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DO NABYCIA
W ADMINISTRACJI DZIENNIKA WILEŃSKIEGO

Skład główny w Admin. „Myśli Narodowej“, Warszawa, Fleje

Jerezoiimskie 17 m. 5.

Rada Ministrów i wakacje.
SA (Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Rada Ministrów odbędzieg już tylko dwa posie-

dzenia drzed wakacjami, następnie rozpocznie się okres urlopów mi-

nisterjajnych.
Z ważniejszych spraw mają być załatwione dekrety, dotyczące

polityki żbożowej.

Ustąpienie ks. bisk. Galla z biskupstwa
polowego W. P.

щ (Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Z Rzymu z kół watykańskich dochodzą wiadomo-

ści o ustąpieniu J. E. ks. bisk. Galla ze stenowiska biskupa WP:

Podobno rezygnacja ta zgłosżona została przed miesiącem w

Warszawie i przesłana do Watykanu, chociaż pewne koła czyniły

starania o cofnięcie ustąpienia. Decydujące czynniki zetwierdziły

jednak rezygnację.
Ks. bisk. Gall jest generalnym wikarjuszem archidjecezji war-

szawskiej. Ustąpienie jego dotyczy tylko biskupstwa polowego W. P.
Ks. bisk. Gall niedawno powrócił z Rzymu.

Polityko zbożowa rządu.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Jak donosi agencja Press, koła rządowe przygo-
wują szereg zarządzeń natury finansowej, mających na celu prze-
ciwdziałanie przeciągającemu się krytycznemu położeniu rolnictwa.

Należy się liczyć z dalszem pogorszeniem się sytuacji na świa-
towych rynkach zbożowych, a więc także i na rynku polskim. We-
dług informacji wymienionej agencji rząd zdecydowany jest w swej
polityce gospodarazej bronić poziomu cen zboża krajowego, zbliżo-
nego do cen obecnych.

Obrona cen zboża ma być prowadzona nadal przez stosowanie
interwencji państwowych zakładów przemysłu zbożowego. Interwencja

ta musi peciągnąć za sobą dopłaty ze skarbu państwa. Jak obliczają,

dopłaty wyniosą zapewne w ciągu roku budżetowego 1932 33 około
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10 miljonów zł.
Ultrzymane mają być również premje zbożowe w postaci zwrotu

cła od zboża, które w roku 1930 wyniosły około 30 miljonów zł. W
nadchodzącym okresie zwrot ceł zapewne będzie niższy.

Samobójstwo matki z dwojgiem dzieci.
WARSZAWA (Pat). 6 b. m. o

godzinie 14-ej wydarzył się w
Warszawie tragiczny wypadek, a
mianowicie: Mieszkanka Grodna
pani Marja Złotnicka, lat 37, któ-
ra wczoraj przybyła do Warsza-
wy, weszła na piąte piętro klatki
schodowej w podwórzu przy ul.
Marszałkowskiej 137, skąd ze-
pchnęła przez okno klatki scho-

dowej swego 7-letniego syna Wło-
dzimierza, następnie zaś wraz
z i2-letnią córeczką swą Marją
Zotją wyskoczyła z tegoż okna.

Matka wraz z 2 dzieci ponio-
sła śmierć na miejscu.

Powodu desperackiego czynu
Marji Złotnickiej jeszcze nie wy-
jaśniono.

Śledztwo w toku.

Napad bandy sanacyjnej na wiec
w Wadowicach.

Katolicka „Polonia“ donosi z
Wadowic:

Wczoraj o godzinie 11 miał się
odbyć w sali Sokoła wiec młodych
O. W. P. i Stron. Nar. w Wadowi-
cach, Gdy sala zapełniła się tłum-
nie słuchaczami, a jeden z organi-
zatorów zebrania zaproponował
na przewodniczącego p. Stanka
Józefa zasłużonego i powszechnie
szanowanego rolnika, uczestnika
walk o niepodległość Polski, wów-
czas jeden z urzędników, niejaki p.
Czapkiewicz, zaczął się krzykli-
wie domagać, ażeby na przewod-
niczącego wybrano komisarza rzą-

«dowego p. Koska. Wszczął się ha-
tas, który usiłowali powiększyć
różni sanatorzy. W pewnej chwili
wpadła na scenę bojówka sanacyj-
na i pobiła kilkanaście osób wśród
okrzyków „niech żyje marsz. Pił-
sudski* krzesiami. Jednego z u-
czestników zebrania zraniono no-
żem. Przedstawiciel władzy sko-
rzystał ze sposobności i rozwiązał
zebranie, przyczem jednak ,,zapo-
mniano' aresztować napastników.

Bandycki napad wywołał w
Wadowicach powszechne oburze-
nie. Jak się dowiadujemy, stan ra-
nionego nożem jest dość poważny.

Lot dookoła świata.
(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Z Londynu aomoszą: Ź lotniska pod Nowym Jor-
kiem wystartowało wczoraj dwóch lotników amerykańskich, kapitan
Bennet | porucznik Mattern w zamiarze odbycia wielkiego lotu doo-
koła świata w ciągu ośmiu dni.

Lotnicy skierowali się na Nową Funlandję, aby następnie
przezyPółnocny Atlantyk dotrzeć do Europy. O godz. 5 m. 40 pop.
szczęśliwie wylądowali lotnłcy w Berlinie. —-

 

Katastrofa w porcie.
MARSYLJA (Pat). Wczoraj w

porcie tutejszym zwalił się do mo-
rza jeden z wielkich hangarów to-
warowych, należących do kom-
panjj  Messageries  Maritimes.
Wraz z hangarem osunęła się w
morze część bulwaru. Ofiar w lu-
dziach nie było. Ekipa robotni-
ków-specjalistów pracuje dniemi

nocą bez przerwy nad zabezpie-
czeniem przyległych budynków i
nadbrzeży, których całość zagro-
żona była poważnie na skutek
bliskiego sąsiedztwa z miejscem
katastrofy. Roboty kanalizacyjne,
które rzekomo były bezpośrednim
powodem wypadku, zostały
wstrzymane,
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JÓZEFA WEYSSENHOFFA. š
 

WARSZAWA. (Pat). Dn. 6bm. o godzinie 21 zmarł znakomity

pisarz Józef Weyssenhoff.

Kim jest hr. Gravina
Nie wszystkim zapewne wia-

domo, że obecny komisarz Ligi
Narodów, hr. Manfred Gravina
jest napół tylko Włochem, a na-
pół Niemcem. Matka jego była
mianowicie  rodowitą  Niemką,
córką Hansa von Biilowa.

Oto co mówi o ojcu hr. Gra-
viny „Gothaischer Hofkalender"
na r. 1929;

„Bagio hr. Gravina, urodzony
w Palermo 5 grudnia 1850, zmar-
ły 14 września 1887, ożeniony w
Bayreuth 25 sierpnia 1882 z Blan-
dine von Biilow. uredzonąw Ber-
linie 20 marca 1863

„Dzieci: 1) Manfredi, urodzo-
ny w Palermo 14 czerwca 1883,
doktór prawa h. c., królewsko-
włoski kapitan rezerwy i adjutant
przyboczny króla Włoch. Wysoki
komisarz Ligi Narodów w Gdań-
sku. Ożeniony w Rzymie 3 maja
1922 z Marją Zofją księżniczka
Giustiniani Bandini, urodzoną w
Rzymie 4 maja 1899“.

O pochodzeniu matki hr. Gra-
viny Blandiny von Biilow podaje

„Uradeliges Taschenbuch”, wy-
dany nakładem Justhusa Perthe-
sa w Gotha w r. 1923 eo nastę-
puje:

„Hans Guido von Bulow, urodzo-
ny w Dreźnie 8 czerwca 1830,
zmarły w Kairze 12 lutego 1894,
dr. filozofji h. c., królewsko pru-
ski nadworny pianista, królewsko-
liawarski nadworny kapelmistrz,
ożeniony w Berlinie 18 sierpnia
1857 r. z Cosimą de Flavigny-
Liszt, urodzoną w Como 425 gru-
dnia 1837; rozwiedzioną w Berli-
nie 20 czerwca 1870; ponownie
wyszłą za mąż w Lucernie 26
sierpnia 1870 za kompozytora Ry-
szarda Wagnera.

„Có.ka: Blandine, urodzona w
Berlinie 20 marca 1863, poślubiła
w Bayreuth Biagio hr. Gravinę*.

Jak widzimy z postępowania
hr. Graviny, i duchowo czuja się
on pół Niemcem. Nienadarmo je-
den z posłów niemiecko narodo-
wych nazwał niedawne w Sejmie
pruskim hr. Gravinę „mężem, wy-
soce zasłużonym dla niemczyzny*.

 

ROZRUCHY 0. NIEMCZECH,
BERLIN (Pat). Krwawe star-

cia na tle politycznem w różnych
miejscowościach Niemiec nie u-
stają. W. czasie pochodu. narodo-
wych socjalistów w Ludwigsha-
fen wywiązała się bójka. Inter-
wenjowała policja, która rozpro-
szyła walczących przy pomocy
pałek gumowych. 9 osób areszto-
wano, Część aresztowanych od-
wieziono do szpitala. W Essen
zmarła ofiara bójki niedzielnej.
Temsamem liczba zabitych w so-
botę i niedzieię podniosła się do
6 osób. Do incydentów doszło

również w Duesseldorfie i Duis-
burgu, gdzie aresztowano kilka-
dziesiąt osób. Kilku uczestników
walk, odniosło rany postrzałowe.

LIPSK (Pat). Noc ubiegła
przeszła znowu pod znakiem
krwawych awantur politycznych.
Do starć doszio również w Lainz,
gdzie komuniści  sprowokowali
zajście podczas pogrzebu przewo-
dniczącego narodowych  socjali-
stów. Wywiązała się ostra walka,
podczas której 5 hillerowców zo-
stało ciężko rannych.

Awantury hitlerowskie w uniwersytecie
lipskim.

LIPSK. (Pat), Z racji odrzuce-
nia przez saskie ministerstwo
kutury statutu akademickiego
studenci-hitlerowcy urządzili we
środę w gmachu uniwersytetu
lipskiego wielką demonstrację z
mowami i śpiewami narodowo-
socjalistycznych pieśni bojowych.

Rektor uniwersytetu zwrócił
się wówczas do demonstrantów

z wezwaniem do opuszczenia
gmachu. Gdy temu żądaniu stu-
denci zadość nie uczynili rektor
nakazał opróżnien'e gmachu i
zarządził zamknięcie uniwersyte-
tu. Studenci-hitlerowcy kontynuo-
wali zaburzenia na placu przed
uniwersytetem, przyezem inter-
wenjowala policja.

Prusywschodnie fortyfikują,
KRÓLEWIEC (Pat). Prace nad

rozbudową fortyfikacyj w t. zw.
trójkącie heilsberskim są w peł-
nym toku.

Urzędy pośrednictwa pracy w
większych miastach wschodnio-
pruskich przeznaczają do tych
robót specjalnie zaufanych ludzi,
w dużej części młodzież akade-

micką. Ostatnio wyruszyły z Kró-
lewca i Elbiąga transporty robot-
ników, liczące po 350 osób.

Osoby, pracujące przy forty-
fikacjach, obowiązane są do ta-
jemnicy. Do robót szczególnie
ważnych używa się studentów i
członków  organizacyj  wojsko-
wych.

 

Nierówna miara.
LONDYN, (Pat). W kołach dy-

plomatyeznych Londynu przykre
zdziwienie wywołał fakt, że Wiel-
ka Brytanja zażądała 1 lipca r. b.
od Estonji spłaty przypadającego
tego dnia długu. Suma ta, która
stanowiła spłatę długu reljefowe-
go Estonji i wynosiła na 1 lipca
15 tysięcy funtów, objęta była
wygasłem 1 lipca  noratorjum
Hoovera.

Wobec jednak rokowań lozań-
skich Estonja spodziewała się, że
Wielka Brytanja nie będzie nale-

gała na uiszczenie tej raty.
Tymczasem wbrew oczekiwaniom,
opartym na ustępliwości, okazy”
wanej przez Mac Donalda w Lo-
zannie Niemcom, Wielka Brytanja
zażądała od Estonji spłaty długu
w wysokości 15 tysięcy furtów,
który Estonja wskutek tego zmu-
szona była uiścić. W kołach dy-
plomatycznych fakt ten omawie-
ny jest jako dowód nierównej
miary, stosowanej przez Wielką
Brytanję wobec swych dlužni-
ków.

 

Masonerja
Serja ciekawych artykułów o

masonerji, ogłaszanych w „La
France Catholique* kończy się
interesującą tabela krajów  euro-
pejskich według ilości posiada-
nych lóż masońskich bez wzgię-
du na wyznawane przez nie ry-
tuały. Na czele wszystkich krajów
kroczy Wielka Brytanja z poka-
źną liczbą 6,429 loż. Dalej idą
Francja (698 lóż), Niemcy (369),
Hiszpan:a (155) i t. d. Polska w
tym szeregu wraz z Bulgarjąi

w Europie.
Czechosłowacją zajmuje  17-te
miejsce, posiada bowiem—podo-
hnie jak i tamte dwa kraje—11
lóż. Faktycznie całą masonerją
eurodejską rządzl masonerja An-
glji, Francji i Niemieci jej też
podporządkowane jest wolnomu-
larstwo innych krajów, za wyjąt-
kiem Szwecji, Norwegji i Danji,
któro z pod tej dyktatury potra-
fiły się jakoś usunąć i posiadają
loże samodzielne. (Kap)

zagranicą $ zł.
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po
cyfrowe, skomplikowane | z zastrzeżeniem mie

druku mogą być przez Administrae
onto czekowe w P. K.

Zaśle
Żyje obok nas na kresach naj-

mniej liczna mniejszość narodowa
obdarzona niesłychanym tupetem i
bezczelnością.
na rozmaite objawy nietaktu i aro-
gancji z jej strony. Cieszą się oni
wszechstronną opieką władz pol-
skich i mają zapewnione wszelkie
możliwości pelni rozwoju kuliura|-
nego. Miimo to nie potrafią nawet
zachować chocby pozorów lojal-
ności względem gospodarzów tej

ziemi.
Zwykle w spółżyciu narodów

bywają płaszczyzny na których po
wsławały i powstają różne tarcia
i antagonizmy. Mniejszość stale
uważa siebie za pokrzywdzoną, a-
toli sposób w jaki objawia swe pre-
tensje świadczy o stopniu jej roz-
woju kulturalnego. Przecież na-
wet w nienawiści można zachować
pewien umiar i takt.

Litwinów zaś wileńskich tak da
leko unosi ślepa nienawiść ku
Polsce, w której mieszkają, że prze
kraczająswszelką dozwoloną i nie-
dozwoloną miarę.  Przytoczę tu
parę przykładów z pisemka litew-
skiego, „Wilniaus Rytojus" ukazu-
jącego się parę razy tygodniowo w
Wilnie. Bodžcem bowiem do na-
pisania tego była umieszczona w
nim (w nr. 51) wzmianka w odczy-
cie p. Lednickiego, mianym w War
szawie dn. 24 czerwca r. b. Autor
wzmianki wyszydza to co p. Ledni
cki mówił o ciężkiem położeniu
mniejszości polskiej na Litwie i ra-
dzi mu aby coś powiedział o „cię-
żkiem' położeniu mniejszości naro-
dowych w Polsce. Trochę przed-
tem to samo pisemko zarzucało
przesadę red. Gopickiemu z Kra-
kowa w przypisie do streszczenia
jego odczytu z dn. 19 maja r. b.

Pisemko to zapomina i nie chce
«wiedzieć o ogromnej różnicy poło-
żenia Polaków w Litwie, a Litwi-
nów tutaj. Polacy w Kowieńszczyź
nie są otoczeni nienawiścią, żyją w
strasznym ucisku, gorszym niž kie-
dyć w pruskim zaborze, a Litwini
tutejsi cieszą się wszystkiemi mo-
żliwemi udogodnieniami. Mają
wszystko co tylko może dać swym
mniejszościom państwo kulturalne.
Oni to nażywają uciskiem, ale tru-
dno, wszystkie udogodnienia mu-
szą mieć swoje granice. Trudno po
zwolić np. na wynarodowienie swo
ich obywateli, czy agitację anty-
państwową. Litwini muszą brać
przykład z lojalnego stosunku po-
laków do państwa Kowieńskiego.

Polacy w Litwie stanowią silną
liszną mniejszość, o wysokiem po-
czuciu narodowem, mimo ograni-
czeń dobrze zorganizowaną i peł-
ną zapału do pracy i walki legalnej
o swe prawa. Wyrazicielem ich
opinji jest pismo wychodzące co-
dziennie w Kownie: „Dzień Ko-
wieński*. Na łamach tego pisma
nikt nie znajdzie artykułów tchną-
cych nienawiścią ku Litwie, nie-
smacznych wybryków prowoka-
cyjnych wystąpień, jakich pełno na
łamach tutejszej prasy, litewskiej.

Nawet artykuły „Dnia'* mówią-
ce o ciężkich ciosach ze strony rzą
du Kowieńskiego cechuje wielki
takt i umiarkowanie. Widać, że
Polacy tam patrzą trzeźwo w przy-
szłość i nie łudzą się rozmaitemi
mrzonkami. Wnosić to można z
pisma będącego wyrazicielem o-
pinji publicznej.

Litwini zaś wileńscy, którzy na
wet nie mogą się zdobyć na utrzy-
manie codzienego pisma, co dobi-

   

 

Wciąż natraliamy
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pienie.
tnie świadczy o ich liczebności i
stopniu uświadomienia narodowe-
śo zapominają wciąż o zachowywa
niu chociażby pozorów lojalności i
łamy ich gazetki są pełne prowo-
kacyjnych, niekulturalnych wystą-
pień. Znać odrazu, že „Wiln. Ryt.“
usiłuje odwdzięczyć się za popar-
cie rozmaitym kowieńskim zw.
„wyzwolenia“ Wilna, szaulisom i in
nym  szowinistycznym  organiza-
ejom.
W Kownie przecie ciagle zbie-

rają na popieranie Litwinów wileń
skich i trudno przypuścić aby te su
my ginęły całkowicie w kiesze-
niach tamtejszych „działaczy”. Mu
si choć drobna cząstka dojść tutaj.
W Kownie nikt nie robi tajemnicy
z ich prznaczenia i wiadomo po-
wszechnie gdzie te pieniądze są
wysyłane.

Na łamach „Wil. Ryt." można
spotkać rozmaiie skrzętnie wy-
zbierane z prasy zagranicznej gło-
sy niepochlebne dla Polski. W.
jednym z ostatnich numerow (Nr.
51) czytamy co brzmi dosłownie.
w interpretacji litewskiej a niby
pochodzi z jakiegoś świstka fran-
cuskiego: „Trzeba choć raz skoń-
czyć z'tym wrzodem Europy, Po-
morzem. Jeżeli Polska chce do-
stać od Francji pożyczkę to niech
odda Niemcom Pomorze”. — Cie-
kawa rzecz coby to było z „Dn.
Kowieńskim' gdyby się ośmielił
napisać coś podobnego, czy prze-
drukować podobną wzmiankę w
sprawie Kłajpedy!

Później znowuż. gdzieś „Wil.
Rytojus“ oburza się na „IL. K. C.“,
który nazywa boksera Skarheya
Polakiem i przytem podaje w wąt-
pliwość narodowość polską styn-
nego śpiewaka Kiepury i lotnika
Hausnero. Tego ostatniego co-
prawda stale nazywa. warszaw-
skim żydem. Wszystkie wiado-
mości dotyczące  jakichkolwiek“
przejawów życia polskiego w kra-
ju i zagranicą są utrzymane w nie-
dopuszczalnym, aroganckim, szy-
derczym tonie.

We _ wszystkich numerach
„Wiln. Rytojus“ można znależć
korespondencje z prowincji, w
których często trafiają się narze-
kania na rzekomą niesprawiedli-
wość władz polskich. Później
można zauważyć, że w różnych
bezsensownych, agitacyjnych wy-
dawnictwach z tamtej strony w
rodzaju „Golgoty Wilna” znajdują
się rzeczy bliźniaczo podobne do
wymienionych wyżej  korespon-
dencji. To zakrawałoby na współ-
pracę z Zw. „wyzwolenia Wilna.
Co zaś to znaczy pozostawiam do-
myślności czytelników.

Litwini wileńscy są tak zaśle-
pieni nienawiścią, że już stracili
najmniejsze poczucie taktu i nie
spostrzegają jak czasem posuwają
się zadaleko. Czas już doprawdy
opamiętać się, pozbyć się zaśle-
pienia zapomnieć o jakichś niedo-
warzonych mrzonkach wyrażają-
cych się w niedomówieniach o ja-
kiejś lepszej przyszłości (podług
Zw. „wyzwolenia* Wilna) i za-
przestać kreciej roboty.

Litwini Wileńscy niech pamię-
tają o tem, że zyskują więcej, szu-
kając dróg porozumienia i w lojal-
nej współpracy z społeczeństwem
polskiem niż w orjentacji na Kow-
no i różne szowinistyczne tamtej-
sze organizacje w rodzaju: Zw.
„wyzwolenia Wilna“. +

M. Surwiłło. -

- * pati Aps

Arystokracja bankrutuje.
Katastrofalna sytuacja ekono-

miczna Europy, na którą, jak do-
tychczas pomimo licznych zjazdów
i konferencyj mężów stanu, nie
znaleziono uzdrawiającego środka,
odbiła się również bardzo dotkli-
wie na arystokracji angielskiej.

Liczne historyczne siedziby,
wspaniałe zamki i pałace, w któ-
rych od wieków gromadzono cen-
ne dzieła sztuki i pracy ludzkiej,
przechodzą — zwykle za niewia-
rogodnie niską cenę — w ręce bo-
gatej burżuazji angielskiej, lub
amerykańskich _ dorobkiewiczów,
spędzających tom miesiące letnie.
W ubiegłem półroczu siedem-

set przeszło większych objektów
poszło na sprzedaż, z trudem znaj-
dując nabywców.

Nierzadko, przed opuszczeniem
swych rezydencyj, urządzają nie-
szcześliwi właściciele licytację
obrazów, bibijotek, zbiorów, oraz
pięknych stylowych mebli. Ostat-

nio podobną sprzedaż zorganizo-
wał u siebie książę Leeds. Lecz
i tu spotkało go niepowodzenie.
W dzień oznaczony do pałacu
przybył jeden jedyny antykwar-
jusz londyński, który zaintereso-
wał się bogalą kolekcją kostju-
mów i oliarowywal za nią —
8 tys. szt. я :

Ksiąžę, oburzony tak niesly-
chanie niską ceną, oświadczył, że
raczej spali całą kolekcję i wy-
prosił bezczelnego kupca.

Lord Lighton, dziedzic jednej
z najstarszych rezydencyj w An-
ślii, zmuszony jest od zwiedzają-
cych pałac, pobierać określoną
zgóry opłatę. A że napływ cieka-
wych jest duży, lerd ufa, że ten
dochód pozwoli mu przetrzymać
ciężkie czasy i wytrwać na ro-
dzinnym majątku. Mniej fortunni
od niego są: lord Newcastle i lord
Astor, których dobra nabyli cu-
dzoziemcy, =

 



    
_ stosunków,

"wiście nie oznacza jakiejś inkor- 

Polska I Litot.
Organ niemieckiego minister-

stwa spraw zagranicznych, Riga-

sche Rundschau“,
tykuł wstępny we wtorkowym

swym numerze stosunkom pol-
sko-litewskim.

Pismo niemieckie, opierając

się zresztą na wyjątkowych, po-

jedyńczych faktach, stwierdza z

żle ukrytym niepokojem, jakoby

stosunki pomiędzy Polską a Litwą

ostatniemi czasy się ożywiły.

Wspomina przy tej sposobności

słowa Waldemarasa, który miał

jakoby powiedzieć, że dopóki on

rządzi, to przez „linję demarka-
cyjną” nie przejdzie „ani jedna

świnia". Eleganckie to powiedze-
nie potwierdzić miał, może w nie

tak brutalnej formie, prezydent

Smetona. Mimo to otrzymał o-
statniemi czasy pozwolenie na -

przejazd granicy litewsko polskiej

do Polski wybitny przedstawiciel
Tautininków, Marcin Yczas, z dru-

giej zaś strony otrzymali prawo

wjazdu do Litwy p. p.: Lednicki

i Roztworowski, co prawda oby-

dwaj w charakterze całkiem pry-

watnym.

Co się tyczy p. Roztworow-

skiego, to ten wogóle nie wdawał

się w żadne polityczne rozmo-
wy, przynajmniej w prasie litew-
skiej nie ukazał się żaden z nim

wywiad. P. Lednicki również był

wyjątkowo powściągliwy w mo-

wie i miał—według „Rig.-Rund.”
jedynie oświadczyć, że pomiędzy

obydwoma narodami niema wła
ściwie wrodzonych antypatyj, że

nienawiść została sztucznie  za-

szczepiona, co zaś się tyczy kwe-

stji Wilna, to ta siłą faktu doko-

nanego została zdecydowana i

nie może być predmiotem jakichś

nowych rozważań.

_ Co się tyczy p. Iczasa, to wie-
my o nim tyle tylko, że czasu
zaostrzenia się zatargu litewsko-

niemieckiego o Kłajpedę, wystę-

pował dość zdecydowanie za po-

rozumieniem z Polską.

O celach podróży jego do
Polski nic nie wiemy, przypusz-

czać należy, że maja one również

charakter prywatny. _
Obecny stosunek pomiędzy

Polską a Litwą charakteryzuje pi-

*smo niemieckie w ten sposób:
Nie może być tak silnego rzą-

du w Polsce, który mógłby zde-
cydować się na jakieś terytorjal-
ne ustępstwo na rzecz Litwy, bez

tego, że nazajutrz zostałby zgod-

ną opinją całego narodu oba-

lony.

Z drugiej strony, żaden rząd

litewski nie ośmieli się głośno I
otwarcie wyrzec się praw do
Wilna.

Charakterystyka powyższa jest
dość trafna, pomiędzy stanowis-
kiem Polski a Litwy zachodzi ta

jedynie różnica, że Polska broni
swych praw odwiecznych, swego

odwiecznego stanu posiadania,
ako że element litewski w Wi-

leńszczyźnie stanowi zaledwo uła-
mek procentu.

Co się tyczy stanowiska Litwy,
to zostało ono sztucznie ludowi

litewskiemu narzucone. Pamię-

tamy dokładnie, kiedy w roku

1905 po raz pierwszy zebrali się

dzialacze młodej Litwy, była po-
między nimi dyskusja, czy mają

Kowno czy też Szawle obrać za
centrum swej roboty.

Znaczna część uważała. że
Kowuo jest przeważnie polskie i

dla tego nienadaje się na stolicę

odrodzonej Litwy. O Wilnie pa-

trjoci litewscy nie marzyli w naj-

śmielszych snach swoich. i

Dopiero intryga moskiewska,

w celu pokłócenia Litwy z Pol-

ską, podsunęła Litwinom tę myśl,

zaś Niemcy czasu okupacji do-
konali reszty.

Dziś też w Berlinie nie w Wil-
nie należy szukać pierwiastka

jątrzącego. Kiedy Litwini prze-

konają się, że rząd niemiecki go-

tów jest każdej chwili zaprzedać

ich w zamian np. za Gdańsk i t.
zw. „Korytarz“, gdy się dowiedzą

o tem, že Polska swego nie ustą-

pi a po cudze nie myśli sięgać,

wtedy przyjdzie moment odpo-
wiedzi dla nawiązania normalnych

co bynajmniej oczy-

poracji Litwy Kowieńskiej, która

w swych etnograficz-
nych granicachmacalko-
wite prawo do niepodległego by-

tu politycznego i do rozwoju na-
rodowego i kulturalnego.

Polska nigdy jej nie odmawia-

ła i nie odmówi tego prawa.

poświęca ar--

DZIENNIK WIEENSKEI"

Z prasy.
Kompromitująca pochwała,

„Przełom'* o katolicyzmie.
MW ostatnim zeszycie sanacyjne-

go „Przełomu* p. Karol Gorstrom
w artykule pt. „Na szlakach kato-
licyzmu” z nieukrywaną złośliwo-
ścią omawia prądy socjalne w ko-
ściele katolickim, a jednocześnie
rozpływa się w pochwałach dla
wileńskiej grupy „pionierów, któ-
ra próbuje pogodzić hasła rewo-
lucji socjalnej z hasłami katolic-
kiemi.

„Czterdzieści lat upłynęło, odkąd
Kościół użycza swojej opieki organi-
zacjom robotniczym, żywiącym się mało
skutecznym kapitałem ideowym  en-
cykliki „Rerum novarum”. W tvm czasie
kapitalizm zdążył przebiec drogę rozwo-
jową i dosięgnąć punktu, w którym stan
jego ocenia się jako przedagonalny. Ka-
pitalizm ginie, Kościół zaś, który nadwy-
rężył swój autorytet wskutek solidarne-
go czy równoległego marszu z ginącym
ustrojem, ginąć nie chce. Zabiegać musi
tedy o wzmocnienie prestiżu. Stąd — z
wysokiego miejsca miotane gromy na
ciasny egoizm klas posiadających i usiło-

wanie skierowania rewolucyjnego nurtu
mas w łożysko społecznego solidaryzmu,
porządku równych ofiar.

Gdy jednak ta tendencja „Akcji ka-
tolickiej” znajduje na Zachodzie sformu-
łowania praktyczne, którym chwilowej
użyteczności odmówić trudno (np. w
Niemczech pod rządami kanclerza Brue-
ninga), w Polsce — z p. Januszem Radzi-
wiłłem na czele — stała się wcale wy-
godną tarczą najwsteczniejszego reakcjo-
nizmu społeczno politycznego.

Ta swoiście „krajowa” akcja polskie-
go kleru i jego kapitalistycznych mece-
nasów — to najbardziej widome, najmoc-
niej bijące obłudą i obskurantyzmem, ko-
ryto myśli katolickiej.

Ale jest i inne koryto, nierównie
głębsze choć niewymiernie mniej szero-
kie, o nurcie rwącym, rewolucyjnym. To
kolektywistyczna myśl młodych wileń-
skich katolików, którzy potrafią — w
zgodzie z dogmatyką religii — zaznaczać
swój szerszy stosunek do rewolucji so-
cjalnej i przebudowy ustroju społeczno-
gospodarczego”.

Taka pochwała na łamach bol-
szewizującego „Przełomu” jest dla
grupki  „katolików' wileńskich
wysoce kompromitująca. Słusznie

o 16zaznacza „Kurjer Warszawski“:
„Sanacyjno - radykalny  „Przełom”

znalazł wreszcie w polsce grupę. która
mając hasła katolickie na ustach całem

sercem śotowa jest poprzeć planowany
przez radykałów przewrót społeczny.

Tylko, że katolicy nietylko że nie chcą

mieć z tą grupą nic wspólnego, ale ją

zwalczają w przedświadczeniu, że reali-

zacja ich ideałów społecznych byłaby

klęską dla myśli katolickiej, a rajem „dla

ideologii domorosłych „komsomolcėw“.

Bojkot Gdańska.
Przeciwko bojkotowi Gdańska,

doradzonego przez pewnych do-

morosłych polityków, występuje
bardzo energicznie „Kurjer War-
szawski“':

„Bojkotu? Przez kogo? Przez Pnla-
ków?..

A zatem mamy zaniechać realizacji
naszych praw, z gdańszczanami się nie
zadawać, do Gdańska nie jeździć, z por-
tu nie korzystąć, słowem odwrócić się
tyłem do wszystkiego co tam mamy i co
zdobyć możemy, zostawiając Niemcom
wolne pole do działania.

Bojkot stanowił dla naszych przeciw-
ników najpomyślniejszy program, jaki
nakreślić możemy. Niczego więcej nie
mogą oni pragnąć, jak tylko likwidacji
wszystkiego co tam mamy, zerwania
wszelkich praktycznych stosunków i
stworzenia moralnego chińskiego muru

między Gdańskiem a Rzeczypospolitą.
Zmiana formuły prawnej jest wówczas
tylko kwestją czasu.

Hasło bojkotu, rzucone przez jedną

z organizacji politycznych, dość blisko
stojących obozu sanacyjnego, było już

bardzo ujemnej krytyce poddane w jed-
nem z pism prorządowych, jak o tem do-
niósł „Kurjer” w rubryce „Co. piszą?
I słusznie. Wszelkie bowiem pomysły
bojkotowe, stanowiące typowy przeżytek
czasów, niewoli i wyraz słabości, powin-
ny być natychmiast zaniechane.

Odpowiedzią naszą na to, co się w
Gdańsku dzieje, powinno być wzmocnie-
nie naszej aktywności i zainteresowania.
Musimy się zdobyć na ten wysiłek. Jest
taka dysproporcja sił i możliwości na
naszą korzyść, że nie powinno to stano-
wić trudności.

Stronić od sopockiego kasyna! Nie
zostawiać tam, ku złośliwej radości ha-
katystów gdańskich, ani jednego grosza
polskiego! Tak! Ale bojkotować Gdańsk,
skazywać na zagładę istniejące tam pla-
cówki polskie, zamiast przyczyniać się
do ich rozwoju i rozrostu, byłoby błę-
dem nie do darowania, którego popełniać
nie wolno.

Hitler a chrześcijaństwo.

„Glos Narodu“ w następujący
sposób atakuje światopogląd Hit-
lara:

„W jednej ze swoich głośnych mów
nie zawahał się Hitler powiedzieć, że —
jeśli zajdzie potrzeba (dla celów euge-
niki), nie cołnie się przed straceniem
nawet kilku setek tysięcy dzieci, które
swym typem  antropologicznym kłócić
się będą z czystym „typem nordyckim*.

Ten był — zdaje się — powód, że w

miarę pogłębiania się popadł hitleryzm

w konflikt z chrześcijaństwem, aż w koń-

cu doszedł do tego, że nawraca do kultu

Wotana i innych bóstw pogańskich Ger-
manów.

Dla normalnie myślącego i czującego

człowieka, dla chrześcijanina, niema w

tych ideach Hitlera nic pociągającego.
A jednak —  powiedzielibyśmy — ta
właśnie ideologja wywiera sugestywny
wpływ na masy. Dlaczego? Dlatego, że
tym masom, którym filozofja 19 м,
Nietzsche, monizm, socjalizm wydarły
z duszy chrześcijański pogląd na świat,
ideologja Hitlera daje namiastkę religji
i filozofji zarazem, bez któryci: niemasz
życia duchowego.

Niebezpieczeństwo Hitlera wielkie
w dziedzinie politycznej, bodaj czy nie

większe jest w dziedzinie kultury i du-
cha. Tamtej grozi wstrząśnieniami i woj-
nami, A tej — zupełną zagładą.

Teorja Hitlera jest sprzeczną
nie tylko z etyką chrześcijańską
ale i... z nauką, która ostatnio co

do pochodzenia ras do zgoła nie-
spodzianych doszła wyników.

Teorja Hitlera jest teorją nie-

uka. I na takiej podstawie nie co-

fa się przed „straceniem kilkuset
tysięcy dzieci'.

Żydzi chwalą sobie polskich
antysemitów.

W rozmowie z polskimi dzien-
nikarzami wypowiedział się dr.

Motzkin, szet delegacji żydow-

skiej na kongres mniejszości naro-
dowych w Wiedniu o sytuacji ży”
dostwa w Polsce. P. Motzkin na-
ogół chwalił sobie Polskę. „Z wiel-
ką czcią i sympatją“ — piszą
dziennikarze — wyrażał się o p.

marsz. Piłsudskim... „Nowy Dzien-
nik* stara się osłabić niektóre je-
$o powiedzenia.

„I w Polsce istnieje — - mówił Motzkin
—antysemityzm, nie przybiera onjeja

tak dzikich form, jak w Niemczech i in-
nych krajach europejskich”...

„Tylko z tem jednem zdaniem tow.
dra Motzkina — pisze „Nowy Dziennik“
— można się zgodzić bez zastrzeżeń. Tak

dzikich form, jak w Niemczech i w Ru-
munji antysemityzm w Folsce nie przy-
biera. Profesora Cuzy 1 cuzistów u nas
niema, podobnie jak niema paru milj.
hitlerowców. Trzeba to przyznać, ale
przyznać nie na pochwałę rządu i demo-
kracji polskiej, tylko na pochwałę  pol-
skich... antysemitów”.

WED KuINT ZEBRAŃ PirPETNYESDES

POŚWIĘCENIE SZTANDARU.,

$ Stow. Mężów Katolickich parafji Ostrobramskiej.

Jak już donosiliśmy w ponie-

działkowym numerze „Dziennika

Wileńskiego”, w ubiegłą niedzielę

odbyło się uroczyste poświęcenie

sztandaru Stowarzyszenia Mężów
Katolickich parafji  Ostrobram-
skiej.

O godz. 8 rano po odprawieniu
nabożeństwa w kaplicy Ostro-

bramskiej J. E. ks. Arcybiskup-
Metropolita Romuald  Jałbrzy-
kowski dokonał aktu poświęcenia

sztandaru w. obecności: ks. pro-

boszcza kanonika Stanisława Za-

wadzkiego, prezesa  Archidie-
cezjalnego Instytutu Akcji Kato-
lickiej p. dyr. Stanisława Białasa,
dyrektora ks. Franciszka Kafar-
skiego, prezesa p. Wacława Ol-
szewskiego, prezesa
szenia Akcji Katolickiej parafji
Ostrobramskiej p. Juljana Bara-
nowskiego, przedstawicieli Stow.
Akcji Katolickiej parafji Ostro-
bramskiej, przedstawicieli Stowa-
rzyszenia Matek  Chrześcijań-

skich  paraljį _ Ostrobramskiej,
przedstawicielek Stowarzyszenia
Miłodzieży Polskiej Żeńskiej im.
Wandy Malczewskiej, przedsta-
wicieli Stowarzyszenia Krucjaty

parafji Ostrobramskiej, zarządu
Stow. Miężów Katolickich i tłu-
mnie zebranej ludności katolic-
kiej,

Bezpośrednio po poświęceniu
odbyło się w Ognisku parafjalnem
przy ul. Ostrobramskiej uroczyste
wbijanie = gwoždzi. Pierwszy
gwóźdź wbił J. E. ks. Arcybiskup

Jałbrzykowski.  Poczem prezes
Stow. Mężów Katolickich parafji
Ostrobramskiej p. _ Aleksander
Bujwid wygłosił okolicznościowe
przemówienie.

Rodzicami chrzestnymi byli:
generał Ostrowski, generał Rym-
kiewicz, dr. Halicki, magister
Sokołowski, magister Rudowicz,
prof. Zajkowski, Bohdziewicz, Bu-
łat, Czapliński, Raczyński, Koryc-

Stowarzy- .

ki, Wialbutt, Mieczysław Szczuka
i Ludwik Szczuka, generałowa
Sokolska, prezesowa Bujwidowa,
doktorowa Halicka, Hajkowiczo-
wa, Czapracka, Urbanowiczowa,
Bohdziewiczówna, Grzybowa, Nie-
montowiczówna, kierowniczka
Martynasowa, Wojłtkiewiczówna,
Kołyszkówna, Dzierżankówna,
Łęska i Suszycka.

W godzinach wieczorowych w
lokalu Ogniska parafjalnego odby-
ła się uroczysta akademia.
W imieniu ks. proboszcza ka-

nonika St. Zawadzkiego zagaił
akademję ks. Józef Wojczunas.

Akademję zaszczycili swoją
obecnością: pp. prezes Stanisław
Białas, ks. Fr. Kafarski, J. Ba-
ranowski, Aleksander  Bujwid,
przedstawiciele Stow. Matek
Chrześcijańskich, Stow. Młodzieży
Polskiej im. Wandy Malczewskiej,
Stow. Krucjaty oraz tłumy pa-
rafjan.

Na akademji wygłosili przemó-
wienia: prezes Akcji Katolickiej
parafji Ostrobramskiej p. Juljan
Baranowski, prezes Stow. Mężów
Katolickich parafji Ostrobramskiej
p. Aleksander Bujwid.

Poczem p. prezes Białas wy-
głosił dłuższy referat o działal-
ności osób świeckich w Akcji Ka-
tolickiej.

Zkolei chór pod dyr. prof. Jana
Leśniewskiego odśpiewał szereg
pieśni i utworów religijnych. P.
hrabina W. Halka-Ledóchowska
odegrała na skrzypcach utwór na
cześć wiosny i „Szumią sztanda-

ry“, a p. Ewa Stelmarska odśpie-
wała Ave Maria. W końcu
wszyscy odśpiewali hymn „My
chcemy Boga”.

Na zakończenie p. prezes Buj-
wid złożył obecnym ziękowa-
nie za gremjalny udział w uro-
czystościach.

лв оф

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

GŁ: Adm. „Myśli Narodowej*, Warszawa, AL Jerozolimskie 17)

Antysemityzm przed 2.600 laty.

Nabywanie przekupstwem du-
żych uprawnień w cesarstwie

rzymskiem wywołuje odpór

(str. 37): )
— Swobodne rozchodzenie się

Izraela po miastach cesarstwa,
zachowanie im praw obywatel-
skich, szeroki ich udział w zarzą-
dach miast (t. zw. municypjach),
opieka cesarzy, uprawiany wobec
ludności wyzysk gospodarczy i
wreszcie krecia robota, podkopu-
jąca fundamenty państwa, potęgo-
wały rozwój antysemityzmu,

yrazem nacisku opinji jest
wprowadzenie po raz pierwszy w
dziejach zaraz po zburzeniu Jero-
zolimy specjalnego podatku žy-
dowskiego pogłównego t. zw. fis-

cus iudaicus, który później prze-
jęty został przez ustrój podatkowy
średniowiecznej Europy. Podatek
ten, dwie drachmy od głowy rocz-
nie, opłaty został na dawniejszym
podatku, ustanowionym przez
Synhedrjon na rzecz świątyni jero-
zolimskiej i dochody zeń miały
płynąć na utrzymanie świątyni Jo-
wisza Kapitolińskiego.

Grecko-Rzymska  opinja pu-
bliczna uznała żydów za „nieprzy-
jaciół rodu ludzkiego” (hostes ge-
neris humani).

W Aleksandrji wierzono, że ży-
dzi składają przysięgę, że nie bę-
dą usposobieni życzliwie do żad-
nego obcego” (Hr. H. Coudenhove-
Kalergi: Das Wesen des Antisemi-
smus str. 114).

Żołnierze, którzy wtargnęli do
świątyni jerozolimskiej  rozpo-
wszechnili różne wieści o odbywa-
jącym się tam kulcie.

„Wedłuś tej opowieści wrogo-
wie, którzy owładnęli świątynią,
znaleźli w najświętszym przybyt-
ku (sanctissimum) posąg dwojga
ludzi, splecionych w akcie płcio-
wym i sponiewierali tę świętość
przez szorstką wykładnię jej we-
wnętrznego znaczenia. Bowiem
posąg ów miai na celu w jaskra-
wem, zmysłowem wyobrażeniu
dać wyraz łączności między Bo-
giem, a narodowością żydowską”
(Salomon Maimon: Autobiografja
t. I, str. 154),

Fali antysemityzmu przeciwsta-
wiało się żydostwo przedewszyst-
kiem dzięki zachowaniu swej jed-
ności.

Pogromy urządzane przez Żydów.

Tajna organizacja żydowska po
zburzeniu Jerozolimy przez Tytu-
sa ma cele polityczne (str. 39):
— Mesjanizm po zburzeniu Je-

rozolimy podtrzymuje na duchu
całe żydowstwo w Palestynie i w
rozproszeniu,

„Z narodowego swego istnienia
zachowało sobie żydostwo coraz
bardziej tylko tęsknotę swoją na-

rodową, życzenie żeby być jeszcze

raz narodem, a ponieważ życzenia
nie mają granic, więc wytworzyło
się proroctwo, że żydostwo będzie

narodem, który świat opanuje, na-

rodem, który poprowadzi wszech-
potężny wódz, Miesjasz" (Karol

Kautsky: Rasa a żydostwo str. 59).

Tak pojętego mesjanizmu wy-

razem był fakt, że bunt żydowski
nie wybuchł w Palestynie, lecz w
Egipcie, w Cyrenajce i na Cyprze.

Jest rzeczą charakterystyczną,
że żydostwo w tych skupieniach,
gdzie czuło swą przewagę fizycz-

ną nad rdzennymi mieszkańcami,
ośmielało się dać upust swej niena
wiści i przystępować do pogromów
W samej tylko Cyrenajce wyrżnęli
żydzi około 220 tysięcy ludzi. Ca-

łe rzesze skazywali na rozszarpa-
nie przez dzikie zwierzęta na are-

nach. Z Cyrenajki uderzyli na
Egipt i zdołali nim owładnąć. Nie-
żydwoską część Aleksandrji zrów-
nali z ziemią.

Na wyspie Cypr zburzyli Sala-
minę, stolicę wyspy, i wyrżnęli

ćwierć miljona Greków. Jeńców
obdzierali ze skóry.

Dopiero po długtrwałych przy-
gotowaniach udało się wojskom
cesarza Trajana opanowac to po-
wstanie żydowskie (116 po Chr.).

* Zwolennicy rozkładu Państwa.
W 3-cim wieku po Chr. (str. 45

i 50):

— Wszystkie granice cesarstwa
zostaly przekroczone przez najaz-
dy barbarzyńców, najbogatsze
prowincje spustoszone. Towarzy-
szył temu najdalej posunięty kry-
zys finansowy i gospodarczy i roz-
kład obyczajów. Wydawało się, że
cesarstwo runie nieuchronnie, że
nie oprze się ani na chwilę rozpo-
czynającej się wędrówce ludów.

Na katastrofę patrzyli żydzi ra-
dosnemi oczyma i widzieli w hor-
dach harbarzyńskich, niszczących
cesarstwo, ziszczenie się zapo-
wiedzi swych proroków. „W Go-
tach, owej pierwszej fali ludów,
które zalały państwo rzymskie po-
wodzią zniszczenia, upatrywali ży-
dzi zwiastawanego przez proroka
Goga z kraju Magog" (H. Graetz,
t. IV, str. 168). Od początku tego
okresu widzimy wzmożoną  dzia-
łalność żydowską...

Piszący w V w. po Chrystusie
senator rzymski, Rutilius Nama-
'tianus, musiał mieć jakieś uzasad-
nienie, gdy po zdobyciu Rzymu
przez hordy Alaryka upadek ce-

sarstwa przypisywał żydom, roz-
proszonym po jego obszarach
(patrz Salomon Reinach: Orpheus,
str. 224). Zapewne w rozgorycze-
niu swem ocenił rolę żydów zbyt
przesadnie, bo można wykazać
wiele czynników, które razem zło-
żyły się na katastrofę cesarstwa.
Niemniej jest rzeczą pewną, że ży-
dzi nie pominęli żadnej sposob-
ności, by tę katastrofę przybliżyć,
a wycie hord barbarzyńskich, pu-
stoszących rzymskie prowincje,
było im muzyką radosną. ь

Najście hitlerowców
do kościoła

ESSEN. (Pat) W niedzielę do
jednego z kościołów katoliokich
w Hecklinghausen wkroczył pod-
czas nabożeństwa oddział hitle-
rowców, składający się z 80 lu-
dzi w pełnem umundurowaniu
i ze sztandarem hitlerowskim.

Mimo protestu księdza hitle-
rowcy demonstracyjnie pozosta-
wali w kościele do końca nabo-
żeństwa.

Wydarzenie to wywołało wśród
ludności katolickiej ogromne o-
burzenie.
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"SZKICE I OBRAZKI.
PLAŻOWA SUKIENKA.

Gdy w roku tysiącdziewięćsetnym
przekroczył po raz pierwszy dr. Adam

progi kliniki pedjatrycznej, wszyscy przy-
tomni w tem miejscu i o tej godzinie

przekonać się mogli, iż dr. Adam jest

mężczyzną w sile wieku, posiadającym

wspaniałą czuprynę, spojrzenie młodego

bóstwa i krok dziarskiego mustanga...

W roku 1910 zakupił dr. Adam po
raz pierwszy okulary w złotej oprawie

i zaczął po raz pierwszy również do-
kładnie przyczesywać łysinkę...

W dwa lata później złożył do banku
na swe konto dość pokaźną sumkę,
a w ręce pewnej, znacznie młodszej

i znacznie piękniejszej od siebie, panny

z dobrego domv — swoje serce...

Po roku był już dobrym (tak sam
chełpliwie opowiadał kolegom) mężem,
i znacznie lepszym i zacniejszym (jak

twierdził ogół) lekarzem chorób dzie-
cięcych...

Co piątku przyjmował gości, którzy
podziwiali z wielkim smakiem i kulturą
urządzony apartament doktorostwa, po-
dziwiali przed żoną zacność doktora

i rozległą wiedzę. NE
Wtedy młoda pani doktorowa wzdy-

chała smutno, jak gdyby dla zaakcento-

wania, że wielka wiedza męża i zacność

serca nie stanowią jednak rękojmi

szczęścia małżeńskiego stadła.
Wtedy dr. Adam poprawiał nerwowo

okulary i zwracał rozmowę na inny

temat.

W początkach roku bieżącego sława,
majątek i łysina doktora dobiegły zenitu,

a w lipcu. doktorowa zbliżała się do
celu swoich marzeń.. do wyjazdu nad
morze...

Wszystko już było gotowe...

Słoiki z kremem, na i przeciw opa-

leniu, kostjumy kąpielowe i powabne
czepeczki, krople walerjanowe i tuzin
romansów wagonowych...

Brakowało tylko sukienki plażowej...
Materjał coprawda już zakupiono,

model wybrano, trzeba było tylko su-
kienkę uszyć.

Doktorowa zwołała konsyljum przy-

jaciółek, które po kilkugodzinnych deba-

tach i niesłychanej ilości szklanek her-
baty zawyrokowały o krawcowej (sła-

wa|!), która coprawda jest droga i ka-

pryśna, ale która stworzy cud świata
z pięciu metrów georgety.

Wieczorem powrócił doktór Adam
do domu, a przyjaciółki rozbiegły się jak

swawolne pantarki...

O godzinie pierwszej w nocy za-
dzwoniono gwałtownie do drzwi do-

ktora...

— Kto tam?
— Proszę otworzyć, ja do pana do-

ktora... no, stróż Paweł.

Służąca otworzyła drzwi Pawłowi

i obudziła dr. Adama.

—No, cóż tam się stało, mój Pawle?

— Proszę łaski pana doktora, nie-
szczęście!.. Ta panna Isia z czwartego

piętra, to już zdaje się aa amen umiera.
—lsia.. kto to taki?
— A mo ta krawcowa,
Doktór Adam zabrał z sobą male

niklowe pudełeczko i tak jak był, w
szlafroku, poszedł na górę.

Puls chorej bił powoli i bardzo nie-
regularnie. Robiło to wrażenie, że serce

dziewczyny, czemś bardzo przemęczone,

za wszelką cenę i ponad swoje siły chce

wydołać nakazanemu sobie rytmowi...

Blada była bardzo, a wielkie, bię-

kitne oczy okalała czerwona obwódka...

— Pićl...

— Niech

Co pani jest?!

Po bladej twarzy dziewczyny spły-

wały łzy...

Milczala...

— A to proszę laski pana doktora,

to z głodu pewnie, roboty żadnej nie ma,

to i zemdlała. | za komorne już czwarty

miesiąc nie płaci,..

— Aha...

Po godzinie doktór Adam wrócił z

miasta, obładowany butelką wina i le-

karstwami.

— No proszę. proszę się napić i

zjeść to.. I proszę być spokojną — pra-

ca się znajdzie, a ja tu jeszcze jutro

zajdę...

Gdy doktór wyszedł, Isia podniosła
się, by napić się wina. 3

Odwróciła się ku stolikowi...

Wśród butelek z lekarstwami zoba-
Czyła banknot dwudziestozłotowy.

no Paweł poda wody!

Dzień ostatniego czerwca winien być
zanotowany jako dzień, w którym kry-

ształowa bania szczęścia pozycia mał-

żeńskiego doktorcstwa prysła w drobne
kawałki.

Dr. Adam bowiem zażądał w sposób
kategoryczny i pełen perswazji, by su-

kienkę plażową żony szyła Isia...

Doktorową zatchnęło coś, jak gdyby
dostawała konwulsji i krzyknęła głosem,
jakiego jej winien pozazdrościć Mojżesz,

$romiący czczcicieli cielca.

— To twoja kochanka, stary łaj-
daku!!!

Doktór Adam poprawił złote oku-
lary i odpowiedział spokojnie:

— To tylko bardzo biedna dziew-
czyna...

Sukienkę uszyła sławna krawcowa, |
a pani Adamowa bez pożegnania wyje-
chała na drugi dzień do Gdyni.

— Drogi panie Marceli — powie-
dział mi naczelny redaktor — historyjka

pańska miała być pogodną i wesołą,

okazuje sę jednak, że jest raczej łzawo-

smutną.

— Zechce pan, panie redaktorze,
cierpliwie przeczytać do końca...
— Więc czytajmy.

Dnia 4 b. m. odbył się w Gdyni na
pokładzie O. R. P. „Nieustraszony” bal
i raut koncertowy.

Była nam nim pani Adamowa, po-
znała w tańcu młodego miczmana, który
obiecał umilić jej pobyt nad morzem.

Ale gdy schodziła do motorówki
z pokładu, rozdarła sobie sromotnie nową

sukienkę plażową i zadepeszowała do
domu po nową, której sporządzenie po-
wierzył dr. Adam... si.

Isia przyszła do zdrowia, lepiej już
wygląda i dobrze się czuje.

Ma bowiem pracę, śdyż szyje teraz
fartuchy dla szpitala dr. Adama,

Wczoraj spotkałem ich oboje w ka-

wiarence w ogródku, gdzie pili mleko,
Ale, honny soit qui mal y pense.

M. Junosza.

 

ŻYCIE GOSPODARCZE.
Ułatwienie dobrowolnej parcelacji

Agencja Press podaje, że rząd
czyni przygotowania do wykona-
nia ustawy o ułatwieniu dobrowol
nej parcelacji dla oddłużenia mają-
tków ziemskich.

Celem rozwinięcia akcji kredy-
towej dla nabywających ziemię z
parceli oddłużającej Państwowy

Bank Rolny opracował plan spec-
jalnej emisji listów zastawnych..
Nowe listy, podobnie jak wszyst-
kie dotychczasowe listy Banku
Rolnegoopiewać mają na kwoty

w złocie z równoczesnem przera-
chowaniem ich wartości na obce
waluty w złocie. Czas amortyzacji
tych nowych listów obliczony jest
na 40 i pół lat, a oprocentowanie
ma wynosić 4 i pół procent rocznie
Plan amortyzacyjny przewiduje lo-
sowanie listów co pół roku.

Ustalona dla listów parcelacyj-
nych stopa procentowa wskazuje,
iż narazie mogą onebyćlokowane
jedynie na rynku wewnętrznym.
misja nowych listów dokonywa-

na będzie w miarę postępów par-
celacji oddłużającej. Każdy nabyw
ca gruntu z parcelacji będzie miał

prawo ubiegania się o kredyt w
listach zastawnych do wysokości
połowy ceny szacunkowej nabywa
nej parceli. Pożyczki będą oczy-
wiście zabezpieczone hipotecznie.

Bank rolny przedłożył swój

plan emisyjny w ministerstwie skar
bu, które poddało go dokładnemu
badaniu. Szczegóły planu uzga-
dniane są we wstępnych naradach
z kierownikami Banku Rolnego.

Fundusz drogowy.

W związku z wiadamościami,
jakie ukazały się ostatnio w pra-
sie o nowelizacji ustawy о Рай-
stwowym Funduszu Drogowym,
informują nas z kół miarodajnych,
iż projekt noweli tej ustawy wnie-
siony być może przez Minister-

stwo Komunikacji najwcześniej na
jesienną zwyczajną sesję Izb Usta-
wodawczych. Zmiany w opłatach,
jakie wprowadzi ta nowela, będą
mogły wejść w życie wobec tego
najwcześniej w początkach roku
przyszłego.

W okresie budżetowym od
1.IV 1932 r. do 1.IV 1933 r. nie-
wątpliwie obowiązywać będą nor-
my, ustalone na ten czas na zasa-

dzie ustawy o Państwowym Fun-
duszu Drogowym z dnia 3 lutego
1931 r. Normy te z uwagi na kry-
zys zostały obniżone na okres bud
żetowy 1932-33 w stosunku do
opłat, jakie obowiązywały na
okres budżetowy 1931-32. Szcze-
gólnie obniżka objęła opłaty ry-
czałtowe od biletów autobuso-
wych.

 

 
 



 

 

KRONIKA.
Przebudowa i dostosowanie lotniska
do potrzeb komunikacji lotniczej.

'W związku z mającem wkrót-
ce nastąpić uruchomieniem ko-
munikacji lotniczej na szlaku
Warszawa — Wilno — Ryga—Tallin
zachodzi potrzeba dostosowania
lotniska w Porubanku do wyma-
gań komunikacji międzymiasto-
wej.

Z ramienia Ministerstwa  Ko-
munikacji sprawą tą zajęła się
Wileńska Dyrekcja Kolejowa, w
dniu wczorajszym, która nade-

słała de Magistratu pismo z proś-
bą ustąpienia 16 ha ziemi oka
lającej lotnisko. Magistrat wyra-
ził już swą zgodę, ze względu
jednak na to, że ziemia ta znaj-
duje się chwilowo w posiadaniu
Uniwersytetu, zmuszony jest w
sprawie tej porozumieć się z wła-
dzami uniwersyteckiemi.

Roboty nad przebudową lot-
niska podjęte zostaną w najbliż-
szym czasie.

 

Z MIASTA.
— Wystawa Moniuszkow-

Ska, na której zgromadzono
mnós'wo pamiątek związanych
z życiem i twórczością wielkiego
pieśniarza trwa. Oglądać można
od 11-ej do 8ej wieczór w głó-
wnym pawilonie wystawowym w
ogrodzie Bernardyńskim,

HANDEL i PRZEMYSŁ.
— Poświadczenie ksiąg

handlowych. W związku z roz-
porządzeniem о uproszczonych
księgach handlowych dla celów
państwowego podatku przemy-
słowego, Izba Przemysłowo-Han-
dlowa w Wilnie (Trocka 3) doko-
nywa poświadczeń ksiąg handlo-
wych.

Opłaty wynoszą %Jpieć złotych
za poświadczenienie, względnie
siedem złotych za poświadczenie

ze sznurowaniem.
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

-- Zebranie praczek I pra-
sowaczek. W poniedziałek, dnia
11 lipca r. bież. odbędzie się w
lokalu Centrali Chrześcjańskich
Związków Zawodowych przy ul.
Metropolitałnej 1 walne zgroma-
dzenie członkiń Chrześcijańskiego
Związku Zawodowego Praczeki
Prasowaczek.

Zebranie te zostało zwołanew
celu omówienia ciężkiego poło-
żenia,w jakiem znajdują się wszyst-
kie praczki i prasowaczki.

: SPRAWY ROBOTNICZE.
— Bezrobocie w poszcze-

gólnych zawodach. Według o-
statnich zestewień murarzy jest
bezrobotnych 400 (a ogółem w
Wilnie znajduje się 500), cegiel-
ników 180, szklarzy 150, cieśli 200,
stolarzy 300, brukarzy 150, robot-
ników budowlanych niewykwali-
fikewanych 550, a wykwalifiko-
wanych 120.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Spółdzielnia „Rob. Bud."

obniża pracę zarobkową robotni-
kom, którzy pracują przy oczy-
szczaniu i dezynfekeji wagonów.
Obecnie robotnicy mają pobierać
za pracę 2 zł. 50 gr. dziennie i
ko'iety 1 zł. 75 gr.
, «Prezesem Rady Nadzorczej
„Rob.-Bud". jest poseł d-r. Bro-
kowski, który stoi na czele sana-
cyjnych związków zawodowych.

OSOBISTE.
— Prezes Sądu Okręgowego

w Wilnie, Michał Kaduszkiewicz,
rozpoczął w dniu 4 b. m. urlop

poczynkowy.
cOwaktóć Kolei Państwo-
wych inż. Kazimierz Falkowski
wyjechał dnia 5 b. m. do War-
szawy w sprawach służbowych
i powróci do Wilna dnia 9 b. m.
— Komendant Policji Pań-

stwowej na m. Wilno, inspektor
Leon Izydorczyk rozpoczął kilku-
tygodniowy urlop wypoczynkowy.
Zastępstwo objął komisarz Ale-
ksander Herr.
Z ŻYCIA PRAWOSŁAWNEGO.

„Stara Cierkiew". W Wilnie
przy ul. Sołtaniszki 12, istnieje
tak zwana „Stara Cerkiew* b. se-
natora Bohdanowicza, która nie
uznaje autokefalji kościoła Pra-
wosławnego w Polsce i jest za-
1егпа od metropolitów kowień-
ski-go Eleuterjusza i Moskiew-
skiego Sergjusza. Proboszczem
„Starej Cerkwi" od października
r. ub. był duchowny Jakubowicz.

-. Obecnie otrzymano w Wilnie
rozporządzenie metropolity ko-
wieńskiego Eleuterjusza o zwol-
nieniu Jakóbowicza ze stanowi-
ska proboszcza „Starej Cerkwi”,
ponieważ Jakóbowicz uznał gło-
wę kościoła Prewosławnego w
Polsce metropolitę Warszawskie-
go i znajduje się w kontakcie z
władzami Prawosławnemi w Wil-
nie

SPRAWY ŻYDOWSKIE.
— Nareszcie pogodzili się.

Trwający od 6 tygodni strajk w
śminie żydowskiej został w dniu
wczorajszym. zlikwidowany. W
likwidacji strajku pośredniczył
Starosta Grodzki, z inicjatywy
którego odbyło się kilka konie-
rencyj. W dniu wczorajszym о-
siągnięte zostało wreszcie porozu-
mienie. Obie strony poszły na
ustępstwa, wobec czego kwestja
angażowania personelu została za-
łatwiona kompromisowo.

PODZIĘKOWANIE.
Dyrektorka Państwowego Wyższego

Kursu Nauczycielskiego w Wilnie ni-
niejszem składa serdeczne podziękowa-
nie Stowarzyszeniu b. Wychowanek
Gimnazjum przy kościele św. Katarzyny
w Petersburgu, a w ROC Pre-
zesce Stowarzyszenia, pani Zofji Kossow-
skiej za energiczną i wydajną pomoc w
akcji dożywiania biednych dzieci Szkół
Ćwiczeń przy Wyższym Kursie Nauczy-
cielskim i przy Państwowym Kursie
Nauczycielskim.

Stowarzyszenie dożywiało dzieci w
ciągu roku szkolnego 1931/32, z okresami
świątecznemiA

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. А. $. Р.
— W Bernardynce, Dziś i jutro o

godz. 8.15 interesująca sztuka z życia
cyganów i wsi polskiej p. t. „Chata za
wsią”. "

— W Lutni, Dziś i jutro o godz.
8.15 wesoła komedja Coouls'a i Rivoire'a
„Od kanapy... do fotela”.

— Zapowiedź najbliższej premjery.
W pierwszych dniach przyszłego tygo-
dnia Teatr Letni w Bernardynce wystąpi
z PaSera wesołej farsy p. t. „Florette
i Patapon'. Szereg przezabawnych sy*
tuacyj oraz wesoła, beztroska treść tej
komedji ściągać będą do Bernardynki
szereg widzów, spragnionych pogodnej
rozrywki i odpoczynku po codziennych
troskach.
— W niedzielę popołudniu „Awantu-

ra w raju* w Bernardynce. — Ceny
miejsc popołudniowe.

— Park im. Żeligowskiego. Dziś kon-
cert Wil. Orkiestry Symfonicznej pod
dyr. Michała Małachowskiego, oraz о-
statni pożegnalny występ Chóru Rewel-
lersów pod kierownictwem J. Święto-
chowskiego.

DZIENNIK WIEEŃSKI.

POLSKIE RADJO WILNO,
Czwartek, dnia 7 lipca,

11.58: Sygnał czasu. 12.05; Muzyką
z płyt. 12.40: Kom. met. 15.4: Utwory
Beethovena (płyty). 16,30: Kom. Akad.
Koła Misyjnego. 1640: „Mala skrzy-
песгКа", 17.00: Koncert. 18.00: „Z ży-
cia djabłów na Wileńszczyźnie".
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.

Piątek, dnia 8 lipca
11.58: Sygnał czasu. 15.15: Pieśni lu-

dowe różnych narodów (płyty). 15.35:
Kom. met. 15.40: Muzyka z płyt. 16.30:
Kom. Wil. Tow. Org. Kół. Roln. 16.40:
Rozkosze jazdy kajakiem. 1700: Kon-
сег!, 18.00: „Walka dwóch pokoleń w
Atenach", odcz. wygł. St. Srebrny. 18.20:
Muzyka lekka. 19.15: Z zagadnień litew-
skich. 19.50: Program na sobotę. 19.35:
Pras. dzien. radj. 19.45: Przegląd pras.

18.20:

roln. 20.00: Koncert symf. 22.00: Muz.
tan. 22.40: Wiadomości sport. 22.50:
Muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Koncert solistów.

Dn. 7 lipca o godz. 17.00 skrzypek
Szymon Bakman odegra w radjowym
koncercie solistów rzadko słyszaną Śo-
natinę E-moll Mikołaja Paganiniego, na-
stępnie szereg utworów wirtuozowskich.
Utalentowana śpiewaczka p. Jadwiga
Londer odśpiewa arję ze „Sprzedanej
Narzeczonej' Smetany i arję „Leonory
z Balu Maskowego” Verdiego, ponadto
pieśni polskie i obce.

Djabły na Wileńszczyźnie.
Tegaż dnia o godz. 18.00 Antoni Wa-

silewski wygłosi transmitowany na
wszystkie rozgłośnie odczyt p. t. „Z ży-
cia djabłów na wileńszczyźnie”, w któ-
rym omówi podania regjonalne wileńskie
o czterech popularnych rodzajach dja-
błów, stworzonych przez fantazję ludu
tutejszego. Są to mianowicie pińczuki,
zamieszkujące moczary i grząskie leśne
jeziorka, djabły łaziebne, djabły samot-
niki, zniechęcone do świała, i wreszcie
te, które zwykły ukrywać się po smo-
larniach i dziegciarniach. Wszystkie one
nie przestają do dziś dnia wyprawiać
ludziom najrozmaitszych psot.

NEI EPT EET AROE TNN IKVST ESRT KERS SASDSSTIE

Zabójstwo posterunkowego,
W dniu 6 b. m. w godzinąch

przedpołudniowych został zamor-
dowany na trakcie Dołhinów—
Dokszyce w powiecie dziśnień-
skim posterunkowy Policji Pań-
stwowej Andrzejewski, będący w
służbie patrolowej.

Rozpoczęte bezzwłocznie do-
chodzenie wykazało, że spraw-
cami morderstwa są przypuszczal-
nie zawodowi złodzieje, na któ-
rych natknął się posterunkowy
Andrzejewski, w chwili, gdy po

Wyrok sądu doraźnego w

dokonaniu większej kradzieży u-
ciekali z łupem.

Za sprawcami rozpoczęty zo0-
stał natychmiast energiczny po-
ścig, kierowany przez wiceproku-
ratora rejonowego i powiatowego
komendanta Policji Państwowej.

Nad sprawnością działania po-
licyjnych oddziałów pościgowych
czuwa przybyły na miejsce woje-
wódzki komendant Policji Pań-
stwowej,

sprawie
bandy Bachara.

NOWOGRÓDEK. (Pat). 6 b. m.,
w trzecim dniu rozprawy doraźnej
przed Nowogródzkim Sądem O-
kręgowym w sprawie bandy Ba-
chara Sąd ogłosił wyrok, mocą
którego skazani zostali na śmierć
przez powieszenie 4 członkowie
bandy, a mianowicie Jan Bachar,
Włodzimierz Stasiewicz, Hawrosz

Aleksander, Malec Alekssander;
oskarżonych: _Walenczukiewicza
Józefa, Doroszkiewicza Teodora
i Buszejko Nikodema skazano na
bezterminowe ciężkie więzienie.
Sprawę 8 go oskarżonego |Kopyt-
ko Jana Sąd przekazał na drogę
postępowania zwykłego.

 

Napad na skarbnika Kasy Samopomocy
Zw. Prac Wojskowych.

W dniu 5 b, m. Juszkiewicz
Bolesław, skarbnik Kasy Samo-
pomocy Zw. Pracowników Woj-
skowych (Wiłkomierska 1), zo-
stał napadnięty między godz. 21
a 22 przy zbiegu ul. Śniegowej i

zauł, Drueta przez nieznanych
osobników, kiórzy obezwładniw-
szy go, zrabowali mu z kieszeni
680 złotych gotówki, będącej
własnością Kasy Samopomocy.

Bójka i zdemolowanie piwiarni przy
ul. Wileńskiej.

Wielka awantura wynikła
wiczoraj wieczorem w  piwiarni
przy ulicy Wileńskiej Nr. 42.
W piwiarni tej siedział przy sto-
liku student U. S$. B. Jan Gierard
Czarniecki, zamieszkały przy ul.
Niemieckiej Nr. 6, Obok niego
siedział w stanie podchmielonym
niejaki Masłowski (ul. Tatarska
1), który robił pod adresem spo-
kojnie zachowującego się studen-
ta jakieś docinki, chcąc sprowo-

kować zatarg, co mu się wreszcie
udało. Podczas bójki obaj odnieśli
lekkie uszkodzenia, przyczem re-
stauracja została częściow zde-
molowana. Zacięta bójka zgro-
madziła przy drzwiach restau-
racji duży tłum w liczbie około
100 osób.

Kres awanturze położyła po-
licja, która zlikwidowała zajście,
spisując protokuł,

Skarb w piecu.
Złoto okazało się fałszywe.

W dniu wczorajszym mieszkańcy
ulicy Jatkowej zaalarmowani zo-
słali wiadomością, iż w jednym
z domów podczas rozbierania
pieca został znaleziony przez do:
zorczynię domu złoty skarb. Jak
się wyjaśniło później, dozorczyni
tego domu rzeczywiście znalazła
w piecu starą zardzewiałą skrzy-
nię zelazną, zawierającą większą

ilość złotych monet. Radość jej
nie była jednak trwałą, bowiem
ustalono wkrótce, że odnalezione
złote ruble carskie są falsyfika-
tami.
Skąd się wzięła w piecu skrzyn-

ka z fałszywemi złotemi mone-
tami, narazie nie zostało wy-
jaśnione.

Wychrzcił się, aby gmina żydowska nie dostała pieniędzy.
Pod powyższym tytułem pisze

żydowski „Nasz Przegląd”:
Dziesięć dni temu, do jednego

z  pierwszorzędnych zakładów
wypoczynkowych _vw Otwocku

przyjechał 61-letni Josef Montlak
—. właściciel majątku ziemskiego i

domów w Wołominie, i
Ostatnio chorował. Czując się

źle zaprosił jednego z księży w
Otwocku i przyjął chrzest.

W. trzy. dni potem Montlak
zmarł.

Montlak był wdowcem. Pozo-
stawił syna i córkę. Są oni już od-
downa wychrzczeni. Przez całe
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Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

„leńskiego*.

W dniu Imienin Wielce Szanownej
Pani Aliny Augustowskiej personel apte-
ki składa na cele dobroczynne do Jej
uznania zł. 25 (dwadzieścia pięć).

życie stary Montlak nie chciał
płacić składki śmineej na rzecz
$śminy żydowskiej w Wółominie.
Montlak obawiał się, że śdy umrze .
po jego śmierci gmina żydowska
zażąda zbyt wielkiej sumy.

Mimo wielkiego majątku nie
chciał żeby gmina żydowska w
Wiołomnie pieniądze jego otrzy-
mała.

Po przyjęciu chrztu zawezwał
do siebie do pensjonatu rejenta i
sporządził testament. Majątek
swój podzielił pomiędzy dziećmi.

Większą sumę zapisał dla parafji
rzymsko-katolickiej w Wołomnie.

DRA NIOPRN,

Pamiętajcie o herbaciarni

dla inteligencjii

ją?
"5a
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Banda „Tasiemki“ przed sqdem ogregowym
„Dintojra“—Rola policji-Sądownictwo ,,Tasiemki“

Drugi dzień procesu bandy
„Tasiemki" z Kercelaka wypelnio-
ny został badaniem świadków
oskarżenia, rekrutu:ących się z
pośród straganiarzy, teroryzowa-
nych przez towarzyszy „Tasiem-
ki” i jego osobiście.

Nadzieje podsądnych, że po-
szkodowani-żydzi, pod stosowa-
nym do nich terorem, przemilczą
szczegóły kompromitujące dzia-
łalność bandy, zawiodły.

Straganiarze sypią, opowiadają
wszystko, a zeznania ich przepo-
jone są poezuciem doznawanych
krzywd.

Swiad. Abram Soliński, krew-
ny teroryzowanego przez bandę
straganiarza Edelista. pierwszy te-
go dnia staje przed sądem.

!

Wymuszanie pieniędzy.

Świad. Soliński zeznaje, że
Edelist przychodził do niego
użalać się na bandę, która nało-
żyła na niego haracz w wysokości
500 złotych. Pytał, co ma robić.
Soliński odrzekł ostrożnie: „Ja
nic nie wiem. Wiem, że nie
wolno mi nic ci doradzić”. Kilku
kupców radziło Edelistowi, żeby
nie dawał ani grosza.

Banda dowiedziała się o tej
rozmowie. Edelista pobito. Nato-
miast świadka po kilku dniach
spotkał na Kercelaku Sztajnwort,
prawa ręka Karpińskiego, który
krzyknął:

„To ty kazałeś nie płacić Ede-
listowi. Będziesz za to ukarany".
oai go do bramy na ul.
Ogrodowej 69, gdzie było trzech
terorystów: Osmański, Sztajnworf
i Karpiński Wszyscy byli uzbro-
jeni w rewolwery.

Karpiński zaczął zadawać py-
tania. „Dlaczego ty wszędzie nos
wsadzasz? Edelist miał nam za-
płacić 500 złotych, ale wy go
nauczyliście, żeby nie dawał. Za-
płacisz za to 100 złotych”.

Banda opuściła w rezultacie
haracz na 50 złotych, żądając
"żebym zaraz zapłacił. Żona mu-
siała pożyczyć pieniądze i „wy-
kupić" mnie.

Grozill biciem.

Przewodniczący: Czy banda
groziła, jeśli świadek nie zapłaci?

Sw. Grozili mi, że będę pobity.
Św. Sileklerka pod terorem

dał Karpińskiemu i Steinworfowi
300 zł. i 2 ubrania.

„Dintojra" w restauracji.
Św. Alterman handluje na

pl. Karcelego od 27 lat. W r. 1930
poróżnił się ze swym sąsiadem
Szwarcbergiem. Ni stąd ni zowąd
zostałem wezwany przez Sztejn-
worfa i tow. — mówi-świadek —
na „dintojrę*. Odbyła się ona w
restauracji. Zastałem tam 4 Po-
laków i 12 żydów. Nie słuchano
tam moich wyjaśnień. Powiedzia-
no do mnie: „Masz płacić 800
złotych". Zacząłem molestować
mówiąc: „Ja dla was pieniędzy
nie mam!“ Wyjęli rewolwery I
poczęli grozić. Wreszcie targ w
targ — skończyło się na 400 zł.
Dodatkowo musiałem uiścić je-
szcze 100 zł. za libację. Szwarc-
berg zapłacił przy mnie 50 zł.

Drugim razem — opowiada
świadek nakazano mi zapłacić
400 zł. grożąc w razie przeciw-
nym przewróceniem budki i unie-
„możliwieniem handlu. Nie mia-
łem pieniędzy, nie płacić się ba-
łem, więc przez kilka dni nie
wychodziłem. Wreszcie przyszedł
Szmigieli zaprowadził .do „Ta-
siemki*”. „Tasiemka'* zrobił groźną
minę i krzyknął:

„Mol chłopcy pana sądzili,
to musi pan zapłacić—i proszę
mi się wynosić".

Ucieklem ze strachu, myśla-
łem, że już jestem zabity. Prze-
siedziałem całe 8 dni w domu.

Dalej świadek opowiada, że
ciągle musiał się okupywać ban-
dzie. Wi ten sposób tracił wszyst-
kie pieniądze. Żona podejrzewała
go, iż przegrywa w karty.

Teściowej świadka zabito bud-
kę. Musiała się okupić sumą 150
złotych. O tej sprawie był poin-
formowany „Tasiemka”.

Pod grożbą rewolweru,

Banda nie zapomniała o mnie.
Wezwano mnie do mieszkania na
Leszno 108, gdzie zastałem Sztejn-
worfa, Karpińskiego, Duchińskie-
go i Szmigla. „Kiedy będą pie-
niądze? — zapytali”. „Nie mam —
powiedziałem'. Tu Duchiński wy-
jął z zanadrza rewolwer i położył
go obok Karpińskiego Tamten
groził mi rewolwerem. Nie dałem
im pieniędzy, wróciłem do domu
i przesiedziałem całe dwa tygo-
dnie. Wtedy przyszli do mnie
Karpiński i Sztejnworf z rewol-
werami.

Jeden z bandy, Czesiek, nieży-
jący, stał pode drzwiami. Karpiń-
ski powiedział, że „Dziś ciebie za-
bijemy!” Ze strachu chciałem wy-
skoczyć przez okno z trzeciego
piętra. Mówię do nich, żeby mnie
wypuścili, to przyniosę pieniądze.
Nie chcieli się na to zgodzić. Żo-
na musiała wyjść i pozbierać u
znajomych pieniądze,

Do taty „Tasiemki*,

Przed wiecem komunistycznym,
który miał się odbyć na placu
Kercelego, wyniosłem cały towar
z budki do domu. Myślałem, że
mi zabiją budkę gwoździami, ale
nie zrobili tego, tylko Osmański
i Cieśliński powiedzieli, że pan
„Tasiemka“ woła mnie na Ogro-
dową do knajpy. Te knajpy fo już
siedziały mi głęboko w głowie.
Nie chciałem się zgodzić. „To
gdzie pan chce się spotkać z „Ta-
siemką?“ — pytali. Umėwilem
się pod parkanem na Wolskiej
przy szpitalu. „Tasiemka* czekał
na mnie i zapytał: „Pan się nazy-
wa Alterman?“ — „Tak“. „Pan
wynosi towar?“ „Tak, to przecież
moje“. „To masz pan zaplaciė za
to 100 zlotych“. „Dlaczego?
„Dlatego, že budka nie zostala
zabita gwoździami”. „Przecież ja
w sobotę nie handluję, to mogę
zabrać towar do domu'*. „Tasiem-
ka“ nie uwierzył mi, zawołał Kar-
pińskiego, pyta czy to prawda.
Karpiński poświadczył i wtedy
„Tasiemka“ opuścił mi na 50 zło-
Je. które musiałem mu zaraz
ać.

„Tasiemka“ protestuje,

Oskaržony  „Tasiemka“
zdenerwowany.
— Pan mnie dal? — wola, nie

podnosząc się z ławy.
Kupiec robi groźną minę.
— Tak, panu dałem.
Odpowiedź: ta jeszcze bardziej

podnieca „Tasiemkę', Obrońca
uspokaja go. Tasiemka szepleni,
że to nieprawda. Alterman woła
podniesionym głosem:
— Ja przysięgałem, ja tu nie

kłamię.

jest

Nie wszyscy teroryści na ławie
oskarżonych.

Na pytanie adw. Lewina, rzecz-
nika powództwa, czy to są wszys-
cy członkowie bandy, którzy sie-
dzą na ławie oskarżonych, Alter-
man odpowiada, że jest jeszcze
kilku, których poszukują,
— Widziałem, jak oni wszyscy

chodzili kupą na „dintojry”. Paru
ludzi chowa się.
— Czy po aresztowaniu bandy

jest spokój na Kercelaku?
— Tak, teraz ja jestem taki

pewny, jak u siebie w mieszkaniu.

Wyrzeka się krewniaka,
Następuje starcie obrony ze

świadkiem na temai, czy jeden z
oskarżonych, Szmigiel, jest jego
krewnym.
— Ja go nie uznaję za krewne-

g0 — mówi Alterman.
Przewodniczący wyczytuje z

akt, że do świadka zgłaszała się
żona Szmigla o nieoskarżanie mę-
ża, bo inaczej rzuci się z okna.

Bardzo ostro atakuje świadka
obrońca „Tasiemki“ za to, że do-
tychczas w dochodzeniach o nim
nie mówił. Pyta Altermana, który
to jest „Tasiemka“. _ Świadek
odrazu pokazuje na barylkowatą
postać Siemiątkowskiego. Obroń-
cę irytuje to coraz bardziej. Al-
terman mówi do niego:

—Panie mecenasie, pan chyba
chce, żebym powiedział to, co nie
było.

Nieco o Karpińskim,

Obrońca Karpińskiego rzuca
kilka pytań, czy świadek nie po-
zostawał z oskarżonymi w sto-
sunkach handlowych, a szczegól-
nie czy Karpiński nie reperował
mu dachu na straganie.
— On nie jest żaden rzemieśl-

nik, on prócz brać pieniądze i no-
sić rewolwer nic nie umie.
— A ile osób na placu Kerce-

lego należy jeszcze do bandy?
— Ja nie mam spisu, jak pan

mecenas jest ciekawy, to może się
dowiedzieć u komisarza.

Niektórzy z oskarżonych też
próbują wziąć udział w pytaniach.
Ale świadek jest nieugięty.

Pod okiem policji.
Św. Deck Józef, chrześcijanin,

był teroryzowany przez osk. Ja-
kubczaka. Widział to poster.
Pietrzak i nie interwenjował. Ja-
kubczak wymuszał stałe daniny.
Świadek zwrócił się do komisarja-
tu, poradzono mu, aby oddał
sprawę do sądu.

Przew.: Dlaczego się pan nie
zwracał do sądu?

—Świadków nie było. Byli te-
roryzowani. Nie było znikąd ra-
tunku. Bo gdy policjant przyglą-
dał się bezczynnie temu, co się
działo, te odwołać się było można
chyba do Pana Boga.

Przew.: Czy Jakubczak nale-
żał do organizacji?
— Prawdopodobnie. Do frakcji

ВЕВЕ
Šwiadek twierdzi, iž skutkiem

ciaglego teroryzowania, nosił się
z zamiarem zwinięcia budki.

Jakubczak, jako bardziej od-
ważny, teroryzował chrześcijan.
Pozostali przeważnie _ działali
wśród żydów.
— Jakubczak — opowiada św.

— mówił mi: „Ty biedaku, gdzie
ty znajdziesz wyższą władzę ode-
mnie?“ Powtarzal te słowa i bił

pałką, czy rewolwerem.
Adw. Litauer: Jak dawno to

się działo?
— Od roku 1928. Najpierw

na placu pokazali się złodzieje.
Potem pojawiły się rewolwery.
— Czy oni mówili, że działają

w imieniu partii?

— Miałem przeświadczenie, że
to jest frakcja P. P. $., partja,
która ma siłę.
— A jak się zachowywała po-

licja? ‚
Prok. Krawczak protestuje

przeciwko pytaniu, mówiąc, że
nie można dopuścić do rozgrywki
politycznej na tle procesu.

Sąd dopuszcza jednak pytanie.
Świadek wyjaśnia, że policja

nie interwenjowała. W_ komi-
sarjacie, kiedy przyszedł, powie-
dziano mu: „Przecież pana jeszcze
nie zabito, pan żyje”, Cóż było
robić, Wiem, że związek z ulicy
Orlej złożył zameldowanie, lecz
skutku nie widzieliśmy.

Lista skladek na B. B. S,
Zaciekawienie budzi znajdująca

się w zapieczętowanej kopercie
w aktach sprawy lista składek na
dzielnice BBS. Św. Fuks mówi,
że na tę listę zbierane były od
straganiarzy przymusowe składki
po 5i 10 zł. Były to składki na
Frakcję nie od członków. Na liście
tej jest podpis „Tasiemki*. Listę
znaleziono podczas rewizji u
Sztejnworfa. Ładna to partja po-
lityczna, co wymusza pieniądze
od straganiarzy! „Tasiemka“, za-
pytany o to przez przewodniczą-
cego, ošwiadczyl jeszcze raz, že
pieniędzy żadnych nie wymu-
szano.

Okupy bez końca,

Handlarzowi Regenowi banda
kazała zapłacić najpierw za po-
zwolenie nabycia budki, a później
na oblanie budki. Nie koniec na
tem — Karpiński prześladował go
stale żądaniami haraczu. Gdy nie
otrzymywał szybko pieniędzy,
wyjmował rewolwer i przystawiał
luię do serca. Tego mu jeszcze
było mało, postawił więc Rege-
nowi pod nosem konkurenta. Gdy
się poskarżył, urządzono „din-
tojrę'' w: restauracji, w której brał
udział i „Tasiemka*, — Кахапо
wtedy zapłacić Regenowi 500 zł.
Pieniądze te wniosła narzeczona.

Sądownictwo „Tasiemki”,

Adw. Lewin: Jaką rolę odgry-
wai „Tasiemka“ w „dintojrze“'?

Św. Regen: Przy mnie siedział
w restauracji przy stole, trochę
pijany, Mnie do głosu nie pozwo-
lono dojść, tylko krzyczeli, żebym
płacił. Na pl. Kercelego „Tasiem-
ka“ bywał stale,

Św. Kleinman opowiada o
śwałtach i wymuszeniach i o swej
interwencji u „Tasiemki”,

Jak się okazało, „Tasiemka“
miał poprostu swoje sądownictwo.

Naprzód skazano Kl. na zapła-
cenie 800 złotych.

Kleinman zaczął prosić i bła-
gač o zmilowanie.

„Tasiemka“ mu powiedzial, iž
może założyć... apelację.

Dokąd?
Do... „Tasiemki“!
— I założyłem apelacje.
Karę mu zmniejszono, a skoro

się jeszcze żalił, powiedziano mu,
że może założyć... kasację.
— Dokąd?
— Do... „Tasiemki'!
I znów karę zmniejszono.
W ciągu dnia wczorajszego

zbadano 30 świadków.
Do przesłuchania pozostaje dru-

gie tyle świadków oskarżenia i
kilkudziesięciu odwodowych, zgło-
szonych przez obronę.

KRONIKA POLICYJNA.

— Kradzieże.  Oleszkiewicz
Józef, mieszkaniec folwarku Ka-
rolinka pod Wilnem zawiadomił
policję, że w dniu 5 b. m. między
godz. 9 a 11 nieznani sprawcy
przedostali się do jego mieszka-
nia, skąd skradli różne rzeczy
oraz rewolwer systemu buldog,
łącznej wartości 344 zł.

Eljasz Kremer, Mickiewicza 35,
zawiadomił policję, że w nocy
z 4 na 5b. m. ze strychu domu
skradziono bieliznę męską i dam-
ską łącznej wartości 100 zł. Usta-
lono, że kradzieży dokorłał Ma-
kowski Feliks bez stałego miej-
sca zamieszkania.

W. dniu 5 b, m. z niezamknię-
tego mieszkania domu ul. Tatar-
ska Nr. 13 skradziono różne na-
rzędzia ślusarskie na szkodę So-
kołowskiego Antoniego. — Кта-
dzieży dopuścił się Tomaszewski
Piotr, zamieszkały w tymże domu.
Tomaszewskiego nie zatrzymano.
— Podrzutek. W klatce scho-

dowej domu przy ul. Ostrobram-
skiej 5 znaleziono podrzutka płci
męskiej w wieku około półtora
roku. Przy podrzutku była kartka
z napisem: „Na imię Mietek*. U-
mieszczono go w Przytułku Dzie-
ciątka Jezus.

 

 



"Z KRAJU.
Zakończenie roku szkolnego w Szkole

Handlowej w SŚmorgoniach.
W dniu 25 ub. m. odbyła się tu

uroczystość _ zakończenia roku
szkolnego w Szkole Handlowej. O
godz. 8 rano młodzież szkoły Han-
dlowej ze sztandarem udała się do
miejscowego kościoła, gdzie Ks.
Proboszcz Czerniak odprawił
Mszę św. Po Miszy św. na dzie-
dzińcu szkolnym odbyło się uro-
czyste przekazanie sztandaru
przez absolwentów szkoły mło-
dszym kolegom. Po tej uro-
czystości w sali odbyło się rozda-
nie świadectw końcowych i
promocji. Pan Dyrektor Malicki

w dłuższem przemówieniu zobra-
zował wielki dorobek szkoły w o-
statnim roku szkolnym. Licznie
zebranej młodzieży, rodzicom i
Radzie Pedagogicznej p. Dyrektor
zakomunikował, że w przyszłym
roku szkolnym Szkoła posiadać
będzie ładnie urządzone gmachy,
dzięki łaskawemu poparciu Kura-
torjum i Starostwa. Poczem prze-
mawiali Ks. Czerniak, i wycho-
wawca kl. III. Okrzyk na cześć
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej,
oraz odśpiewanie Roty zakończyło
uroczystość.

Dwie osoby utonęły podczas przejadżki łodzią.

Onegdaj w południe, w czasie
przejażdżki łodzią po jeziorze
Malwy, gm. zaleskiej, nastąpiła
katastrofa. Łódź z czterema pa-
sazerami wywróciła się na środku
jeziora. Z czwórki zaledwie jeden
z pasążerów umiał pływać. Był
to 19-letni Wacław Jagodziński,
który z trudem wydobył na brzeg
24 letniego Piotra Kaszela, miesz-
kańca wsi Łanieńce i wyczerpa-
ny rzucił się do wody celem ra-
towania 17 letniej Wiktorji Nar-
kiewiczówny i 19 letniej Kazimie-

ry Błędzinówny. Jagodziński po-
chwycił za włosy obie tonące
dziewczyny, zamierzając z niemi
dostać się do brzegu, lecz dziew-
częta kurczowo  uczepiły się
chłopca, utrudniając mu 'płynię-
cie. Mimo grożącego niebazpie-
czeństwa Jagodziński zdołał wy-
ciągnąć na powierzchnię wody
Narkiewiczównę i dostać się z
nią do brzegu. Niestety, dziew-
czyna była już martwa. Po go-
dzinie wydobyto zwłoki Błędzi-
nówny.

Tragiczna kąpiel.
W czasie kąpieli w jeziorze w

pobliżu majątku Biała Waka, w
gm. rudomińskiej utonęła Wero-

nika Magistracka, lat 17, wycho-
wanka T-wa „Charitas* w Wilnie.

Pożary nie ustają.
W nocy w zaścianku (lfiszki,

gm. Smołwy z nieustalonych
przyczyn wybuchł pożar, który
strawił kilka budynków gospodar-
skich braci Wojtkiewiczów.

We wsi Unickie Bory, gminy

piotrowskiej, spaliło się 17 do-
mów mieszkalnych i 6 stodół.
Pożar powstał z nieostrożnego
obchodzenia się z ogniem dzieci,

pezostawionych bez opieki w de-
mu Jana Kozłowskiego.

„Wściekły pies na ulicach Oikienik.
Miasteczko Olkieniki było o-

negdaj widownią tragicznego wy-
padku.

Pewien gospodarz miejscowy
trzymał na uwięzi złego psa, któ-
rego pomimo, iż był bardzo nie-
bezpieczny dla otoczenia — nie
zgadzał się zastrzelić.

Onegdej pies niepostrzeżenie

w popłochu zaczęli chować się
do bram.

Zaalarmowana policja urzą-
dziła obławę za wściekłem zwie-
rzęciem, podczas której udało się

go zastrzelić.
Zanim zdołano psa zastrzelić

pokąsał on dotkliwie 10 osób, a
niektóre bardzo ciężko. Wszyst-

us anaL ООООЕНаЕОНРООСкаоРЕ
DZIENNIK WILENSKI

"SPORT.
Trzy mecze w sobotę.

W niedzieię meczów pilkar-
skich o mistrzostwo Wilna nie bę-
dzie, ale zato w sobotę ujrzymy aż
trzy. Od godz. 14 Makabi II wal-
czyć będzie z 6 p. p. leg. II, a na-
stępnie Lauda spotka się z 1 p. p.
leg. i Makabi rozegra już zapewne
wieczorem mecz z 6 p. p. leś.

Kajakami z Narocza.
Już kilka zostało tylko dni do

namysłu. Spław kajakowy z Na-
rocza rozpoczyna się wyjazdem

turystów z Wilna w niedzielę 10

b. m. o godz. 12 w nocy.
W dniu tym rannym pociągiem

przyjedzie wycieczka z Warsza-
wy, która uda się do Trok na re-
śaty, a potem wszyscy wspólnie
pojadą nad Narocz, by tam spędzić
jeden dzień nad jeziorem, a 12
rozpocząć już spław.

Zapisy przyjmuje p. Halicki —
Touring Klub, Mickiewicza 6.

Całkowite koszta tygodniowej
wycieczki 34 zł.

Widzew (Łódź) przyjeżdża
do Wilna.

Robotnicza drużyna piłki noż-
nej Widzew z Łodzi przyjechać
ma na 23i 24bm. do Wilna, by
rozegrać dwa towarzyskie mecze.

Widzew jest niezłą drużyną
A-klasową i obecnie nawet pro-
wadzi w rozgrywkach okręgo-
wych.

Przeciwnikami Widzewa będą
gracze 1 p. p. leg. i Makabi.

Szwedzi walczą z Polakami.

Warszawa będzie terenem wal-
ki dwóch reprezentacyj piłkar-
skich.

Przyjeżdżają do Polski: piłkarze
Szwecji, którzy w niedzielę na bo-
isku Legji rozegrają mecz między-
państwowy z Polską.

Reprezentacja nasza została już
ustalona. Wchodzą do niej: Otwi-
nowski, Martyna, Bułanow, Kot-
larczyk II, Wilczkiewicz, Mysiak,

 

Szczepaniak, Motylewski, Nawrot,

Pazurek I, Sporling i może Kossok.

Na ten mecz w charakterze wi-
dzów wybiera się piłkarska wy-
cieczka z Wilna.

Kiedy Polacy będą w Ameryce?
Jak wiemy, reprezentacja Pol-

ski na Igrzyska Olipijskie już od-
jechała.

„Pułaski* przybyć musi do

New Jorku 14 lipca, ale sportowcy
nasi będą musieli jeszcze 82 godzi-
ny jechać koleją do Kalifornii, do
Los Angelos, by przebyć aż 4 ty-
siące kilometrów — czyli mniej
więcej tyle, co z Moskwy do
Lizbony!

Słowem 19 lipca muszą być
już na miejscu. Na odpoczynek
będą mieli 10 dni.

Kusociński zaś jedzie osobno
okrętem Maurytanja i przybędzie
do Ameryki o 3 dni wcześniej od
całej ekspedycji. Na tym samym
okręcie z  Kusocińskim jedzie
Nurmi. Obaj biegacze trenują się
na okręcie.

Dyscyplina piłkarska.

Graczy piłkarskich trzeba ostro
trzymać i Wydział Gier i Dyscyp-
liny W. O. Z. P. N. ma często dużo
przykrej roboty.

Na osłatniem zebraniu między
innemi ukarano następujących
graczy: Godlewskiego J. Ogn.) i
Żuchowskiego (Mak. Bar.) jedno-
miesięczną dyskwalifikacją z za-
wieszeniem na 6 tygodni.

Ukarano również filara 6 p. p.
leg. Hajdula za brutalną grę na
meczu z Ž. A. K. S.

Ponadto ukarano również sze-
reg klubów, jak Laudę, Drukarz i
Tur za nieprzestrzeganie obowią-
zującego regulaminu.

DBSSI
Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

KKZETRAZZNASORRWEDSOKZE

EAL SOLA,O L ia iia TA.

Młodociany fałszerz 50 groszówek.

W pobliżu wsi Siemiatycze
koło Olkienik w kužai J. Bole-

nety. Boleslawowicz, liczący za-
ledwie 18 lat, za namową swego

Z pogr
Ucieczk

Przedwczoraj rano przez gra-
nicę polsko-sowiecką przedostał
się konno strażnik sowiecki Ill
oddziału straży granicznej Niki-
for Martynow, który zbiegł ze
strażnicy Bogomołki w rejonie

Ruch wydawniczy.
Mieczysław  Piszczkowski:

„O Janie Zahradniku*. Warszawa
1932. Str. 81. Skład główny w
Domu Książki Polskiej. W roz-
prawie o Zahradniku, poprzedzo-
nej przedmową prof gn. Chrza-
nowskiego, przedstawia dr. Mie-
czysław Piszczkowski walory arty-
styczne twórczości pisarskiej nie-
docenionego przez krytykę poety
i feljetonisty. Studjum składa się
z czterech części. Pierwszy roz-
dział pt. „Dola poety", to szkic
życiorysu Zahradnika na tlz atmo-
sfery kulturalnej powojennego
Lwowa.

Piszczkowski podkreśla marno
trawstwo talentu piserza, przed
wcześnie zgasłego (1929) w dwu-
dziestym piątym roku życia. —Ro-
zdział drugi, „Glębie i mielizny“,
zawiera analzę motywów literac-
kich, pojawiajacych się w liryce
Zehradnika, w jego tomie „Lu-
dziom smutnym“ (1925) oraz w
wierszach drukowanych później
w „Słowie Polskiem“. Oryginal-
ność tej mistycznej poezji bólu,
śmierci i wieczności występuje tu
w całej pełni. Zamknigciem roz-
działu jest synteza języka i stylu
w utworach Zahradnika. — Roz-
dział trzeci, „Proza”, jest poświę-
cony Zahradnikowi jako  feljeto-
niście i krytykowi walczącemu o
wartości istotne w najnowszej
poezji polskiej —W „Zakonczeniu“
autor daje charakterystykę pisa-
rza i człowieka. = Spirytualizm
twórczości Zahradnika, jego wiara
wyrażająca się w sugestywnej wizji
zaświatów, a równocześnie'realizm
poglądów estetycznych i społecz-
nych, wreszcie ofiarność i bez-
kompromisowość—oto cechy Za-
hrzdnika, które wiążą go z rówie-
śnemi pokoleniami młcdych.

Sala do wynajęcia
  

anicza.
a zRosji.

Kozłowszczyzny.
W tymże dniu na sąsiednim

odcinku Minkiewicze przedostało
się 4 uczniów i 1 student z Miń-
ska, którzy zbiegli przed areszto-
waniem.

Do Komisarzy Spisowych
w Wilnie.

Zawiadamiam, że odznaki za
udział w Il Powszechnym  Spoisie
Ludności R P. (9 grudnia 1931
roku), będą wydawane w Central-
nem Biurze Statystycznem przy
ul. Dominisańskiej 2, w dniach:
7 lipca b. r. d'a Komisarzy Spi-
sowych o nazwiskach rozooczy-
nający h się na lit A — F; dnia
8VII lit. — G—L; dn. 9VII — lit.
L-—P; dn. 11.VII — lit. R. Z.

(—) T. Nagurski
Naczelny Komisarz Spisowy

m. Wilna.

"lmjl
fiwimią and

GIEŁDA. »
WARSZAWA (Pat.) 6. VII. 1932 r

Gdańsk 174,20—174,63—173,77.
Holandja 360,50 —361,40 —359,60.
Londyn 31,80—31,95 - 31,65.
Nowy York 8,919—8,939 —8,699,
Nowy York kabel 8,924 —8,944 - 8,904.
Paryż 3503—-35,14—34,96.
Praga 26,37—26,43 —26,31. |
Szwajcarja 174,25 —174,68—173.82.
włochy 45,45—45,67—45,23

Berlin w obr. prywatnych 2/1,75.
Tendencja niejednolita.

Papiery proceatower

‚ 3°/, pożyczka budowlana 36,75. 4,
poż. inwest 90,50—90. Ta sama seryj-
na 96,/5—96. 5 /, konw. 35,75. 4%, poż.
dolarowa 47,50—46,90 -47. 7, pożyczka
stabllizacyjna 47,25—45,75—46,50. 8', L.
Z. B. G. K. i B. R., obligacje B. G K. 94.
Te same 7, 83,25 8 , L. Z. ziemskie do-
larowe 48. 4'%|, ziemskie 34.,5 |, war-
szawskie 4550. 8%, warszawskie 56—
54,30—56 "0 |, Lublina 54. Pożyczki nie-
Jedn lite, I'sty mocniejsze.

Akcje:
Bank Polski 70 Tendencja utrzy-

mana.

 

kich poszkodowanych przewiezio-przegryzł sznur, zerwał się z uwię-
no do Wilna celem dokonania,

P

zi i zaczął napastować przechod-
ożyczki polskie w Nowym Yorku;na odczyty i zebrania.

Dolarewa 49. Dillonowska 49. Stabiliza-
т + t SBV Eds

kolegi chciał w ten sposób za Orzeszkowej 11.—Telef. 1561sławowicza ujęto na gorącym
opatrzyć się w potrzebną gotów-

 

 

   

  
   

 

  
 

    

 

 

niów. W miasteczku powstała chroniących przed wścieklizną, uczynku Michała Bolesławowicza, су)па 45. Warszawska 33,12. Sląska

nieopisana panika. Przechodnie zastrzyków. który fałszował 50 groszowe mo- kę na wyjazd na roboty rolne. | od11—3iod6—8wiecz. | 31,50. 3
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„Pieniądze albo Zycie”.
Było to rozsądne, trzeźwe, do głębi przekony*

wujące postanowienie. Nawet Barry nie wiedział

przez chwilę, co powiedzieć. Kapitan rozumował po

swojemu prosto i dorzecznie. Co więcej, słowa jego

zdejmowały ciężar z nerwów Barry'ego i Antoniego
i przenosiły go na silniejsze barki.

— | co więcej — ciągnął Wickstrom — nie bę-
dzie tych fars z panem ballingsem. Paproszę, żeby
się zamknął w swojej kajucie i postawię przy nim na
straży mego pierwszego ołicera. Nic mu się nie sta-
nie, a my tymczasem znajdziemy mordercę. Kobiety
też się zamknie pod strażą. Reszta — mężczyźni mo-
śą nam pomóc w szukaniu. Jeżeli nie zechcą, to i im
poradzimy, żeby się zamknęli w kajutach i poczekali
na rezultat rewizji. Zaraz wrócę do panów, tylko wy-
dam rozkazy i zmienię kurs. Niech panowie czekają
па mniej w salonie, -l niech się tam wszyscy zbiorą!

Barry chwycił się ostatniego argumentu.
‚ о — Nie alarmuj gošci kapitanie. Niech to zosta-
nie przy nas i przy załodze.

2 — Nie, z mordercą niema żartów. Muszę ostrzec

,„z obowiązku wszystkich, żeby się mieli na baczności
i niech pan weźmie pod uwagę, że teraz, kiedy mnie
pan wszystko powiedział, ja jestem odpowiedzialny

dnie wina. Dosyć gadania. Zawracamy natychmiast

do portu. ldę.
Kapitan Wickstrom wyszedł z kajuty, tupiąc cię-

żko nogami.
° # — Niema rady, Barry — rzekł Antoni. — Mu-
simy mu ustąpić. A może on zresztą mądrze postano- *

` мй; W każdym razie do powrotu do portu on ma wła

dzę na statku i czy się myli, czy nie, niesposób mu

odmówić uznania, !
Zapadła nagła noc i zmiotła z fal czerwone od-

bicie gasnącego słońca, które rozpłynęło się w atra-

mentowej czarności. Na „Morganie” panował spokój,

tylko potężniejące fale obijały się z szumem o boki

kadłuba, a lekka konstrukcja wibrowała dosłyszalnie
w walce z żywiołem,

;— Źle! — zawyrokowął Barry.
=— Może złapiemy. Micaha Thrumma — west-

chnął Antoni. '
— Wuj w to nie wierzy.
—Nie — rzekł Antoni. — Nie wierzę.
Wyszli z kajuty i zabrawszy po drodze Billingsa

udali się przez pokkka w stronę salonu. Każdy zajął
instyktownie miejsce po boku skazańca — na wszel-
ki wypadek. Wszak niebezpieczeństwo było absolu-
tnie niewiadome.

Noc była czarna, świazdy i księżyc w pełni — zą

na pomroka, dysząca niezmordowanym szumem fal.
Nerwowe napięcie zaczynało działać na Billing-

st. Zestarzał się w oczach i stracił dziarskość ruchów
i postawy, !

— W powietrzu jest coś dziwnego — zauważył
Antoni. — Ale to jest zawsze. Swoją drfogą wyśo-
dna rzecz, bo jeżeli się co stanie, to można potem po-
wiedzieć, że się miało przeczucie.

Lecz żart spalił na panewce, Ani Billings, ani
Barry nie zareagowali nań śmiechem. I zresztą An-
toni sam tylko udawał wesołość.
— Że też Dorcas wybrała sobie taki dzień na

odwiedzenie nas, pierwszy raz po dziesięciu latach —
rzekł Billings.
— Jak ona nas znalazła? — zapytał Antoni, rad

z neutralnego tematu, — I czy nie wydaje ci się
zmieniona? ;

> Timmins powiedział jej o naszej wycieczce.
Tak, zmieniła się, ale to wina kalifornijskiego klima-
tu, przesiąkniętego kultami... Ona bzikuje teraz na
temat: nic nie jest niemożliwe Dla niej — nie. Mu-
siała zahipnotyzować tych lotników, że wyruszyli na
taką pogodę. Chociaż dała im pięćset dolarów, a to
jest argument.

Weszli do salonu, w którym zastali tylko Haw-
kinsa. Steward stał koło stołu i patrzył tępo na błysz

przepadło, pięć, sześć — więcej — przepadło!
Antoni rzucił znaczące spojrzenie Barry'emu, któ

ry zaczął się przyglądać farbowanym wąsom Hawkin

sa. Steward nie miał nigdy zwyczoju mamrotać do
siebie samego i Antoni przypomniał sobie, że prze-
brani złoczyńcy często zdradzają się jakimś jednym je
dynym przeoczonym szczegółem. Może właśnie Mi-
cah Thrumm miał zwyczaj mówić do siebie...
— Gdzie są goście? — zapytał Antoni.
— W kajutach — odpowiedział Hawkins.

Przeobierają się do obiadu.
(Głos był ten sam ale trochę sztuczny. Antoni po

stanowił wziąć starego na spytki. Wiedział o sław-
nym sposobie, stosowanym przez detektywów wszyst
kich narodów: demaskowania podejrzanego człowie-
ka przez przypomnienie mu jakiegoś zmyślonego epi-
zodu z przeszłości.
— Hawkins, czy pamiętasz, jakeśmy wracali rok

temu z Cowes i ja strzeliłem do wieloryba?
— Рапие!ат, proszę jaśnie pana — odpowiedział

steward nie przestając mruczeć.
Antoni nie wierzył własnym uszom. Hawkins

chyba naprawdę nie żył, bo przeciež „Morgana“ nie
zawinęła do Cowes od pięciu lat, a on nie był nigdy
taki głupi, żeby strzelać do wieloryba.

Ie. d. n.)

 

Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI. Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Mostowa 1. Redaktorodpowiedzialny: JARQSŁAW NIECIECKI,    


