolacja Francji nie jest bynaj-

konały Rosję, mogłyby również roza mniej żadnem jej okrężeniem, A
kazywać Francji. Z tej więc oferty
niemieckiej z podziękowaniem
się rezygnuje. W Lozannie nie mo.
żna o tem nawet szeptać. Wober
czego ludzie dookoła Hitlera przy:
pominają sobie, iż wojna przeciw
Francji i Polsce byłaby właściwie
przecież bardziej pożądana.

Ale o tem druga strona nie
chce nawet słyszeć, — i to jest
właśnie owo wieczne nieporozu
mienie, o którem naród niemiecki
niczego się nie dowiaduje. Żadne
państwo nie chce, ażeby Niemcy
prowadziły wojnę. Choćby to na-
wet miała być wojna przeciw Ro-

pytanie tylko zachodzi, kto dłu-
*ej może wytrzymać — Francja czy
Niemcy. Pytanie to znalazło już
zresztą swą odpowiedź: Francja
posiada silniejszy fundament. Nie

tylko z powodu swego charakteru
narodowego i większej wewnętrz-
nej spoistości, lecz także i wsku-
tek swego szczęśliwsżego położe-
nia. Jest bogatszą, ma mniej po-
trzeb, wewnętrznie jest bardziej

wyrównana, posiada lepszych poli-
tyków i prawdziwszych bo mniej
głośnych potrjotów. Niema żadne-
go celu nie dowidzieć tej dla Nie-
miec przykrej prawdy."

Z DOKUMENTÓW BARBARZYŃSTWA.
PRUSKIEGO.

Mamy przed sobą książkę,
która dla Niemców jest dokumen-
tem hańby. Nosi'ona' tytuł: „Affi-
ches Allemandes en Belgique" (A-
fisze niemieckie w Belgji” i w myś.
obietnicy, zawartej w tytule, za-
wiera fotografje autentycznych а-
fiszów, rozlepianych przez Niem-
ców w Belgji w r. 1914.

Tworzą one koszmarny wprost
w swojej grozie obraz z dziejów na
jazdu niemieckiego na Belgję. Są
nieubłaganym aktem oskarżenia
dla Niemców, tem sroższym i praw
dziwszym, że złożonym z dokumen
tów, pisanych przez nich samych,
których żadne zaprzeczenia nie u-
nicestwią, żadne uzupełnienia ani
komentarze nie zmienią.

Niemcy sami nam zostawili za-
świadczenia o swych oszustwach,
rabunkach, podpalaniach i zabójst-
wach, bez t. zw. konieczności wo-
jennej. Obok tego mamy jeszcze
dowody fałszowania wieści wojen-
nych, mające na celu pognębienie
ludności cywilnej, dalej obietnice
nigdy niespełnione, cynizm, posu-
nięty do absurdu.

Wkroczeniu Niemców do Bel-
gji, towarzyszy afisz z zapewnie-
niami: 1) że Belgowie nie zaznają
żadnej krzywdy z powodu wojny,
2) że zapłaci im się za pobyt i wy-
żywienie wojsk (!), 3) że żołnierze
okupacyjni są ich serdecznymi
przyjaciółmi. A następny afisz za-
pewnia Belgów, że: 1) włos im z
głowy nie spadnie, 2) że się otwo-
rzy fabryki, huty i da się im wol-
ność pracy, 3) że nikomu się nie
zabrania okazywania swych u-
czuć patrjotycznych.

Bezpośrednio po tem idą plaka-
ty z zakazem wywieszania chorą-
gwi belgijskich, manifestacyj i ob-
chodzenia świąt narodowych. Inne
ogłaszają o zbiorowej odpowiedzial
ności wszystkich obywateli za nie-
lojalność jednego. Cała kolekcja
groźb.

Można powiedzieć, że każdemu
zapewnieniu w jakiejkolwiek dzie-
dzinie przeciwstawia się natych-

' miast odezwa, unicestwiająca je, a
nawet skrajnie odwrotna.
cy podają tam do publicznej wiado
papieru i druku, skoro po ogłosze-
niu, iż nikomu włos z głowy nie
spadnie, zawiadamiano niemal je-
dnocześnie, że tylu mężczyzn bel-
gijskich zostanie rozstrzelanych,
tylu uwięzionych, a tylu wziętych
jako zakładników.

Najwięcej jednak dokumentów
okrucieństwa niemieckiego mamy
z miasteczka Andenne, Sami Niem
cy podają do publicznej wiadomoś
mości, że zabiją o pewnej oznacz,

godzinie wziętych przez siebie za
kładników cywilnych, że nagrodzą
każdego Belga, któryby wskazał
im nielojalnego względem nich
ziomka, obiecują wieszać męż-
czyzn chodzących po ulicy, palić
domy, w których mieszkałby choć
jeden „nielojalny* obywatel. Za-
wiadamiają o wzięciu 10 zakładni-
ków z każdej ulicy, oświadczają,
że w razie znalezienia broni choć-
by u jednego mieszkańca — zabiją
wszystkich zakładników. Jedno-
cześnie ukazuje się afisz z uroczy
stości niemieckiej, urządzonej w
temże Andenne, podczas której
pito za „zdrowie i pomyślność”
miasta. :

Gdzieindziej znów szereg gwal
tów i represyj, obiecanych i speł-
nionych, jak głoszą ich własne o-
dezwy. A więc porywanie męż-
czyzn między 18 — 45 rokiem ży-
cia, wymuszanie okupów, nazywa-
nych kontrybucjami (zamiast za-
płaty za żywienie i pomieszczenie
wojska, obiecanej w pierwszej 0-
dezwie). Dalej spalenie miast,
przyczem Termonda i Freylande o
głoszone zostały przez samych pod
pałaczy, jako spalone za karę. Na*
stępnie strzelanie do cyklistów,
motocyklistów, do oświetlonych o-
kien, rozstrzeliwanie rodziców za
przyjęcie do swego domu dzieci,
które już służyły w wojsku belgij-
skiem.

Dowiadujemy się i o torturowa
niu wybitnych osobistości belgij-
skich, m. in. p. MaX, burmistrza
Brukseli, o ucisku, a potem unice-
stwieniu prasy.

Osobny rodzaj przestępstw to
rozsiewanie fałszywych wiadomo
ści o Entencie i sytuacji polity-
cznej, mających na celu zniechę-
cenie ludności i poróżnienie Bel-
gów z Francją. Obok tych wieści
— śmieszne kłamstwa, któreby się
nadawały raczej do pism humory-
stycznych. Chociażby wieść o
zwycięstwie nie Francuzów, ale
Niemców nad Marną, lub uspakaja |
nie ludności, że katedra w Reims
nie została zburzona, tylko dach
„leciutko uszkodzony”.
A potem tysiące hobiowych |

wieści, które na szczęście nigdy
nie były prawdziwe. Zbiór tych 0-
dezw i afiszów daje nam poznać
największych kryminalistów świa-
ta, w świetle ich własnych i ofi-
cjalnych zeznań.

L] :
Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.    
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ZRA NOWO s

Demonstracyjna uchwała sej-

mu pruskiego, polecająca kon-

fiskatę dóbr żydowskich, wywo-

łała istną burzę w prasie żydow-

skiej, w Polsce. Przoduje wszyst-

kim warszawski ,„Nasz Przegląd”,

który zarzuca Niemcom czarną

niewidzięczność wobec olbrzymich

zasług, położonych przez żydów

dla cywilizacji niemieckiej.

Jest w tem wyliczaniu praw-

dziwych i urojonych zasług sporo

megalomanji, tak właściwej rasie

żydowskiej, jest jednak i dużo

prawdy, a nawet przyznać trzeba,

że „Nasz Przegląd”, wyliczając te

zasługi, pominął milczeniem —

najważniejsze, które tu pragniemy

przypomnieć. \

Tak więc przed wojną, czy to

w Poznańskiem, na Pomorzu, na

Śląsku, a nawet w t. zw. Galicji

żydzi zawsze byli najgorliwszymi

$ermanizatorami i wrogami Pola-

ków. Podczas wojny i okupacji

niemieckiej stali zwartą masą po

stronie okupantów, gdy zaś roz-

poczęła się konferencja pokojowa,

rzucili na szalę wszystkie swe

wpływy, byle niedopuścić do po-

wstania Polski silnej. Tym to
wpływom żydowskim zawdzięcza-

my między innemi, że Gdańsk nie

został wcielony do Polski.

loto za tyle ważnych usług,

Niemcy odpłacają dziś żydom

hitleryzmem, pogromami synagog,

nareszcie uchwalają. koniiskatę

mienia żydowskiego.

Jakże inaczej zgoła ocenia się

„zasługi” żydowskie dla Polski

u nas, skoro zaraz nazajutrz po

uchwale sejmu pruskiego wystę-

pujemy z protestem do rządu nie-

mieckiego przeciwko krzywdzie

„obywateli polskich!

W ślad za tem usłużna Polska

Agencja Telegraficzna puściła w

świat olbrzym: wywiad z prezesem

wszechświatowej organizacji sjoni-

stycznej, drem Nachumem Soko-

łowem.

Ten sam Sokołow, co tyle razy

szkalował Polskę, oskarżając ją

o rzekome „pogromy”, naraz jest

pełen uznania dla naszego rządu:
„Mam pełne zaufanie do rządzących

obecnie w Polsce czynników, że po-

trafią i zechcą one wziąć w obronę

swoich obywateli żydów, zamieszkałych

w Prusach. Mam nadzieję, że rząd

polski nie dopuści do upośledzenia

pewnej części swoich obywateli przez

rząd pruski.”

Czy dr. Nachum Sokołow istot-
nie wierzy w skuteczność takiej

interwencji polskiej w Berlinie?

Przedewszystkiem dr. Sokołow
nie wierzy prawdopodobnie w sam

"fakt konfiskaty, jako że nawet

prasa żydowska, mimo gwałtu,

który podniosła, nazywa uchwałę

sejmu pruskiego zwykłą „demon-

stracją“. Dr. Sokołow wie także
o tem, że zgoła niepotrzebny pro-

test rządu polskiego, o którym

pisaliśmy, poezostał.. bez odpo-

wiedzi i że podobny los spotkałby

prawdopodobnie wszystkie dalsze

protesty. Dr. Sokołow chyba tak-
że się nie łudzi nadzieją, że naród

polski wypowie wojnę Niemcom

w obronie lichwiarskich zysków

„żydów wschodnich”, bo wszak

przeciwko takim właśnie zyskom

skierowana jest uchwała sejmu

pruskiego.

Co więc znaczą zalecanki dra

Nachuma Sokołowa do „rządzą-

cych obecnie w Polsce czynni-
ków"?

Prezesowi sjonistów jak i całe-

mu żydostwu chodzi o coś więcej,

niżeli o uchwałę sejmu pruskiego,

która niema zresztą najmniejszych

widoków urzeczywistnienia — jest
tyłko epizodem — żydzi zdają so-

bie doskonale sprawę z tego, że
w Niemczeci: ruch nacjonalistycz-

ny rośnie z każdą godziną, po-

tężnieje i lada dzień objąć może

ster nawy państwowej. Dzień ten

zaś będzie końcem wpływów ży-

dowskich, które za rządów socja-

listycznych ogromnie w  Niem-

czech się rozwielmożniły.

Dziś w Niemczech toczy się

walka wyborcza na śmierć i życie
między obozem nacjonalistycznym

a jego przeciwnikami, na których

czele stoją socjaliści. Po czyjej
stronie są sympatje żydowskie

i żydowskie... pieniądze, nie tru-
dno zgadnąć,

Jednakże żydzi liczą się bardzo

poważnie z możnością przegranej

i jej skutkami, które dla nich mogą

być katastrofalne,;to też zawcza-

su przygotowują sobie bezpieczny
teren, na który, w razie niebez-

pieczeństwa będą mogli „planowo

sięwycofać”.

DZIENNIK WILEŃSKI"

|, Zprasy.
W 90-ciu procentach.

Prof. R, Rybarski, analizując
na łamach „Gazety Warszaw-
skiej” treść przemówienia, wygło-
szonego przez p. ministra Jędrze-
jewicza na zjeździe Związku na-
uczycielskiego, dochodzi do wnio-
sku, iż najważniejszem jest

„wyznanie p. ministra, że radykalny,
lewicowy program Związku wykonuje
ministerjum w 90 proc. Pozostałe 10
proc., to chyba ustępstwo na rzecz Ży-
wiołów umiarkowanych w obozie rządo-
wym. 10 proc. to niewiele, ale te żywio-
ły nauczyły się poprzestwać na małem.
Wiystarczą im honory i pozory zamiast
istotnej treści. Tak było zresztą od po-
czątku. Obecnie zachodzi tylko ta róż-
nica, że dawniej nie mówiło się tego
wszystkiego tak otwarcie. Widocznie dzi-
siaj niema potrzeby, by cokolwiek ukry-
wać, widocznie można już dzisiaj po-
zwolić sobie na lekceważenie pseudo-
prawicowych sojuszników.

W szkolnictwie i wychowaniu przy-
znaje się lewicy 90 proc. A jak jest w
polityce gospodarczej, społecznej itd?

Możnaby się spierać o to, czy program

rządowy jest lewicowym w 85 czy też 95
proc, ale zawsze będziemy blizcy 90

proc. A nadchodzą takie czasy, że stop-
niowo będziemy się zbliżali do 100 proc.

Sanacja wniosła w system wychowa-
nia swój własny pierwiastek: „wychowa-
nie państwowe. Pozatem jednak urze-
czywistnia ona w systemie szkolnym z
wielkim zapałem programu międzynaro-
dowego radykalizmu”.

Pod sąd dorażny.
Nareszcie warszawscy bojów-

karze sanacyjni, dotychczas bez-

karni stanęli przed sądem doraź-

nym.
Nie dziw więc, że cała prasa

niezależna poświęca sprawie tej

sporo uwagi, nie szczędząc wyra-

zów oburzenia zarówno pod adre-

sem samych morderców, jak rów-

nież i ich możnych protektorów.
Prasa sanacyjna naogół w tej

drażliwej dla zwolenników „ide-

ologji” sprawie zachowuje dy-
skretne milczenie.

Ale bezczelność niektórych pi-
smaków sanacyjnych jest rzeczy-
wiście bezgraniczną.

Znalazło się jedno takie pismo,
które wystąpiło w obronie „towa-
rzyszów' z Karcelaka.

Pisemkiem tem jest organ t. zw.
„frakcji rewolucyjnej—,„ Walka”.

Początkowo domagała się
„Walka“ przekazania sprawy są-
dom zwykłym, a gdy drabów po-
stawiono przed sądem doraźnym
zmierza ku uchyleniu kary śmierci

Aby ten cel osiągnąć odwołuje
się „Walka”* wprost do dawnych
towarzyszów — pp. Prystora i
Sławka.

Po nader ostrożnem oświad-
czeniu o szkodliwości i niecelo-
wości teroru, dowodzi organ BBS,
że

„moralnym winowajcą fali teroru,
czy się to komu podoba, czy nie podoba,
— historycznie biorąc, — jest zawsze
głupota, zachłanność i brutalność burżu-

azji”', na którą „masy robotnicze” odpo-
wiadają „przejawami głębokiej rozpaczy”.

Trzeba rzeczywiście mieć nie-
lada tupet, by wszelkiego rodzaju
„machlówki”* lub ordynarne prze-
stępstwa podciągać pod kategorję
jakichś ruchów społecznych.

Ale towarzysz Jaworowski,
czy Moraczewski niczem się nie
krępują.

To też nie zdziwił nas taki oto
ustęp w artykule „Walka.

„Mamy nadzieję, że p. premier Pry-
stor i pan prezes klubu BBWR., Sławek
z praktyki własnego życia pamiętają, że
pierwsze szubienice na masy robotnicze
mają dziwnie atrakcyjny wpływ. Stają
się one relikwiami i sztandarami. Szubie-
nice są niezmiernie plenne. Męczennicy
rodzą męczenników.  Szubienice rodzą
szubienice". >

„Meczennicy“!
No! No! ;

Próba teroru.
Omawiając to wystąpienie B.

B. S. „Gazeta Warszawska” pisze.
„Jest w tem z jednej strony granie

na sentymencie wspomnień z przed lat
trzydziestu, a z drugiej wyraźna pogróż-
ka. Innemi słowy organ BBS. mówi tak:
Jeżeli sąd doraźny skaże Sobieraja na
karę śmierci, a pp. Prystor i Sławek nie
postarają się o ułaskawienie, to znajdą
się dalsi „męczennicy” i szubienice „nie-
zmiernie' się rozplenią. Nie jest to nic
innego, jak próba steroryzowania kie-
rowników obozu rządowego groźbą dal-
szych „aktów zemsty i rozpaczy”, czyli
podjęcia przez pewne czynniki akcji re-
wolucyjnej, znanej niektórym ludziom w
Polsce „z praktyki własnego życia”.

Ciekawi jesteśmy, jak na ten
„apel“ organu bebesowskiego za-
reaguje pp. Prystor i Sławek?

PJJeszcze o „ideologji''.
W związku ze sprawą Tasiem-

ki i Czumy niektóre pisma znów
zastanawiają się nad ideologją о-
bozu pomajowego.

Wychodząca w  Nieświeżu
„Wspólna Sprawa”, pisząc w innej
zresztą sprawie, stwierdza, że

„Najbardziej  oklepanym komuna-
łem było: „łączy nas ideologia marszał-
ka Piłsudskiego' i to jakoby miało wy-
starczać.

Przyznajemy, że przez długie miesią-
ce pomajowe, a potem nawet przez lata
całe z najlepszą wolą szukaliśmy odpo-
wiedzi na dręczące nas pytanie: co to
jest „ideologja marszałka Piłsudskiego".
— Pytaliśmy się prawdziwych, ideowych
sanatorów i dziś z całą otwartością przy-
znajemy „się, że nikt tej zawiłej zagadki
nam nie rozwiązał!
W dalszym ciągu stoimy przed „arką

Piłsudskiego", słyszymy różne odgłosy z
niej się wydobywające, lecz pojąć nie
możemy, gdzie ona płynie.

Noe w czasie potopu wypuszczał ze
swej arki ptaszki w nadziei, że przyniosą
wieść dobrą i wreszcie doczekał się go-
łębicy z różdżką oliwną. Arka sanacyj-
na, której jedynym motorem jest „ideo-
logja marszałka Piłsudskiego płynie „ra-
dośnie” w świat nieznany. — Jak się na
niej czują Jafety, Semity i Chamy, (to
miano biblijnych synów Noego!), tego nie
wiemy. Sądzimy, że nie nadzwyczajnie,
ale to nas mało obchodzi!

Swoją drogą ostatnie „odgło-
sy” powinny były przemówić lu-
dziom do słuchu.

WYCHOWANIE PAŃSTWOWE.
Wychowanie państwowe.

„Głos Narodu” opisuje w ko-
respondencji z Zakopanego jak
wygląda system „wychowania pań-
stwowego” w tamtejszem gimna-
zjum państwowem:

Owoce zebrano dnia 29 kwie-
tnia br.

W. dniu ltym podobno na pole-
cenie urzędu wojewódzkiego prze-

prowadzono wielkie śledztwo.
Uczniowie przeważnie z dwu klas

najwyższych, wzywani po kolei,

maszerowali pod strażą tercjanów

przed trybunał i tu z ust prze-
wodniczącego p. dyr. Turowskiego
dowiadywali się z przerażeniem
o swem uczestnictwie w O. W. P.,

lub conajmniej w jakiejś organi-
zacji pokrewnej i że nie mają
wstępu do szkoły. Niektórzy z
nich, przeszedłszy tortury prze-
słuchania, składali jeszcze na żą-
danie obietnicę, że ani słowa ni-
komu o tem co zaszło nie pisną
(po co?). Wracał teraz „spisko-
wiec” blady i drżący, nie do klasy
ale do domu, konwojowany znowu
przez tercjana i jednego z wycho-
wawców, aż do mostku, do drogi
publicznej. Akcesorja bez zarzutu.

Koniec taki: czterech wyklu-

czono z zakładu, a kilkunastu
ukarano, pozbawiając prawa pia-
stowania urzędów w organizacjach
szkolnych do ukończenia studjów.

Skazańcy to uczniowie dobrzy,
niektórzy celujący, sprawujący się
bez zarzutu, zajmujący naczelne
stanowiska w kółkach nauko-
wych, w harcerstwie, sodalicji i
samorządzie szkolnym. Można
powiedzieć — elita tutejszej mło-
dzieży.

Młodzież w szkole karmią stale
„ideologją“ sanacyjną, wiecznie,
ciągle, w kółko, aż do znudzenia,
czy na uroczystościach szkolnych,
państwowych, czy w ćwiczeniach
piśmiennych, czy na lekcjach, lub
prywatnych konferencjach, na
które wzywa dyrektor nieprawo-
myślnych osobników.

Ot, kwiatek! Chcąc raz dać
młodym obraz wielkości autory-
tetu p. Piłsudskiego, woła p. dy
rektor z emfazą: „Gdyby mi p.
Marszałek kazał się drapać po
ścianie, tobym się drapal“.

Raz wzywa do siebie p. dy-
rektor nieprawomyślnego ucznia
i zaskakuje go pytaniem: „kto
organizował trzecie powstanie
šląskie?“ „Wojciech Korianty“ —
recytuje uczen. „Falsz“ — popra-
wia dyrektor — „to my“. Długo
się biedzit mtodzieniec nad zro-
zumieniem świeżo odkrytej praw-
dy historycznej — naturalnie bez-
skutecznie.

 

Eksport węgla drogą morską.
WARSZAWA. (Pat). Według

danych Ministerstwa Przemysłu i
Handlu eksport węgla polskiego
drogą morską kształtował się w
czerwcu r. b. pomyślnie, a miano-
wicie: przeładunek węgla w Gdyni
wyniósł przeszło 342.000 tonny,
przeładunek zaś w Gdańsku wy-
niósł blisko 257.000 tonn.

Ogółem wywieziono przez por-
ty polskie blisko 599.000 t. węgla
W porównaniu z majem eksport
węgla drogą morską wzrósł 0
11.700 tonn.

(Przyp. Red. Przy cenie 2 zł.
za tonnę nie dziw, że eksport
rośnie, Gdybyśmy za darmo da-
wali — wzrósłby jeszcze więcej,

Takim terenem ma być—nie

Palestyn», zle broń Bože—Polske!

Zawczasu w głównych szta-

bach żydowskich opracowuje się

plan szerokiej kolonizacji Polski.

Oprócz przemysłu, handlu, rze-

miósł jako przepełnionych przez

żydów bierze się ohecnie w ra-
chubę także—rolnictwo.

Żargonowy dziennik „Moment*
p'sze o tem wyraźni :

wTrzeba ustalić, że konjunktura dla
wzmocnienia żydowskiego żywiołu rolni-
czego w Polsce jest teraz pomyślną.

Ze stosunkowo drobnym kapitałem
można dzisiaj osadzić rodzinę żydowską

„na roli, wznosząc przytem konieczne

budynki i zakupując niezbędny żywy in-
wentarz.. Jednocześnie masy żydowskie
są także psychicznie przygotowane do
radykalnej zmiany swego zajęcia i spo-

sobu życia.”

Przed niewielu laty przeżyła

Polska zalew żydostwa wschod-

niego, które zrujnowawszy do

szczętu Rosję, w obawie pogro-

mów. masowo przeniosło się na

nasze ziemie. Ówczesny-minister

sanacyjny 'stwierdził przecie, że

za jego rządów 600 tys. żydów,

przybyłych z Rosji, otrzymało
prawo obywatelstwa polskiego.

Dziś przygotowuje się nowy

zaiew--od zachodu.

Na szlaku dziejowym żydów.
(Henryk Rolicki; Zmierzch Izraela, Warszawa 1932, str. 423, Skł.

GŁ: Adm. „Myśli Narodowej”, Warszawa, Al Jerozolimskie 17)

Przekupstwo w polityce,
Oto jak się zaczął podbój Pa-

lestyny przez Rzymian (str. 27-29).
— Na prośbę samych żydów

mieszają się Rzymianie poraz
pierwszy w sprawy wewnętrzne
Judei. Wir. 65 przed Chr. dwaj
dowódcy Pompejusza, Scaurus i
Gabinius zostają przez Arystobula
Hasmonejczyka opłaceni, aby się
wmieszali w jego spór o władzę z
bratem Hyrkanem. Scaurus otrzy-
muje dwa miljony. Gabinius zaś
półtora, jak nas o tem informuje
żydowski historyk starożytny, Jó-
zef Flavius. Niebawem zwaśnieni
bracia zwrócili się znowu wprost
do samego Pompejusza, składając
mu dary i prosząc 0 rozsądzenie
ich.

Nagle ni stąd ni zowąd Arysto-
bul czyni zwrot i uderza na kwa-
terujące w Judei chwilowo wojska
rzymskie. W rezultacie Pompe-
jusz zdobywa Jerozolimę po dłuż-
szem oblężeniu. Zwycięsca za-
chowuje się łaskawie, nie tyka na-
wet skarbca świątyni (61 przed
Chr.). 8

Judea zachowała wprawdzie
niezależność polityczną i samo-
rząd, lecz pozostawała odtąd w
stosunku pewnej zawisłości od
Rzymu, czy to jako autonomiczna
prowincja rzymska pod władzą
żydowskich wielkorządców, czy
prokuratorów rzymskich, czy też
nawet jako państwo samodzielne
pod władzą królów z dynastji he-
rodjańskiej.

Na żydowskiej gminie w Rzy-
mie opiera się Juljusz Cezar w
swej walce o dyktaturę, Siedzi po
uszy w długach i od bankierów za-
leży. To też całe życie jest wier-
nym przyjacielem Izraela. Zada-
jąc pierwszy cios śmiertelny rzym-
skiej rzeczypospolitej, zdobywa
sobie na skrzydłach judaizmu tak
przereklamowane miejsce w hi-
storji. ;

Gdy wojska Pompejusza pod
wodzą Krassusa poniosły klęskę
w wojnie z Parthami (Persami),
wybuchło powstanie w Judei, za-
kończone rozgromem wojsk judz-
kich. W tym czasie Cezar w Rzy-
mie puszcza na wolność Arysto-
bula Hasmonejczyka, tego samego,
który przedtem zaatakował zdra-
dziecko wojska rzymskie. To też
w walce z Pompejuszem całe ży-
dowstwo popiera Cezara, a senat
pod jego dyktandem ogłasza ich
za przyjaciół i sojuszników narodu
rzymskiego. Żydzi aleksandryj-
scy otrzymują od Cezara potwier-
dzenie wszelkich swobód obywa-
telskich i własną jurysdykcję pod
władzą arabarchy. Żydzi w małej
Azji dostają prawa obywatelskie,
a nadto przywilej swobodnego od-
bywania zebrań, w odróżnieniu od
reszty mieszkańców. Wszystkim
żydom poza Palestyną specjalny
edykt Cezara zezwala na wysyła-
nie złota.do Jerozolimy. Żydzi w
Rzymie mają odeń prawo stowa-
rzyszania się i zgromadzeń, choć
wszystkim rdzennym Rzymianom
dyktator odebrał tę wolność.

Nic dziwnego, że „po zgonie
dyktatora Judejczycy rzymscy do
tego stopnia nie mogli się w żalu
utulić, iż przez kilka nocy z kolei
u mogiły jeśo plakali“ (Graetz,
hiet. 4: II, 221):

Żydzi w Rzymie,
Czynnik rozkładu.

Z czasów wczesnego cesarstwa
rzymskiego (str. 31— 35):
— Tyberjusz, następca Oktaw-

jana, wygnał żydów z Rzymu z
powodu skandalicznych oszustw
(sprawa Fulwji 19 po Chr.), lecz
dzięki wpływom bawiącej w Rzy-
mie pewnej księżniczki żydow-
skiej zniósł niebawem ten edykt.
Za Kaliguli Agryppa, otrzymując
tron jerozolimski, może już szczy-
cić się tem, że został adoptowany
przez rodzinę cesarską. Gdy póź-
niej Kaligula w .szalonym swym
despotyzmie deptał godnosć ludz-
ką swych poddanych, nie otrząsł
się mimo to z wpływów żydow-
skich. „Król judzki wywierał na
Kaligulę wpływ tak potężny, że
Rzymianie jego i Antjocha z Kom-
mageny uważali za mentorów ce-
sarza w tyranji”. (H. Graetz t. III,
str. 90). A tymczasem, „robiąc
słodkie oczy do Rzymu, przygoto-
wywał jednocześnie Agryppa Ju-
deę do ewentualnego zmierzenia

„się z jego potęgą'. (H. Graetz t.
III, str. 97).
Wpływom Agryppy zawdzięcza

koronę następca Kaliguli, cesarz
Klaudjusz. Arabarcha  aleksan-
dryjski, Aleksander, powodował
słabym cesarzom, jak chciał. Ko-
chanką naslępcy jego, słynnego
Nerona, była znowu prozelitka ży--
dowska, Popaea Sabina i stała się
później jego legalną żoną. Nawet
burzyciel Jerozolimy, Tytus, miał
za kochankę Berenikę, księżnicz-
kę żydowską z domu herodjań-
skiego.

Oddziaływanie żydów - helle-
nistów na życie publiczne Rzymu
nie ograniczyło się na wpływach
na dom cesarski. Prowadzili oni
szeroką akcję propagandową
wśród elity rzymskiej i greckiej i
wśród szerokich rzesz ludności.
Jako bankierzy i kupcy mieli po-
ważny udział w życiu gospodar-
czem i niejeden możny Rzymianin
musiał się z nimi liczyć, będąc ich
dłużnikiem. :

Już wówczas w charakterze
lekarzy wchodziłi w życie domo-
we i dowiadywali się tego, czego

się chcieli dowiedzieć. Aby za-

trzeć różnicę zewnętrzną między

sobą, a ludźmi cywilizacji greckiej,

pisali po grecku i wmawiali, żenie

są wrogami tej cywilizacji, Wokół
nich kupiły się koła greckich i
rzymskich adeptów Zakonu, po-
dawanego im pod greckim płasz-
czem. Inteligentnych wyznawców
jednali literaturą, prostaczków do-
brodusznością (t. zw. „ubodzy”).
Tworzyły się wokół żydowskich
skupień emigracyjnych ośrodki
prozelitów, t. zw. „bojących się
Boga”. Nie przestrzagali oni Zako-
nu, nie przystępowali namacalnie
do przymierza, lecz szli za swymi
przywódcami żydowskimi w każ-
dej potrzebie. *

Rozwinęła się filozofja żydow-
sko-grecka, której głównym przed
stawicielem jest Filon z Alek-
sandrji. Żyd ten dał początek t.zw.
systemom synkretycznym w filo-
zofji. Synkretyzm polegał na tem,
że z różnych istniejących syste-
mów filozoficznych, w które tak
obfitowała nauka grecka, bierze
się różne składniki, nie dbając o
to, że jedno drugiemu przeczy.
Decyduje przy wyborze tych
składników nie chęć powiedzenia
prawdy, lecz poprostu celowość.
Bierze się to, co jest najdogod-
niejsze, co najlepiej prowadzi
czytelnika tam gdzie go autor praś
nie zaprowadzić.

Jest to więc filozofja, oparta
na świadomem oszukiwaniu czy-
telnika, to samo, co w kilkaset lat
potem usprawiedliwiał  Majmon
Majmonides, mówiąc O sprzecz-
ności, która rodzi się stąd, że
autor prawdy nie chciał, lub nie
mógł powiedzieć,  Fałszowano
też wprost. Literatura owczesna
roi się od pism, sfałszowanych
przez żydów. Gdy t. zw. księgi
Sybillińskie, zawierające słynne
przepowiednie, spłonęły na Kapi-
tolu w r. 82 przed Chr., żydzi
aleksandryjscy fałszują je i podsu-
wają Rzymianom, jako odnalezio-
ny tekst. Przepowiednie te wy-
wierają niejednokrotnie wpływ na
politykę Rzymu: W r. 56 przed
Chr. decydują o niekorzystnej po-
lityce Rzymu wobec Egiptu (G.
Ferrero: Wielkość i upadek Rzy-
mu t. II, str. 53).

Tytus, inspirowany przez swo-
ją kochankę, żydowską księżnicz-
kę Berenikę, która nie odstępo-
wała od jego boku podczas kam-
panji, musiał jednak ulec nastrojo-
wi swoich żołnierzy i rzymskiej
racji stanu. Wódz rzymski przy o-
blężeniu Jerozclimy za podszep-
tem Bereniki każe oszczędzać
świątynię, nie może jednak po-
wstrzymać swych żołnierzy w cza-
sie zwycięzkiego szturmu i rzuco-
na ręką nieznanego sprawcy 2а-
giew płonąca wpada do świątyni,
a triumfujące szeregi wbrew oso-
bistej interwencji Tytusa niecą w
niej pożar. Jerozolima obrócona
została w kupę gruzów.

Taki wzięły obrót „mesjanicz-
ne dążenia”, Odtąd cały Izrael
zaprzysiągł Rzymowi wiekuistą
nienawiść, Rzymowi w każdym
czasie i w każdej postaci. Ta nie-
nawiść i chęć zemsty stała się
odtąd dla Izraela istotnym skład-
nikiem jego religji politycznej.

 

GŁÓD NĄ HUCULSZCZYŹNIE.
_ — Antropolog Karol Stojakowski
w ostatnim numerze (27) „Myśli Na
rodowej' rzuca dobrą myśl rato-
25 Pokucia, zagrożonego nę-
zą:

„Wyłania się pytanie, czy jest
jakakolwiek możliwość zaradzenia
zarysowującej się klęsce i wypły
wającym z niej trudnościom. My-
ślę, że tak, Bardzo poważnych mo-
żliwości ratunkowych dostarczyć
mogą Karpatom Wschodnim ruch
turystyczny z reszty Polski, skiero
wanie tam wakcyjnego ruchu wy-
poczynkowego i letniskowego, wre
szcie racjonalna rozbudowa rozma
itego typu uzdrowisk.

Dotychczas wszystko to kiero-
wało się, naskutek mody, w Tatry
i najbliższą okolicę Tatr. Nastą-

piło przeludnienie Tatr, ich bardzo
poważne zaśmiecenie, a przede-
wszystkiem okolice podtatrzańskie
stały się naskutek tego niesłycha-
nie drogie.

Bodaj częściowe skierowanie
naszego ruchu letniego do Karpat
Wschodnich wpłynęłoby bardzo
dodatnio na polepszenie sytuacji
ekonomicznej omawianych okolic,
dając ludności sporo dochodów.

Podkreślić przytem należy, że
silniejszy ruch letni w kierunku
Karpat Wschodnich, powiązałby je
bardziej silnemi węzłami z resztą
Polski. Ludność tamtejsza uświa-
domiłaby sobie korzyści ekonomi-
czne ze związku państwowego z
Polską, co zawsze bodaj trochę łą-
czy.

SZKICE I OBRAZKI.
ZŁODZIEJ.

Okna nie były zamknięte...
Podniosłszy się na wystającym zrę-

bie podmurowania, powoli usunął ręką
ramię okienną i zręcznie wskoczył na

parapet...

Z ciemnej luki mieszkania wiało mi-

łym chłodem.

Obejrzał się poza siebie na ulicę...

Cicha była i uśpiona.. Tylko zrzadka
rozsiane lampy elektryczne płonęły w
ciszy nocnej...

Tak upajająco pachnęły

lipy osadzone wdłuż ulic...
Powietrze było nasycone eiektrycz-

nością, na niebie kłębiły się ciemne

chmurzyska, zwiastuny burzy...
Powoli wsunął nogi wgłąb mieszka-

nia i wszedł do pokoju.

Było dość widno, gdyż rozpoznawał
meble, obrazy i gablotki pod ścianami.

W sąsiednim pokoju tykał zegar...
Jak tu się nic nie zmieniło...

Nic...
Te same mebelki empirowe, ten sam

chińczyk z porcelany na szafce... i ten
zegar...

Odliczał on powoli godziny i doby,
tygodnie i lata...

Wieleż to lat?!
Aha, siedem...
Siedem lat temu był tutaj poraz o-

statni...

Od tego czasu nic się tu nie zmieni-

ło, a jednak tak wiele...

Tutaj siadywał zawsze z Marynią,
tu zapewne czytała jego listy z za

Oceanu...

O tym pokoju myślał tam zawsze w
latach biedy i w latach wielkiego powo-
dzenia.

Aż dnia pewnego matka Maryni na-
pisała doń list, że Marynia wyszła za

mąż i że jest szczęśliwa...
Wtedy właśnie zdobył majątek na

transporcie bawełny i chciał wracać do.
kraju...

W drugim liście prosiła go czcigod-
na matrona, żeby po powrocie do kraju”
zapomniał o ich domu i żeby zaprzestał
bywać... „bo to ludzie i plotki i pan sam

to rozumie...”

Po miesiącu powrócił do kraju jako

bogaty człowiek, powrócił do miasta ro-
dzimego i szukał okazji zobaczenia się z

Marynią.

Nie wierzyl listom matki, nie wierzyl
wiadomości o slubie,. Miał przecież li-
sty Maryni i pamiętał ten salonik...

O pamiętał dobrze..

Pamiętał nawet wtedy, gdy nędza
zmusiła go, przez pewien czas do na-

jęcie się jako tragarz saletry w por-
cie...

I nie mógł zrozumieć co się stało.
Przecież jej list ostatni. a potem ta
wiadomość o ślubie...

Przyjechał do miasta rodzinnego i
szukał Maryni wszędzie, Na ulicach i w
sklepach, w teatrze i cukierniach, Raz
nawet szedł za jedną panią, serce waliło
ma jak młotem, zaczepił ją... i okazało
się že to nie Marynia...

Przeprosil nieznajomą i szedl dalej,
szukać swego ukochania...

Ale Maryni nie znalazł nigdzie...

Postanowił więc trawiony niepoko-
jem i tęsknotą... i oto teraz siedzi na ka-

napie w tym saloniku, który tak bardzo
lubił...

Po chwili wstał i podszedł do Ior-
tepianu, na którym stały jakieś ioto-
gratje.

Może i fotografia Maryni.
Wziął jedną zaszkloną w dużym

passe-partout... i podszedł do okna.,.

W tem fotografja wyślizgnęła mu się
z rąk i padła na podłogę.

Jak to szkło głośno

się w nocnej Čiszy.»-

Skamieniał...
W sąsiednim pokoju odezwał się

czyjś głos i szybkie kroki...
Drzwi otworzyły się.

rozkwitłe

rozstrzaskało

Ktoś  sięgnąwszy tasteru zapalił
światło.

Gdy oczy oswoiły się z blaskiem
lampy elektrycznej zobaczył we
drzwiach jakiegoś obcego mężczyznę w
pyjamie.. a po za nim Marynię...

—To pewno jej mąż,

Obcy odbiezpieczył mały lśniący re-
wolwer...

Czego pan tu szukasz, kto pan taki?
Milczenie...
Nie odpowiedział nic, patrzył tylko

na Marynę.

Poznała go i była bardzo blada...
— Ktoś pan taki!
Proszę odpowiedzieć,

policję.

Milczał ciekaw był co powie Mary-
nia,

bo zawołam

Wreszcie odezwała się pięknym swo-
im ale trochę drżącym głosem.

— Władku, uspokój się to...

złodziej.
jakiś

Nie wiedział jak te się stało...
Otrzeźwiał i rim człowiek stojący

we drzwiach z rewolwerem zdołał się

spostrzedz, wyskoczył na ulicę i pobiegł
prędko przed siebie...

Dopiero w ogródku miejskim upadł

zmęczony na ławkę i zaśmiał się, długo,

serdecznie.

M. Junosza,

Reklama jest
dinignią bandit.

Poza tem i to frzeba sobie u-
świadomić, że Karpaty Wschodnie
są jeszcze bardzo pojemnym tere-
nem kolonizacyjnym, zdolnym po-
mieścić sporo materjału ludzkiego,
opartego na eksploatacji piękna
gór i zdrowego powietrza,”
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m. Wilna zamierza oddač stacjo-
nowanemu w Wilnie 3-mu pulko-
wi saperów roboty przy regulo-
waniu brzegów Wilji.

Takie postępowanie Magistra-

) Dowiadujemy się, że Magistrat

SPRAWY KOŚCIELNE.
— Sprawa budowy mauzo

ieum. W bieżącym tygodniu
Sekcja Techniczna Komitetu Ra-
towania Bazyliki Wileńskiej za-
kończyła prace w podziemiach
kaplicy św. Kazimierza.

Wszystkie ściany podziemi zo-
stały zabezpieczone przed ewen-
tualną powodzią.

Również zostały zakończone
Prace przygotowawcze do budo-
wy mauzoleum.

Jeżeli Rząd wyasygnuje pie-
niądze na budowę mauzoleum,
to rozpoczęcie budowy może na-

stąpić w bieżącym jeszcze mie-
siącu,

Gdyby rozpocząć budowę w
lipcu to prace zostałyby zakoń-
czone w początkach grudnia, tak

że na Boże Naroezenie nastąpi-
łoby ctwarcie mauzoleum.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Sprawa ławnika Łoku-

„tlewskiego definitywnie w są-
dzie zakończona. Jak w swoim
czasie komunikowaliśmy na sku-
tek denuncjacji pewnych w tej
sprawie zainteresowanych sfer
sprawa o rzekome nadużycia w
Kinie miejskiem poprzeprowadze-
niu dochodzenia przez sędziego
śledczego przekazana została do
urzędu prokuretorskiego, który,
nie znajdując podstaw do oskar-
żenia p. Łokuciewskiego o jakie-
kolwiek nadużycia, sprawę umo-
rzył Na posiedzeniu Rady miej-
skiej dn. 23.VI r.b. gdy Magistrat
© powyższem zakomunikował Ra-
dzie Miejskiej wywołało to burzę
pośród radnych żydów, którzy tą
drogą widocznie chcieli się po-
zbyć niewygodnego dla siebie
ławnika. W celu bardziej dokład-
nego wyświetleuia tej sprawy Ra-
aMiejska poleciła Magistratowi

skierować sprawę do Sądu Fpe-
lacyjnego o przyznanie Magistra-
owi praw oskarżyciela posiłko-
wego. Wniosek ten poparty zo-
stał przez zainteresowanego ław-

nika Łokuciewskiego.

$ nem Magistratu było rozpatry-

›

—

wane na posiedzeniu sądu Ape-
lacyjnego pod przewodnictwem
w. prezesa Dmochowskiego. Spra-
wę referował sędzia'Jodziewicz.

Sąd niaznajdując podstaw do
postawienia ławnika Łokuciew-
skiego w stan oskarżenia, poda-

nie Magistratu uchylił.
— Oni wciąż się uczą. W naj-

bliższych dniach Magistrat wysy-
ła do Warszawy, Lwowa i Pozna-

I | Jak dowiadujemy się, dn. 2.VII

| nia kilku swoich przedstawicieli

"w osobach techników-fachowców

/ dla zaznajomienia się na miejscu

z jezdnią klinkierową. Po powro-
"cie do Wilna technicy ci będą

| kierowali robotami przy budowie
| jezdni na ul. Zamkowej, gdyż, jak
już donosiliśmy, Magistrat posta-

 nowił roboty te przeprowadzić we
własnym zakresie.
— Z Komitetu Rozbudowy. W

najbliższych dniach zwołane zo-
stanie posiedzenie Komitetu Roz-
budowy. Komitet zajmie się roz-

patrzeniem podań osób ubiegają-

cych się o pożyczki na nowe bu-
downictwo drewniane i zorjento-
waniem się w sytuacji finansowej
i możliwościach w tym kierunku
Komitetu. Jednocześnie na tere-  nie władz centralnych prowadzo-
me są usilne starania o przyznanie=
dodatkowych kredytów na budo-
wnictwo drewniane, bo w roku
bieżącym jedynie takie jest sub-

_ wencjowane przez Rząd. Jak do-
tychczas, starania te nie dają po-
zytywnego rezultatu.

G Z MIASTA.
 — Wystawa Moniuszkowska,

na której zgromadzono mnóstwo
Pamiątek, związanych z życiem i
twórczością naszego wielkiego
pieśniarza, jeszcze trwa. Oglądać
możną od 11 do 8 wiecz. w głów-
nym pawilonie wystawowym w
ogrodzie Bernardyńskim.
—W obiegu ukazały się nowe

falsyfikaty 5-cio złotówek. Przed
kilku dniami ukazały się w obiegu
fałszywe monety 5-cio złotowe,
przyczem falsyfikaty nie trudne są
do rozpoznania z powodu źle za-
mieszczonego napisu na bocznej
stronie „Salus reipublicae supri-
ma lex“, |

4

_ Ereminowicz zginął.

— Otiary Wilji Ubiegły upal-
ny dzień obfitował w nieszczęśli-
we wypadki podczas kąpania się.
W godzinach popoł. w pobliżu

elektrowni miejskiej podczas ką-
pieli naskutek nagłego skurczu

: r utonął żołnierz Jan Ereminowicz,
+37 kanonier 1 p. art. leg, Mimo na-

akcjitychmiastowej ratunkowej
Zarządzone

' przez policję rzeczną oraz sape-
rów poszukiwania zwłok topielca
nie dały pozytywnego wyniku.

Drugi identyczny wypadek miał
miejsce nieco wyżej, w pobliżu
t. zw. mostu strategicznego, gdzie
utonął szeregowiec 1 p. p. leg.
Antoni Pogorzelski. ty eee
robiąc nurka, prawdopodobnie u-
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KRONIKA.
Jak socjalistyczno -

dba o bezrobotnych.
sanacyjny Magistrat

tu nie jest słusznem skoro w
mieście mamy setki bezrobotnych,

cierpiących nędzę i głód, a Ma-

gistrat zamiast zatrudnić tych

bezrobotnych oddaje do wykona-
nia roboty saperom.

derzył się o jakiś twardy przed-

miot i jak kamień poszedł na dno.

I w tym wypadku zwłok topielca
nie ujawniono.

Pozatem zanotowano jeszcze
szereg wypadków tonięcia, lecz

we wszystkich tych wypadkach
zawsze skuteczną była pomoc.

SPRAWY WOJSKOWE.
—Poborowi z cenzusem. Jak

się dowiadujemy, poborowi &
ochotnicy z cenzusem zostanę w
b. r. wcieleni do szkół podchsrą-
żych rezerwy, kawalerji, arty-
lerji, łączności, saperów i senitar-
nej szkoły w dniach 12 i 13 sier
pnia, a do szkoły podchorążych
rezerwy piechoty w dniach 12 i 13
września. Czas trwania służby w
piechocie wyniesie 12 miesięcy,
a w innych rodzajach broni —
13 miesięcy.

SPRAWY AKADEMICKIE.

— Otwarcie sezonu Кига-
cyjnego w Legaciszkach. W
dniu 10 lipca r. b. (niedziela) w
Akademickiej Kolonji Wypoczyn-
kowej w Legaciszkach odbędzie
się uroczystość otwarcia sezonu
kuracyjnego. Na uroczystości
przybędą przedstawiciele władzy
państwowej, Senatu (l 5. В. ога
licznie zaproszeni goście.

Program uroczystości jest na:

stapujący: 1) Godz. 9 — Zjazd
gości; 2) Godz. 9 min. 50— Snia-
danie; 3) Godz. 11.15 — Msza
św; 4) Godz. 12 akt uroczyste-
go otwarcia sezonu; 5) Godz.
2 — obiad; 6) Godz. 6— „Zywa
Gazetka”, 7) Godz. 7 min. 30 —
kolacja; 8) Godz. 8 min. 30 za-
bawa taneczna. Wyjazd z Wilna
do st. Zawiasy o godz. 8 min. 5
po południu godz. 14 *min. 13.
Wstęp i koszta pobytu 4 zł.

SPRAWY SZKOLNE.
— Powrót z kolonij letnich.

W dniu wczorajszym po 6-cio ty-
godniowym pobycie w kolonjach

letnich w Leoniszkach, powróciła

do Wilna pierwsza tura dzieci w
ilości 150. Odpoczynek letni oraz
ujęty w karby racjonalny tryb ży-

cia odbił się dodatnio na ich zdro-
wiu, Wszystkie dzieci wyglądają
doskonale, a co najważniejsza na-
brały sił do czekających ich tru-
dów miejskiego bytowania.

Z dniem 15 b. m. do kolonij w
Leoniszkach udaje się druga tura
dzieci w tej samej ilości. Kolonje

skończą się z dniem 1 września.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Zebranie cechu piekarzy.

Dziś o godz. 4 pp. w pierwszym

io godz. 5 pp. w drugim terminie

odbędzie się w lokalu przy ul.

Bakszta walne nadzwyczajne ze-
branie Cechu Piekarzy. Omawia-
ne będzie podpisanie umowy zbio-

rowej.
— Wobec groźby strajku pie-

karzy. We czwartek 7 b. m. w
Starostwie Grodżkiem odbędzie
się konferencja z przedstawicie-
lami piekarń i pracownikami pie-
karskimi, poświęcona sprawie zła-

godzenia dotychzasowego zatargu
i niedopuszczenia do strajku.
— Fryzjerzy protestują prze-

ciwko zakusom na odpoczynek
niedzielny, W dniu wczorajszym
w lokalu Centrali Chrześcijań-
skich Związków Zawodowych
przy ul. Mertopolitalnej 1 odbyło
się zgromadzenie członków Chrze-
ścijańskiego Związku Zawodowe-
go Pracowników Fryzjerskich.

Zebranie to zostało zwołane
w celu omówienia sprawy pro-
jektu zniesienia odpoczynku nie-
dzielnego w zakładach fryzjer-
skich.

Po zreferowaniu całej sprawy
przez prezesa Związku przystą-
piono do omawiania jej. W trak-
cie dyskusji wyjaśniło się, że
pewna grupa osób, składająca się
w większości z właścicieli zakła-
dów fryzjerskich, dąży do zniesie-
nia odpoczynku niedzielnego we
fryzjerniach.

Walne zebranie postanowiło
jaknajenergiczniej z tem walczyć.
Ponadto powzięto rezolucję prote-
stacyjną.

Rezolucja ta w dniu wczoraj-
szym została wysłana do władz
centralnych w Warszawie. Poza-
tem Związek zamierza zwrócić się
do władz lokalnych z prośbą o
pomoc w tej walce.

SPRAWY ŻYDOWSKIE.

—Starosta grodzki w roli me-
djatora. Trwający od 6. tygodni
strajk w instytucjach żydowskich,
będących pod zarządem Wileń-
skiej Gminy Żydowskiej, mimo
kilkakrotnych zapowiedzi o zaże-
,śnaniu go, rozszerza się i na insty-
tucje społeczno-oświatowe. One-
gdaj strajkowali w ciągu dnia pra-
cownicy żydowskiego cmentarza.
Wobec groźby” powszechnego
strajku we wszystkich instytu-
cjach żydowskich Starosta Grodz-
ki podjął się osobiście zażegnać
strajk. W tym celu zwołał u sie-
bie pracowników gminy i człon-
ków zarządu tejże celem naradze-
nia się nad obecną sytuacją. Sta-
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rosta nie mógi jednakże dojść do
ładu z delegatami, gdyż ci są ze
sobą na t. zw. stopie wojennej i
nietyłko że nie są skłonni do roz-
mów, lecz nie życzą sobie nawet
siedzieć w jednym pokoju. Dlatego
też Starosta konierował z nimi
osobną. Konferencja narazie nie
dała Konkretnych wyników.

RÓŻNE.
— Konierencja Starosty z „Ar-

bonem*, W dniu wczorajszym w
lokalu Starostwa Grodzkiego od-
była się konferencja Starosty
Grodzkiego z przedstawicielami
„Arbonu” w sprawie ruchu auto-
busowego w mieście i zastosowa-
nia go do potrzeb mieszkańców.
Definitywne usunięcie wszelkich
niedomagań ruchu obecnego i
przystosowanie go do potrzeb
miasta ma nastąpić na drugiej
konferencji, która odbędzie się
w Starostwie w piątek 8 b. m.

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z, A. S. P.
— W Bernardynce. Dziś o godz. 8,15

czarujące widowisko „Chata za wsią”
w/g powieści Kraszewskiego.

Jutro i codziennie o godz. 8.15 —
„Chata za wsią”.
— W Lutni. Dziś o godz. 8.15 we-

opa komedja p. t. „Od kanapy... do fo-
tela".

Jutro i codziennie o godz. 8.15 —
„Od kanapy... do fotela".

— Najbliższa premjera w Bernar-
dynce. W przyszłym tygodniu Teatr w
Bernardynce rozbrzmi beztroskim śmie-
chem. Po raz pierwszy ukaże się nie-
bywała nowość, jest nią arcywesoła
farsa „Florette i Patapon"”. W_ sztuce
tej po raz pierwszy przedstawi się pu-
bliczności wileńskiej urocza artystka Te-
atrów Warszawskich p. Grylewska, która
odtwarzać będzie jedną z naczelnych ról
w sztuce,

— Park Sportowy. Dziś koncert
Wil. Orkiestry Symfonicznej pod batutą
Michała Małachowskieśo oraz ostatni
pożegnalny występ Chóru Rewellersów
w składzie: Jerzy Świętochowski, Zy-
$munt Rewkowski, Jan Konstantynowicz,
Stefan Stefański i Wanda Biszewska
(solistka). — Początek o godz. 8.15 wiecz.

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 6 lipca

11.58: Sygnał czasu. 12.05 Muzyka
z płyt. 12.40: Kom. met. 15.40: Audycja
dla dzieci. 16.05: Muzyka dawna (płyty).
16.40: „Kontr-torpedowiec" — uniwer-
salny okręt współczesnej flotv. 17.00:
Muzyka lekka. 18.00: „Technika w wal-
ce z przestępczością”. 18.20: Muzyka
lekka. 19.15: Przegląd prasy litewskiej.
19.45; Odczyt. 20.00: Audycja lekka.
20.45: Kwadr. lit. (Rittner). 21.00: Reci-
tal fort. (Steinberga). 22.00: Muz. tan.
22.25: „Od placu Pigalle do Sorbony",
felj. 22.40: Wiadomości sportowe. 22.50:

Czwartek, dnia 7 lipca.
11.58: Sygnał czasu. 12.05: Muzyką

z płyt. 12.40: Kom. met. 15.40: Utwor
Beethovena (płyty). 16.30: Kom. Akad.
Koła Misyjnego. 16.40: „Mała skrzy-
neczka”. 17.00: Koncert. 18.00: „Z ży-
cia djabłów na Wileńszczyźnie”. 18.20:
Muz. tan. 19.15: Skrzynka pocztowa.
20.00: Muz. lekka. 20.45: Słuchowisko
„Sen nocy letniej” — Szekspira. 22.00:
Muz. tan. 22.40: Wiadom. sport. 22.50:
Muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Humor i dobre serduszka.

Dn. 6 lipca o godz. 15.40 powita
dzieci wesoły feljeton p. t. „Wygnanie
z raju”, który wygłosi popularny w
swym humorze i nieustannej twórczości
bajkopisarskiej Benedykt Hertz. W dru-
giej części programu transmitowane bę-
dzie z Wilna opowiadanie dla dzieci
młodszych pióra Zofji Żarnowieckiej
p. t. „Kasia”. Jest to zajmująca historja
małej kaczuchny „Kasi”, wychowanej
pieczołowicie przez gromadkę dobrych
dzieci.

Olbrzymia ilość zadań. ‚
Każde państwo o większych inte-

resach morskich posiada całe flotyle
kontr-torpedowców, okręty te bowiem
w przyszłej wojnie morskiej będą wy*
konywały olbrzymią ilość zadań i po-
zostaną nadal uniwersalnemi jednostka-
mi bojowemi. Warto więc dowiedzieć
się o nich ciekawych szczegółów z dzi-
siejszego odczytu Olgierda Żukowskiego
o godz. 16.40.

Skrzypce djabelskie.
Dzisiaj o godz. 20.00 usłyszą radjo-

słuchacze przez mikrofon ciekawy in-
strument t. zw. „skrzypce djabelskie“,
na których p. Cezary Domko wykona
szereg utworów z repertuaru muzyki
lekkiej. Instrument ten o tajemniczem
brzmieniu to prosty, długi patyk z jedną
naciągniętą struną, opartą na zwykłym
KC wołowym. Jakie wydaje dźwię-

i, przekonamy się sami.

NADESŁANE.
CYRK STANIEWSKICH
PRZYBYWA DO WILNA.

Nielada atrakcja czeka Wilno już w

niedługim czasie. Oto na bardzo krótki.

przeciąg czasu przybywa do naszego

miasta Cyrk Staniewskich, który, jak

wiadomo, jest największem w Polsce

przedsiębiorstwem widowiskowem. Cyrk
przyjeżdża własnym pociągiem, zaopa-

trzony w najbardziej nowoczesne urzą*

dzenia, wraz z całym zespołem arty-

stycznym i wiezie ze sobą olbrzymi

zwierzyniec. Program przedstawień, jak
nas informują, składać się będzie z sze-

regu numerów niezmiernie atrakcyjnych:

to wszystko, co było treścią i magnesem

rzedstawień w Paryżu i Londynie, co
budziło zachwyt publiczności wiedeń-
skiej, a entuzjazm berlińskiej — zostało
zgrupowane na arenie Cyrku Staniew-
sich i już za dni kilka sprezentowane
będzie publiczności wileńskiej, która, jak
wiemy, darzy cyrk specjalną sympatją.
Bogaty program Cyrku Staniewskich za-
wiera m. in. wielką paradę ras i ludów,
w której wezmą udział trupy Chińczy-
ków, Malajów, Turków, Arabów i Ja-
pończyków, co w połączeniu z pokazem
tresury słoni, małp, wielbłądów i zebr
złoży się na całość rzadkiego, tchną-
cego egzotyzmem, naprawdę imponują-
cego widowiska. Cyrk  Staniewskich
przybywa do-Wilna wkrótce!

3

Strasziiwa zemsta b. narzeczonej.

W dniu wczorajszym przy uli-
cy Zawalnej Nr. 28 rozegrał się
wstrząsający dramat. W  godzi-
nach wieczorowych do mieszka-
nia Piotra Januszkiewicza zam.
pod wyżej wskazanym adresem
zgłosiła się jego była narzeczona
Barbara Mandryk zam. przy ulicy
Starej Nr. 26, która po krótkiej
sprzeczce zalała Januszkiewiczo-
wi oczy kwasem siarczanym, po-
czem zbiegła. Zawezwane pogo-
towie ratunkowe przewiozło Ja-

nuszkiewicza w stanie bardzo
ciężkim do szpitala żydowskiego.
W pół godziny po wypadku

do 1 komisarjatu policji zgłosiła
się samowolnie sprawczyni poka-
leczenia Januszkiewicza Barbara
Mandryk i poprosiła by ją aresz-
towano. Podczas badania zezne-
ła, że działała w chęci zemsty za
uwiedzenie jej. Zatrzymano ją
narazie w areszcie. Dalsze do-
chodzenie w toku

Banda „Tasiemki z pl. Kercelego
przed sądem okręgowym.

W/ Warszawie onegdaj rozpo-

czął się sensacyjny proces tak zw.
„Tasiemki“, polskiego Al Capone
i jego bandy.

Historja tej, dla naszych cza-
sów tak charakterystycznej spra-
wy, przędstawia się następująco:

W styczniu 1932 r. do Związku
Bezpartyjnego Żydów zaczęły na-
pływać skargi kupców, handlują-
cych na pl. Kercelego. Skarżyli
się oni na systematyczne akty
terroru, jaki wobec nich stosują
członkowie frakcji rewolucyjnej
PPS., działający pod przewodnic-
twem radnego miejskiego, Łuka-
sza Siemiątkowskiego, znanego

pod przezwiskiem „Tasiemki“.
Energiczne šledztwo, wszczęte

przez wladze prokuratorskie, u-
stalito, iž w r. 1928 na placu Ker-

celego utworzyła się banda pod

przewodnictwem Łukasza  Sie-

miątkowskiego. Banda ta, zaopa-

trzona w broń, żądała od kupców

oddawania im pieniędzy lub
świadczenia rocznych usług. W ra-

zie przeciwnym grozili biciem.

A pogróżki te nie kończyły się na
słowach. Były niejednokrotnie
wprowadzane w czyn.

Dlatego też kupcy ulegali przy-
musowi i — żądania spełniali.

Stosunki doszły do takiego sto-
pnia rozwydrzenia, że niejaki Kar-
piński, „zastępca“ Siemiątkow-
skiego, uzurpował sobie prawo
zezwolenia poszczególnym —Кир-
com na handlowaniena pl. Kerce-
lego. Stąd do nazwiska Karpiń-
skiego przylśnął dodatek „Król
Kercelaka".

Dochodzenie ustalito. szereg
wypadków wprost zdumiewają-
cych ze względu na czelność, z
jaką członkowie bandy występo-
wali.

Akt oskarżenia obejmuje 29
wypadków terroru.
W oczy rzuca się wszystkim

główny bohater procesu Łukasz
Siemiątkowski, gruby niski męż-
czyzna, typ piwosza. Ubrany jest
w kamizelkę i spodnie od smo-
kinga i jasną sztuczkową mary-
narkę. Obok Siemiątkowskiego
sadowi się jego adjudant, Leon vel
Pantaleon Karpiński, „król Ker-
celaka",

Z chwilą, gdy pod wzmocnioną
eskortą policyjną wchodzą na salę

* wszyscy oskarżeni, sprowadzeni z
więzienia w liczbie trzynastu osób,
na sali podrywają się szmery. Po-
szkodowani kupcy żydowscy cis-
kają w stronę ławy oskarżonych
soczyste przekleństwa w żargonie.
Rodzina i najbliżsi czternastu ry-
cerzy z placu Kercelego usiłują na
migi porozumieć się z odgrodzo-
nymi szpalerem policyjnym i pod-
sądnymi.

O godz. 10.10 wchodzi na salę
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Walne posiedzenie Wojewódzkiego
Komitetu dla spraw Rezrobocia wWilnie

Dnia 5 b. m. o godzinie 6-ej
wieczorem odbyło się sprawo-
zdawcże Walne posiedzenie Wo-
jewódzkiego Komitetu dla spraw
Bezrobocia w Wilnie.

Posiedżenie zagaił pan woje-
woda Z. Beczkowicz zaczem re-
ferenci odczytali sprawozdania z
całokształtu działalności Komitetu
oraz sprawozdanie komisji rewi-
zyjnej.
W ostatnim przewidzianym

punkcie posiedzenia postanowio-
no ukonstytuować Komisję dla
Spraw Bezrobocia, która przejmie
częściowo działalność Wojewódz-
kiego Komitetu i działalność swo-
ją ograniczy do terenu miasta
Wilna. Na czele Komisji stanął
= miasta dr. Maleszew-

ski...
Na zakoczenie pan Wojewoda

podziękował członkom Wojewódz-
kiego Komitetu za obywatelską
ich działalność i zamknął posie-
dzenie.

X=Z.
— 3 - 3 —-

OFIARY,
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego".
Hr. M. Kossakowska zł. 27.—, zło-

. żone do Jej uznania — przeznaczyła dla
najbiedniejszych XX Kont. Tow. Pań
Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo.

Dla Domu Dzieciątka Jezus zł. 2.—
od chorej.

Na remont Bazyliki — Pawłowi-
czówna złożyła złotą broszeczkę.

Ż. zł. 3— dla najbiedniejszych.

MIŁOSIERDZIU CZYTELNIKÓW.
Rodzina z 3-giem dzieci, w krytycz-

nem położeniu, błaga społeczeństwo o
pomoc na wyjazd do Krośna do krew-
nych. Łaskawe ofiary prosimy składać:
Kazimiera Imbrasowa — ul. Karlsbadzka
18, m. 3, lub w Administracji „Dz. Wil.*
pod „Wyjazd”; Ai

komplet sędziowski. Sklada się
on z wiceprezesa Sądu Okręgo-
wego, p. Hermanowskiego, oraz
sędziów Rykaczewskiego i Su-
chińskiego. Jako oskarżyciel za-
siada wiceprokurator Kawczak.

Sąd przystępuje do sprawdza-
nia personalij ławy oskarżonych.

Przed ławą oskarżonych wo-
koło trzech pulpitów zasiadają
obrońcy.

Rewja oskarżonych.
Oto przegląd oskarżonych: Łu”

kasz Siemiątkowski, radny BB.,
pseudonim „Tasiemka”, liczy lat
50. Na pytanie przewodnicząceśo,
czem się trudni, jako zawód po-
daje: tkacz.

Pod adresem oryginalnego za-
wodu padają uwagi, że Tasiemka
qest taki tkacz, co tka nos w nie-
swoje rzeczy.

Adjutant Tasiemki, Leon vel
Pantaleon Karpiński, jest to 36-
letni, o groźnej twarzy, dziobaty
osobnik, podający jako zawód —
handlujący na placu Kercelego.

Czesław Janiak,  atletycznej
budowy brunet, lat 33, jest z za-
wodu mturarzem.

Jeden z najgroźniejszych tero-
rystów, to Judka Sztajnwori, lat
47. Mówi źle po polsku, zachry-
pniętym od przepicia głosem.

Następnym oskarżonym
Hersz Duchnicki, lat 39,

Dalej idą: Kanter, Stanisław
Jakubczak, Aron Perelman, Szy-
mon Szmigiel, Aleksander Bo-
cheński, Stanisław Cielińsk, A-
dam Plachorski, Wacław Osmań-
ski, Gamlin Lipszyc.

jest

Incydent.

W czasie sprawdzania perso-
nalij siedzący w drugim rzędzie
oskarżony Aron Perelman wzniósł
ręce do góry, pochylił się w tył i
zaczął nieludzko krzyczeć. Na
sali powstaje gwałtowne porusze-
nie. Perelman pada na podłogę.
Widać, że uległ atakowi epilep-
tycznemu. Czterech policjantów
żywo podbiega w stronę jego i wy-
nosi Perelmana na rękach z sali
rozpraw. Wypadek ten nie prze-
rywa jednak dalszego ciągu pro-
cesu.

„Tasiemka“ nie przyznaje się.
Siemiątkowski jest mocno zde-

nerwowany, Mówi z pewnem
przyśpieszeniem.

Wyraża się w sposób, znamio-
nujący brak wykształcenia. Ma-
zurzy z chłopska.
— Na żadne dintojry nie cho-

dziłem — mówi.
— Przyszedł do mnie kiedyś

Klejnman i skarżył się na człon-
ków dzielnicy. Jestem .przewo-
dniczącym dzielnicy PPS. Frakcji.
Nagadałem członkóm...

Niewinne baranki,
Pozostali podsądni, tak jak ich

herszt, nie przyznają się do winy.
Wyparł się też winy i osk. Pe-

relman, który powrócił do przy-
tomności i bierze udział w roz-
prawie.

Linja wytyczna oskarżonych
jest jedna: Wszystko kłamstwo,
o niczem nie wiedzą.

Kantor sypie.
Wyłamuje się osk. Kantor, któ-

ry oświadcza:
— Zupełnie nie mam pojęcia

w takich rzeczach. Ja sam dałem
pieniądze Sztejnworfowi za po-
zwolenie otwarcia sobie budki na
placu.

Przew.: — Czy Sztejnworf tam
rządził?

— Tak. Sztejnworf rządził.
Handlowa,em kiedyś dobrze, po-
tem zbankrutowałem i chciałem
handlować na pl. Kercelego. Po-
radziłem się z kupcami i powie-
dzieli mi, że trzeba Sztejnwor-
fowi zapłacić.  Pożyczyłem na
trochę towaru 200 zł. i dałem
Sztejnworiowi 150.
— Czy każdy kupiec musiał

w ten sposób płacić?
— Tego nie wiem. Sztejnwort

napuścił na mnie Cześka, tego co
nie żyje. „Masz zapłacić stragan'”.

Sędzia Rykaczewski: — Dla-
czego Sztejnwori miał prawo po-
zwalać?
— Dlaczego miał prawo po-

zwalać? Bo się bałem.
Sędzia Rykaczewski: — Czy

mówili, że Sztejnworf należy do
jakiejś organizacji?
— Tak. Mówili, że należy do

„Tasiemki“.
Przew.:—A cobyžsię stalo,įądy-

by oskaržony nie dal tych pie-
niędzy?

—Byłby pobity.
— Czy oskarżony widział jak

innych kupców bili?
— Nie, ale słyszałem. Sztejn-

worf kiedyś do mnie przyszedł
że pójdziemy $na niemiecką fun-
dę. Nie wiedziałem co to jest
niemiecka funda, więc go py-
tam. Powiedział mi, že Kkażźdy
da po trzy, cztery złote. We-
szliśmy do restauracji. Był
tam  Dusznicki, Sztejnworf, Kar-
piński i ipni. Ledwieśmy usiedli,
a już Sztejnworf powiada, że ra-
chunek wynosi 140 zł., żebym
płacił. Miałem 35 złotych, resztę
Sztejnworf wyłożył ale później
musiałem oddać.

Tu Kantor podnosi głos i za-
ciśniętą pięść i mówi: P.ł moją
krew!

On pił moją krew jak pijawka!
Przewodniczący przywołuje pod-

sądnego do porządku.
„Tasiemka'* bohaterem.

Na chwilę przed rozpoczęciem
badania świaoków, adw. Gutman
zapytuje dodatkowo osk Siemiąt-
kowskiego:
— Czy pan był skazany przez

Niemców w czasie okupacji?
— Tak.
— Na jaką karę?
— Na karę śmierci.
— Za co?
— No, bo myśmy przeciw

Niemcom wystąpili.

Korowód świadków.
Pierwszy z*zn:je šw Posner,

sekretarz Zw. Bezp. Żydów, do
którego masowo zgłaszać się za
częli poszkodowani kupcy z Kier-
celaka.

Opowiada, iż kupcy ci byli
w straszliwy sposób steroryzowa-
ni, długo lękali się wogóle mówić
iz trudem wydobyto od nich
prawdę.

Bali się po złożeniu skarg
wyjść z lokalu związku, bo życie
ich wisiało na włosku.

Świadek opowiada o znanycn
już wypadkach pobicia i znęca-
nia się.

Bito czem się nadarzy. Nawet
„bombą* od piwa.

Następnym świadkiem
Benjamin Fuks.

Opowiada szeroko, często pod-
nosząc głos, o „din-tojrach“, na
których musiał stawiać... szam-
pan i... szczupaki...
— Jak miała być bijatyka —

mówi świadek — to policji nigdy

jest

nie było.
Przed bójką oskarżeni ubie-

rali się „służbowo"* w skórzane

kurtki.
Gwaltownie zeznają šwiadk.

Lampert i Pejczer.
Leon (Karpiński) sam mnie

prał po pysku.. woła świadek
Lampert.

Sztejnworf na sądach publicz:
nych był „rabinem”, sądził spra-
wy...

A potem obie strony płaciły.
Swiad. Szyigołd twierdzi iż

został zrujnowany wskutek cią-
głego płacenia okupu

SŚwiad. Edelist opowiada jak
wymuszano odeń różne sumy.

Gdy został pobity sumę hara-
czu redukowano do... 300 zło
tych.

„Tasiemka* u Kantora.

Swiadek daje jeszcze jedną

rewelację. 3
Oto stwierdza, iż widywał czę-

sto „Tasiemkę“ w budce Sztein-

wąrfa i Kacpińskiego i słyszał jak
rozmawiali o „dintojrach”.

Badanie dalszych świadków,

wobec spóźnionej ;pory odroczo-
no do dnia następnego.

Proces stawać bądzie około 2

tygodni.

KRONIKA POLICYJNA.

— Przykra przygoda p. Ka-

bacznika. Na brzegu Wilji w po-
bliżu Pośpieszki okradziony został
z rzeczy niejaki Kabacznik, który
wyjechał do Pośpieszki celem wy-

kąpania się. Wraz z rzeczami
skradziony również został jego
portiel, zawierający 45 zł. gotów-
ką. Poszkodowany musiał udać
się do Wilna w stroju adamowym,
okryty jedynie lekkim płaszczem,
pożyczonym mu przez jednego z
letników. Złodziei narazie nie
ujawniono.

— Obława na rynkach. Wczo-
raj na rynkach wileńskich prze-
prowadzono generalną  obławę,
podczas której zatrzymano kilku-
nastu zawodowych złodziei, któ-
rych osadzono narazie w areszcie
centralnym.
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"Z KRAJU.
Bohaterski kopista ratuje dziewczęta.

W ub. niedzielę na jeziorze
Trockiem podczas przejażdżki ło-
dzią nastąpiła katastrofa. Łódź
z trzema uczenicami wywróciła
się na środku jeziora. Pasażerki
początkowo usiłowały płynąć,
lecz na skutek przestrachu i zmę-
czenia poczęły tonąć wzywając

pomocy. Na krzyk dziewcząt po-
śpieszył z pomocą podoficer
K. O. P., który przy pomocy ja-
kiegoś kadeta dziewczęta urato-
wał z topieli. Jakiez było zdzi-
wienie i radość bohatera, gdy
wśród uratowanych dziewcząt
była i jego 17-letnia córka

Arsenaty poboiszewickie na wsi.

Z polecenia wladz administra-
cyjnych w ub. miesiącu na tere-
nie powiatów woj. wileńskiego
przeprowadzona została rewizja
wśród włościan w poszukiwaniu

broni. W wyniku rewizji znale-
ziono 17 karabinów, 34 rewolwe-
rów różnych systemów, 16 Бадпе-
tów i pałaszy oraz mnóstwo
amunicji.

Agitator bolszewicki trafił na „mocne* argumenta.

Onegdaj podczas zebrania ro-
botniczego w cegielni Janowicza
w  Tomaszewiczach dostał się
agitator komunistyczny Piotr Ku-
źniecow, który począł nawoływać
robotników do strajku i demon-
stracji antypaństwowej. Podczas
przemówień swoich wywrotowiec

począł kolportować antypaństwo-
wą bibułę. Przeciwko wywrotow-
cowi wystąpiło kilku robotników,

którzy zażądali natychmiastowego
opuszczenia zebrania, a gdy ten

się upierał, dotkliwie go pobili
i nieprzytomnego wyrzucili z ce-
gielni, skąd zabrała go policja.

Znów bójka o łąkę.

Onegdaj na pastwisku w po-
bliżu zaścianka Podlejce, gm.
przebrodzkiej na tle podziału
łąki między mieszkańcami wy-
buchła bójka. Włościanie uzbro-
jeni w kosy i kije rzucili się w
wir walki. Niezawodnie walka za-
kończyłaby się katastrofalnie,
gdyby nie szybka interwencja

policji. Mimo to, w bójce kilka

osób dotkliwie poraniono. Naj-
bardziej ucierpiał Gajewski, któ-

remu połamano ręce i zadano

kilka ciężkich ran kosą. Zatrzy-

mano W. Bobkowskiego z synem

Józefem, którzy byli inicjatorami

bójki.

Czerwony kur we wsi Małmygi.

Ubiegłej nocy we wsi Małmy-
gm. kurzenieckiej wybuchł

w zabudowaniach
Aleksandry. Ogień
gospodarstw. Straty

gi,
groźny pożar
Morozowej
strawił 11

znaczne, lecz narazie nie usta-

lone. Bez dachu nad głową znaj-

duje się 21 osób. Powód pożaru

nieustalony.

Pożary.

Według danych statystycznych
w II kwartale r. b. na terenie
województwa wileńskiego zano-
towano 176 pożarów większych
i kilkadziesiąt mniejszych. Pastwą
płomieni padło 368 domów miesz-
kalnych, 312 zabudowań gospo-

darskich, 109 ha lasu, 10800 pu-

dów zboża, jęczmienia, kilkadzie-

siąt sztuk bydła it. p. Straty

sięgają do 1.170 tys. zł. W sta-

tystyce tej 47 pożarów zanoto-

wano z podpalenia.

Z POGRANICZA.
Bogaty połów dzielnych

kopistów.

Według statystyki miesięcznej
K. O. P. w ub. miesiącu na po-
graniczu polsko sowieckiem ujęto
7 wybitnych szpiegów sowieckich,
36 komunistów agitatorów i 126
włóczęgów, wśród których wyło-
wiono kilku poszukiwanych przez
sądy i policję złodziei i oszustów
z różnych krańców .Polski.

Sała do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
od 11—3 i od 6—8 wiecz.

 

   
  

Zdemaskowanie szantażystów.

Policja powiatowa zlikwidowa-
ła ostatnio wielką aferę szanta-
żową. Przed trzema tygodniami
do policji powiatowej zgłosiła się
właścicielka majątku pod Jaszu-
nami p. Wercińska i zameldowa-

ła, iż otrzymała anonimowy list
z pogróżkami. Anonimowi auto-
rzy żądali od niej złożenia w pe-
wnem miejscu 1000 zł., grożąc w
przeciwnym razie podpaleniem
jej dobytku oraz zamordowa-
niem jej.

Wdrożone dochodzenie poli-
cyjne doprowadziło po dłuższych
wysiłkach do ujawnienia szanta-
żystów. Okazali się niemi służąca
p. Wercińskiej oraz brat służącej.
Zostali oni aresztowani. W trak-
cie dalszego dochodzenia wyszło
na jaw, iż szantażyśćci w swoim
czasie nadesłali już Wercińskiej

list z żądaniem wypłacenia 100 zł.
i grożący podpaleniem. P. Wer-
cińska nie zwróciła wówczas u-
wagi na list i żądania anonimo-
wych autorów nie wykonała. Na-
stępstwem tego był groźny po-

żar, który w kilka dni* później
wybuchł w jej majątku i który
doszezętnie strawił stodołę.

Podczas badania aresztowani
przyznali się i do autorstwa po-
przedniego listu oraz do podpa-
lenia stodoły.

Szantażystów osadzono w a-
reszcie.
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Oryginalny Flit sprzedawany jest wyłącznie w herme-
tycznie zakapsiowanych blaszankach.

 

REFUSKING. Z

     Pluskwy gnieżdżą się w brudnych szcze-

linach i szparach, w nocy zaś przery-

wają nasz sen i roznoszą chorobot-

wórcze zarazki.

się od tych wstrętnych owadów.

Najłatwiej wyniszczyć muchy, komary

i wszelkie inne owady, rozpylając zna.

ny ogólnie

w żółtych blaszankach z czarną opaską
i żołnierzykiem. 1 --

Dr.

 

Należy zabezpieczyć

ktyka.
życia,

środek owadobójczy Flit,

34)

od godz. 8—1 | 4—8

Ogrodnik poszukuje po- autobusem Nr.
sady lub pielęgnowania miest 18 kilometr.
kwiatów

:

DURISSATAEESTНСЕ TY ADRSE SA aL kiik As i i AO TiI i IIKI IIS да лана

Antoni uśmiechnął się do kapitana współczująco.

epai >] Poszukiwana
młoda panienka jako po-

DU"crątkujųca sklepowa
(ekspedjentka). Ofe rty

Ginsberg zgłaszać do redakcji.

Ckoroby skórne wena-
ryczna | moczopłciowe

WILEŃSKA 3 LETNISKA.
UN PLARMSĖStel. 567.

ELUTALUDOSImus Letnisko z całodzien-
nem utrzymaniem od

į AKUSZERKI | 350. Las, obfitość ja-
4 gód Bezpośrednia ko-

PUROWOCEPZERGACHSSWH munikacja Pre
z Wilnem 2 razy dzien-

AKUSZERKA nie, lub koleją. 1 godzi-
MARJA na jazdy.  Szezegóły:

LAKNEROWA Gimnazjalna 6 "Sl 2

przyjmuje od godz. 9 do adj т
7 w. Kasztanowa 7 m. 5.LL

WZP69 " KUPNO Į
SprzedažETOEMSWZYNIZWKAJA

mieszkania CP WOSERLADECZAOER

i 1 pokoje | PLAC przy ul. Kalwa-
ryjskiej 132. Całość lub

Wiłkomierska róg Kal- „arcele,
waryjskiej
Krzyża i Kościoła miesz- fcdne.
kanie z 5 pokoi 2 dužym Wielka 33, m. 1. 8240—5
salonem
do wynajęcia. REOaAPES NY

————— Sprzedam lornetkę Kol-
berga 6-cio kątną tanio.

| NAUKA Ulica Lwowska 7 m.5
od 2—5-ej po WE

98
AB$OLWENTKA gimn,
oszukuje kondycji na
lato d i
szych klas gimnazj, Po- daję
łocka 9, m. 4.

Warunki  do-
naprzeciw ;

Dowiedzieć się:

i 2-pokojowe

dzieci z młod- Proszę wyciąć! Sprze-
rodziny pszczele,

817—4 ule, ramki, podkarmiacz-
ki oraz młode matki.

OKAZJA!!! Udzieiam le- Organizuję pasieki u-
kcyj ze wszystkich przed- dzielam wszelkich Infor-
miotów w zakresie szkół macyj
średnich. Materjał prze- Wilno,
rabiam szybko i grun- Nr. 43 Piechocki.
townie.

bezinteresownie.
ulica Legjonów

8119
Wieloletnia pra-

 

Bez środków do
przyjmę wszelkie | DZIERŻAWY

możliwe warunki Mosto-
wa 25 m. 11.

| PRACA |
LASKATLASaisSS

Ogród owocowy
około 500 drzew, oddaje
się w dzierżawę w m.
Galinie gm. Rzeszańska,
pow. Wileński, dojazd

14 od

gr5

Obozowa 17. 9815—1

* to kluby wileńskie

 

SPOR
Horoskopy wioślarskie.

Dziesięć klubów wysyła swych

reprezentantow do Trok, by wal-
czyć o mistrzostwo Wilna.

Zgromadzi się na starcie 47
osad. Liczba ta nie jest rekordo-
wą, bo w latach poprzednich mie-

liśmy regaty daleko liczniejsze,

zwłaszcza regaty w 1929 r., kiedy
zgłaszały po

kilka osad do tego samego biegu.
Przypuszczać więc należy, że

tegoroczne regaty będą miały
wyższy poziom sportowy i że klu-
by wystawiły rzeczywiście god-
nych reprezentantów. Dziś odgry-

wać będzie rolę nie ilość, a jakość,
chociaż z drugiej strony 47 osad
też nie jest znikomą ilością,

Najbardziej nas interesują w
pierwszym rzędzie goście, którzy
przyjeżdżają, by zdobyć mistrzo-
stwo Wilna. Ciekawą jest rzeczą,
że w tym roku nie mamy walco-
werów, prócz jednego biegu pań.
Nawet skifiści nasi mają przeciw-
ników poważnych.

Do biegu I dwójek podwój-
nych zgłoszone są 2 osady Wil. T.
W. i jedna osada Pogoni. Wiośla-
rze Pogoni jadą na skifie, na raso-
wej łodzi, a Wil. T. W. startuje na
klepkach. Więcej szans ma Po-
goń, ale rutyna wioślarska zdaje
się, że też powinna coś znaczyć.

Bieg Il czwórki młodszych
zgromadzi 5 osad:Wil T. W, A.
Z. $., dwie osady Grodna, Syrena
— Warszawa. -.Bieg-będzie dosko-
nałą próbą przed walką o mistrzo-
stwo, bo niektóre kluby wystawia-
ją te same osady. Walka powinna
rozegrać się między Syreną, Grod-
nem i A.Z.Ś. i łodzie mniej więcej
w tej kolejności mogą przyjść.

Bieg III czwórki półwyścigowe
pań — mamy tutaj jedyny walko-
wer,dnia. A. Z. S, zdobywa bez
walki 15 punktów.

Bieg IV jedynki młodszych,
Startuje dwóch skifistów: Kalan-
kowski z Pogoni i Pietkiewicz z 3
B. Sap. Ten ostatni trenował pod
okiem mistrza i więcej ma rutyny.

Bieg V czwórki półwyścigowe
tak zwany Reising. Nagroda ofia-
rowana przez warszawskiego gra-
wera Reisinga cieszy się powo-
dzeniem i rok rocznie mamy w tej
konkurencji najwięcej osad. Star-
tują tutaj wioślarze, którzy nigdy
jeszcze w życiu nie wygrali biegu.
Zgłoszonych jest 6 osad. Wil. T.
W., 3 p. a. c, Pogoń, P. K.S, 3
B. Sap., Grodno.

Pogoń broni nagrody bez więk-
szego treningu. P. K. S zaś raz
już w tym biegu zwyciężył —
chce więc walczyć, by zdobyć w
przyszłości nagrodę na własność.

Waika rozegra się między
Grodnem, Saperami, P. K. S. i mo-
że nawet 3 p. a. c.

Bieg VI czwórki półwyścigowe
młodzieży szkolnej. Zgłosiły się
tylko dwie osady. Wstyd! Grodno
walczyć będzie z uczniami Trok.

Wilno więc nie wystawiło ani
jednej osady. Młodzież szkolna
gra w piłkę nożną, boksuje się,
ale wiosłować z niewiadomych
bliżej przyczyn czy nie chce, czy
też nie może?

Ciekawi jesteśmy, od kogo to
zależy, żeby młodzież szkolna u-
prawiała racjonalne i najzdrowsze
sporty będąc pod specjalną opieką
starszych,
W innych miastach są nawet

liczne kluby. wioślarskie młodzie-
ży szkolnej, które poważną grają
rolę w sporcie.

Bieg VII jedynki pań. Startują
dwie panie: Kieśkiewiczowna z
Grodna (53 klg. — 164 cm., 21 lat)
i Pomorska Zofja z Warsz, Klubu
Wioślarek [70 klg, — 170 cm.
22 lata). Bieg ten jak i wszystkie
zresztą biegi pań będzie szlakiem
ostrej walki, od startu aż do mety,

Bieg VIII czwórki półwyścigo”
we pań. W biegu tym uczestniczą
wioślarki, które nie wygrały jesz-
cze żadnego biegu.

Karjerę swoją rozpoczynają
wioślarki z Wil. T. W.i z Grodna.

Więcej przekonania mamy do
wioślarek z Grodna.

Bieg IX czwórki nowicjuszy —
A. Z. S., Grodno i P. K. S. Trudno

piem, bo to jest coš gorszego. Je jestem odpowie-

doprawdy tutaj coś powiedzieć.
Policjanci są b. silni fizycznie, ale
nie mają jeszcze należytej techni-
ki. Akademicy słabsi fizycznie,
ale od kilku już lat „grzebią“
wiosłem. Grodno jest osadą ta-
jemniczą. Mam jednak wrażenie,
że zwycięży albo P. K. S$, albo
AZ: S.

Bieg X jedynki klepkowe. Zgło-
szonych jest 3 skulingierów: Gro-
dno, 3 B. Sap. i Pogoń. Ciężki to
będzie bieg. Grodno startuje świe-
żo, a wilnianie już po jednym bie-
gu „„wypompowani“.

Bieg XI czwórki półwyścigowe
osad wojskowych ldą 4 osady:
Pogoń, 3 p. a. c., 3 p. sap. i Gro-
dno. Zwycięży chyba reprezenta-
cyjna osada Pogoni, mając u siebie
doskonałych wioślarzy z razbootu.

Bieg Xil czwórki
pań o mistrzostwo Wilna. Na star-
cie A. Z. S.
Wioślarek. Osada wioślarek z
Warszawy jest silna i ma już swo-
ją tradycję wioślarską, gdyż zwy-
ciężyła osadę Anglji — ale panie
z Warszawy raz już w Wilnie
przegrały. Biegi pań zawsze koń-
czą się niespodzianką.

Bieg XIII czwórki półwyścigo-
we nowicjuszy. Idą cztery osady:
A. Z. S.;3:B. Sap; P; KAS. i Wii
T. W. Faworytem jest silna osada
P. K. S., ktėra wygrala bieg diu-
godystansowy z Werek.

Bieg XIV jedynki — bieg o mi-
strzostwe Wilną. Zgłoszony jest
Bandrowski z Wisły i Witkowski
z 3 B, Sap. Będzie to chyba jeden
z ciekawszych biegów, ale miejmy
nadzieję, że mistrzostwo Wilna
zostaniew ręku wilnianina, który
jest w dobrej formie.

Bieg XV czwórki o mistrzo-
stwo Wilna. Ostatnią i najcie:
kawsza konkurencja całych regat.
Płynie.5 osad; A. Z,Š. Pogon,
Syrena, Grodno i Wil. T. W.

A. Z. $. ma niezłą osadę, ale
ma pewne zastrzeżenia.

Pogoń jeździła kiedyś dobrze,
ale startuje bez treningu.

Wil. T. W: roli' większej nie
odegra, bo osada jest młoda.

Grodno broni nagrody, zdo-
bytej w roku ubiegłym, Osada
osłabiona brakiem Kobylińskiego,
który wyjechał na Olimpjadę.

Syrena — zapewne Syrena.
Warszawa nie była jeszcze nigdy
mistrzem Wilna.

W. każdym bądź razie jeżeli
wygrają wioślarze z herbem pół-
ryby półkobiety, nie będzie to
wielką niespodzianką.

Dziś Warszawa gra z Wilnem.
Dziś o godz. 17 na Pióromoncie

odbędą się rozgrywki piłki siatko-
wej i koszykowej pomiędzy
„Ogniskiem“ (Warszawa) a „„Ogni-
skiem“ (Wilno).

Gry zapowiadają się ciekawie,
poniewaž warszawiacy reprezen-
tują dobrą klasę, a mistrz Wilna
wysłąpi w odmłodzonym składzie
i będzie chciał godnie zaprezen-
tować nasze miasto.

Tegoż dnia o godz. 20 w lokalu
„Ogniska* (Kolejowa 19) odbędzie
się mecz ping-ponśowy pomiędzy
temi samemi drużynami,

Polacy biją Żydów 7 :3.
Polacy gracze w ping-ponga

okazali. się lepsi i łatwo mecz wy-
śrali w wysokim stosunku.

Wyniki techniczne: Grodnicki
(P) — Weksler (Ż.) 15:21, 21:9,
21:19; Puszkarzewicz (P.) — Gat-

lib (ż,) 16:24, 21117, 21:16; Kluk
(P.) — Ickowicz (Ż.) 21:17, 21:15;
Grodnicki — Gotlib 21;17, 21:18;

"Tlitog.
Zmniejszenie się produkcji

spirytusu.

W ciągu pierwszych 4 mies.
r. b. wyprodukowano w «Litwie
1.035.330 st. pirytusu drzewnego,
zaś ogółem 11.431.036 st. spiry-
tusu. W ciągu tego samego cza-
su w roku ub. wyprodukowano
13.239.666 st. spirytusu.

Nowa szopka
litewska.

(Kongres wschodniej Litwy).

Litwini od czasu do czasu czu
ją konieczność wygadania się i
przesłania kiiku mieszkodliwych
na szczęście pogróżek w stronę

Polski. Mało im przeznaczonego
z specjalnie na ten cel dnia 9 pa-

wyścigowe ździernika, więc wyszukują in-
: : nych okazji. Mianowicie oddział
i Warszawski Klub Witkomierski zw. „wyzwolenie

Wilna zorganizował zjazd rozma-
itych szowinistycznych organizacji
w Wiłkomierzu, szumnie nazwany
„kongresem“ Litwy wschodniej.
Dn. 5 czerwca rb. przybyło po-
dobno około 10,000 osób, wło-
ścian z Wiłkomierza i okolic.
W czasie zjazdu:odbył.się pochód
na cmentarz do grobów poległych
żołnierzy, potem wrócono pod
pomnik niepodległości, gdzie wy-
głoszono szereg _ przemówień,
[Treść przemówień łatwo się do-
myśleć, ze względu na to, że zjazd
odbywał się pod egidą Zw. „wy-
zwolenia“ Wilna. Mówiono więc
o Wilnie i litwinach tu zamieszka-
łych. Wyrażono im współczucie
wobec  „prześladowania* jakie
muszą znosić, unoszono się nad
„niesprawiedliwošciami“ rządu
polskiego. Uczestnicy zjazdu wy-
słuchali przemówień bez zbytnie-
go entuzjazmu, wszystkim bowiem
dokuczyły już próżne wnioski,
wciąż w kółko powtarzane od 12
z górą lat.

Pewien mówca mówiąc o Wil-
nie wspomniał między innemi o
Katedrze, która dzięki „niedbal-
stwu” władz polskich „chyli się
ku ruinie". Przy tej okazji cisnął
parę pogróżek w stronę Polski,
mówiąc, że polacy burzą zabytki
„starej kultury litewskiej” (7) i że
Litwini im tego nigdy darować nie
będą mogli. Wspomniał również o
rozebraniu nadbudówki drewnia-
nej z nad wieży Zamkowej, wznie-
sionej kiedyś przez moskali, a póź-
niej przez „Musu Wilnius* zaliczo-
nej do rzędu „zabytków. Tak bo-
wiem wynika z wiadomości u-
mieszczonej w 'dziale kroniki tego
pisma przed. paru laty, a zatytyło-
wanej: „Polacy burzą basztę zam-
kową na „górze Gedymina“ w
Wilnie“.

Na zakończenie Zjazd uchwa-
lił parę rezolucji mających na celu
wzbudzenie uczuć patrjotycznych,
wśród obecnych, a dodających
„otuchy i sił do „wytrwanią”
braciom:wileńskim pocieszając ich
„nadziejami”,

M. Surwilio,

4 msańkrp
Pamiętajcie o herbaciarni

dla inteligencjii

. GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 5. VII. 1932 r.

Belgja 124,13—124,45 —123,85.
Gdańsk 174,40—174,83—173,97.
Hoiandja 360,55—361,45—359,65.
Londyn 31,70—31,65—31,83—31,52. |
Nowy York kabel 8,922—8,942—8,902.
Paryž 35,06—35,15—34,97.

Puszkarzewicz — Iekowicz 21:15, Praga 26,37—26,43—26,31.
21:19; Weksler — Kluk 21:15, Szwajcarja 174,25—174,68—173,82.

21:17;  Grodnicki — lekowicz ron 4%, R:
25:27, 21:12, 21:13; Weksler —
Puszkarzewicz 21:18, 21:19; Got-
lib — Kluk 22:20, 6:21, 21:18;
Grodnicki i Puszkarzewicz —

Berlin w obr. prywatnych 211,80,
Tendencja niejednolita. ‚

Papiery procentower :
4*j, poż. inwest. 90—90,50. 5/, po-

życzka kolejowa 36. 4% poż. dolarowa
Weksler i Gotlib 21:19, 18:21, 4675—48—4/,75. 7, pożyczka stabiliza-
21519. | tyjna 45—46—45,50. 8“; L. Z. B. G. K. I

AV" : \ B. R, obligacje B. G. A. 94. Te same
W meczu towarzyskim Puszka- 7% 83,25. 8% oblig. bud. B. G. K. 93.

rzewicz (O0g.) pokonał niespodzie-
wanie najlepszego obecnie gracza
Wilna Grodnickiego 21:18, 20:22,
21:16, 21:17.

Ja. Nie.

:0

4'40|, L. Z. ziemskie 34—33,75. 6'|, ziem-
skie 46,50. 8%, warszawskie 53,2>—55,25
—54,75. Tendencja mocniejsza.

Akcje
Bank Polski 70.

chowiee 6,00. Tendencja utrzymana.

— Minutę, kapitanie, musi mnie pan wpierw wy-

po”

Lilpop 10. Stara«

 

. . ° ° 66

„Pieniądze albo zycie”.
— Ty? — wykrzyknął nasladowczo wysokim fal

setem Billings i otworzywszy szybko drzwi, chwycił

córkę za gardło 3

— 0-0-0-0! — wyrwało się z ust dziewczyny.

— Ty! — rzekł Billings puszczając ją.

W korytarzu ukazał się nagle kapitan Wickstrom

— Muszę z panem pomówić — zwrócił się do

Antoniego. — Czy ja mam wejść do pańskiej kajuty,

czy pan przyjdzie do mnie?
Scenę familijną między ojcem i córką zignorował.

To nie była jego sprawa.
Barry, który poczuł, że dłuższe działanie wzroku

Georginy spali go na popiół, poszedł za kapitanem i
wujem do kajuty tego ostatniego. Billings i Georgina
zostali sami,

—Chciałem panu zakomunikować — rzekł ka-
pitan do Antoniego — że musimy zaraz ruszyć w dro-
gę. — To jest — radzę. Jakiekolwiek pan miał pla-
ny, powinniśmy zaraz zawracać do portu.
— Czy się co popsuło? — zapytał Antoni
— Nie, ze względu na pogodę.
— Pogodę?
— Tak. Tylko patrzeć, jak wybuchnie huragan.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. .

Co mógł znaczyć zwyczajny huragan w porównaniu
z morderczą grozą, zawiesznoą nad statkiem? Kto
mógł przewidzieć, czy śmierć nie groziła wszystkmi
Bogu ducha winnym pasażerom?

— Jak prędko? — zapytał.
— W ciągu pół godziny.
— Czy moglibyśmy go przetrzymać?
— Moglibyśmy — odparł kajitan, podnosząc py-

tająco krzaczaste brwi.
Antoni zrozumiał, że najlepiej zrobi, jeżeli mu

powie całą prawdę. Nie chciał, będąc blisko celu,
zawracać do portu. I zresztą kapitan Wickstrom
mógł mu udzielić dobrej rady. Tacy surowi ludzie
miewają dobre pomysły. Poprosił go więc, aby usiadł
i posłuchał.

A więc mamy między sobą mordercę — rzekł ka
pitan, wysłuchawszy opowiadania: I w jego niebie-
skich oczach zamigotał przelotny błysk.
— Sytuacja jest taka — ciągnął Antoni, czując,

że go nie przekonał, — Ten Micah Thrumm wykona
zamach dopiero w oznaczonej przez siebie godzinie.
Wiemy, że jest między nimi i musimy go zdemasko-
wać. Czy pan to rozumie?

Oczy kapitana zajaśniały intensywnym blaskiem.
—Bardzo głupio pan postąpił — rzekł stanow-

czo. —— Postawił mnie pan w położeniu nietylko głu-

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Mostowa 1,

dzialny za bezpieczeństwo wszystkich osób na statku.
To pan wie.. Powinien pan był mi powiedzieć o swo-
im szalonym planię. Gdybym wiedział, nie wypłynął

bym z portu. Nigdy.
Antoni stracił pewność siebie. Szorstki pogląd

kapitana na sytuację podziałał na jego wzburzoną wy
obraźnię jak rzeźwiący powiew morskiego wiatru.
Zrozumiał, że do tej chwili działał li tylko impulsyw-
nie. I on, i Barry, i Billings, Ale mieli dużo na swoje
usprawiedliwienie. W każdym razie ich logicznie wy
rozumowany, donkiszocki plan zamienił się pod wpły-
wem nieodpartej pogardy kapitana, w głupie, niebez-
piecznie. dziecinne. szaleństwo.

I znów myśl Antoniego zahaczyła o policję, na-
turalne źródło bezpieczeństwa publicznego, tak jak
gmyśl dziecka zwraca się w ostatecznych tarapatach
ku rodzicom, doświadczonym, mądrym, nieomylnym,
niezawodnym rodzicom.
— Ale wypłynęliśmy — rzekł energicznie Bar-

ry. — Co. więcej, jesteśmy daleko od lądu. Stało
się i musimy sobie teraz jakoś radzić. „Morgana za-
znała już huraganów.
— Już teraz nie idzie mi o huragan! — odparł

kapitan, bijąc włochatą, zaciśniętą w kułak prawicą
o w drugiej ręki. — Wracamy natychmiast do
portu. i

 

  
 

słuchać — rzekł Barry, wstając. — Czy pan wie, że
jeżeli zawrócimy, to Micah Thrumm przyśpieszy swój
morderczy zamiar? Że zabije Billingsa tak, że się nie
spostrzežemy? I co wtedy? Niech się pan zastanowi,
jaki to przebiegły okaz — jest na okręcie dowód, że
zostawił odciski palców, a przecież, pomimo grun-
townej rewizji, nie znaleźliśmy go...

Kapitan Wickstrom przyjął sto oznajmienie bez
najmniejszego wrażenia. Podług niego niepowodze-
ni rewizji było tak zrozumiałe, že niewarte dyskusji.
— Mógł przebiegaćzmiejsca na miejsce. Pano-

nie rewizji byio tak zrozumiałe, że niewarte dyskusji.
— I o tem pomyśleliśmy — rzekł Barry. — Ale |

nikt nie widział na statku obcego człowieka. Pytali-
śmy. Mamy wrażenie, że on się tu kręci w przebiegu,
że ma prawdopodobnie sztuczne wąsy i że udaje Haw
kinsa.
— Hawkinsa?
Barry objaśnił obszernie swoje przypuszczenie,

które odbiło się o inteligencję kapitana jak groch o
ścianę. A
— Banialuki! Zawrėcimy do portu, postawię

wszędzie zbrojne czaty i zrobimy drugą rewizję. Zła-
piemy łotra — napewno — i przekażemy policji pot-
towej. Pójdę wydać rozkazy.

(c. d. n.)

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW. NIECIECKI,

DZIENNIK WILEŃSKI|
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