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REDAKCJA I ADMINISTRACJA:
fudrninistracji i Drukarni 12-44. Redakcja etwarta od 11 do 16 i od

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,
19 do 24-ej.

Wilno, Mostowa 1.
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Żydostwo w starożytności. — Upadek cesarstwa
rzymskiego.—Žydzi a islam—Walka żydów z cbrześci-
jańskiem średniowieczem.—Reformacja i wojny religij-
ne.—Żydzi a masonerja.—Rewolucja francuska.—Żydzi
a rozbiory Polski.—zydzi a zmartwychwstanie Polski.—
Finanserja żydowska. — Socjalizm. — Sjonizm.— Bol-

oto najważniejsze rozdziały

jedyne| polskiej historji o żydach p. t.:

ZMIERZCH IZRAELA
HENRYK ROLICKI

DO NABYCIA
W ADMINISTRACJI DZIENNIKA WILEŃSKIEGO

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

Jerozolimskie 17 m. 5.

Cena 10 zł.
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Z KOMISJI DŁUGÓW PAŃSTWOWYCH.
Pos. Trąmpczyński o gospodarce gen. Góreckiego.

(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj w Ministerstwie Skarbu pod przewodnic-

twem senatora Popławskiego (BB) odbyło się posiedzenie Komisji

Długów Peństwowzch z udziałem posłów: Trąmpczyńskiego, Hołyń-
skiego i Karłowskiego oraz senatora Szarskiego.

Nieobeeni byli posłowie Kiernik i Byrka.'
Po przyjęciu sprawozdania o stanie

skarbu, pos. Trąmpczyński zwrócił uwagę,
zadłużenia i
że Skarb Państwa

zaangażowany odpowiedzialnością za Bank Gospodarstwa Krajowego

na blisko 1 i */, miljarda zł. bez kontroli Sejmu.
Obecny na posiedzeniu delagat Ministerstwa Skarbu odpowie-

dział, że kontrolę sprawuje Ministerstwo i Najwyższe Izba Kontroli.

Na to pos. Trąmpczyński ośw'adczył, że widocznie kontrola ta

jest niedostateczną, skoro prezes BGK. ma 1 miljon funduszu dy-

Spozycyjnego, co nie zgadza się ze statutem banku.

Nowelizacja rozporządzenia o ubeżpiecze-
niu pracowników umysłowych.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Dziś ma się odbyć w Warszawie posiedzenie Ra-

dy Zarządzająćej Związku Zakładów (lbezpieczeń Społecznych. Na
porządku dziennym m. i. znajduje sią sprawa opracowanego przez

specjalną komisję projektu nowelizacji rozporządzenia Prezydenta

Rz-plitej o ubezpieczeniu pracowników umysłowych.

Katastrofa samochodowa.

LWÓW  (Pat.) Wczoraj po

północy wydarzyła się w  Trus-
kawcu niedaleko gmachu zdrojo-
wego katasłrofa samochodowa,

której oflarą padły dwie arty-
stki, 7 artystów oraz Sufler
scen lwowskich, w chwili gdy
opuszczali gmach zdrojowy, w
którym grali na gościnnych wy-
stępach.

Po przedstawieniu artyści wsie-
dli w taksówkę, pragnąc powró:
cić do Lwowa.

Opodal deptaka najechał na

ZABURZENIE
BYDGOSZCZ. Pat. — Wczoraj

w południe w więzieniu bydgos-
kiem doszło do zaburzeń. Kilku-
nastu więźniów zdołało wydostać
się z cel i steroryzowawszy straż-
nika odebrało mu klucze, przy
pomocy których pootwierało nie-

taksówkę kierowany przez szofe-
ra samochód, wiozący kierowni-
ka firmy Standard % Nobel w
Polsce Samuelego.

Wskutek gwałtownego zderze-
nia auto wiezące artystów zo-
stało całkowicie zdruzgotane,
przyczem 4 pasażerów odnio-
sło bardzo ciężkie rany inni
zaś lżejsze. Aktorki Czajkow-
ską I Kopaczównę oraz akto-
ra Ratscklego odwieziono w
stanie groźnym do szpitala w
Drohobyczu.

W WIĘZIENIU.
mal wszystkie cele na pierwszem
piętrze więzienia. Wezwany na
pomoc oddział policji zdołał prze-
szkodzić więźniom w wydostaniu
się na podwórze i zmusić ich do
powrotu do cel. W sprawie tej
wdrożono dochodzenie.

Tragiczne samobójstwo uczenic.
Przyczyną nie złożenia egzaminów.

WARSZAWA. Pat. — Docho-
dzenie polic jne wyjaśniło taje-
mniczy fakt świerci dwu młodych
dziewcząt, których ciała znalezio-

no w Wiśle.
Jak się okazuje dziewczęta te

niejaka Helena Szczeblewska i
Romu Jakubczykówna, nie zdały

egzaminu i wobec tego popełni-
ły samobójstwo.

Charakterystyczae jest, że sa-
mobójczynie przed śmiercią ubra-
ły się w jednakowe suknie i wi-
docznie żeby utrudnić ratowanie
związały sobie ręce,

 

6 osób zabitych przez pioruny
Gwałtowna burza nad lasami tucholskiemi.

BYDGOSZCZ. Nad lasami tu-
cholskiemi i okolicą przeszła
krótkotrwała i gwałtowna burza,
połączona z piorunami, która wy-
rządziła bardzo wiele szkód, m. in.
pioruny zabiły: w Pamiętowie —
pastucha, w Małym Mędromierzu
— 8-letniego syna osadnika Mu-
solfa, w Gostyczynie — rolnika
Labickiego, oraz ziemianina Ciż-
mowskiego, w Małym Kacku —

25-letniego rolnika Lukasa i jego
2-letnią siostrę Annę, w Nowej
Karczmie — 49-letniego Lemań-
czyka i jego syna 19-letniego Jana.
Wszystkich wyżej wspomnianych
śmierć zaskoczyła w polu.

Pozatem pioruny  wznieciły
szereg pożarów, m. in. w Drożdże-
nicy, gdzie od uderzenia piorunu
spłonął budynek pocztowy.

Kłopoty starosty Henszla.
Niedawno odbywało się w Wej-

herowie święto sportowe p. w.
iw.f. W czasie zawódów sekre-
tarz imprezy pożyczał u korespon-
denta „Słowa Pomorskiego” wie-
czne pióro, by zapisywać wyniki.
Zauważył to starosta wejherow-
ski p. Henszel, przywołał sekre-
tarza i zabronił mu kategorycznie

pożyczania pióra od endeka.
, Nieszczęśliwy ten p. starosta Hen-
szel, dostał się do środowiska
Kaszubów narodowo myślących i
nie może ich odzwyczaić od obco-
wania z „endekami'. Więc po-
życzanie nawet pióra od nich
uważa za zbrodnię. Bo Wejhero-
wo — to nie Słonim.

Telefon Redakcji.
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тадгагиса 8 zł.

cyfrowe, skomplikowane | x zastrzeżeniem m
druku mogą być przez Administrac

onto czekowe w P. K.

 

    

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową ZI. 4 gr. 00,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 26 gr.

a e #8 proc. drożej.
dowełnie zmieniane.

. Mr. 80187.

Ogłoszenia
Terminy

DOOKOŁA KONFERENCJI LOZAŃSKIEJ.
Ameryka posiada klucz sytuacji.

LONDYN (Pat.) Dzisiejsza pra-
sa angielska uderza w nutę zwąt-
pienia co do Lozanny, referując
gentleman agreement, zawarte
w Lozannie po podpisaniu ofi-
cjalnych tekstów umów. W-g tego
gentleman agreement, plan Youn-
ga wchodzi ponownie w życie,
o ile umowa lozańska nie będzie
ratyfikowana, a ponieważ jasnem
jest dla każdego, że ratyfikacja
nastąpi tylko wówczas, gdy Ame-
ryka poczyni redukcje w spła-
tach długów, oczy. całej prasy

zwrócone są ku Ameryce.
W Londynie liczą się z mo-

żłiwością oficjalnych kroków An-
@! w Waszyngtonie w sprawie
długów. Prasa wskazuje na to, że
Ameryka posiada w swojem ręku
klucz syłuacji i podkreśla zn:-
czenie, jakie w tych warunkach
mieć będzie międzynarodowa
konferencja ekonomiczna.
„ Cała prasa nalega przytem
energicznie, aby konferencja od-
była się w Londynie, a nie w Ge-
newie.

Trzeźwy głos angielskiego męża stanu
LONDYN (Pat). 11 b. m. na

posiedzenia lzby Gmin Salford
Cripps w imieniu opozycji Labour
Party oświadczył, że każdy oby-
watel, którego obchodzą przyszłe
losy cywilizacji, schyli czoło przed
mądrością francuskich i niemiec-
kich mężów stanu, która doprowa-
dziła do kompromisu w sprawie
odszkodowań. Wszystkie stronni-
ctwa angielskie wdzięczne będą
W. Brytanji za to, że dopomośli
w osiągnięciu tego celu.

Ciekawe jest zestawienie z po-
oświadczeniem  dekla-wyższem

racji Churchilla w sprawie rezul-
tatów konferencji lozańskiej. Na

temże posiedzeniu izby Churchill
powiedział, że nie może przyłą”
czyć się do entuzjazmu, z jakim
witane są te rezultaty. Chociaż
wszystko co przyczynia się do
usunięcia tarć między Niemcami
a Francją jest rzeczą korzystną —
oświadczył mówca — zdaje mi
się jednak, że powinszowania na-
leży przedewszystkiem kierować
w stronę Niemiec. W niecałe 15
lat po zakończeniu wojny Niemcy
są całkowicie zwolnione od cię-
żarów, które nałożone zostały na
nie, celem wynagrodzenia okrop-
nych szkód wyrządzonych Francji.

Liga Narodów zwołuje konterencję
światową.

TEMATEM — SPRAWY EKONOMICZNE I MONETARNE.

GENEWA (Pat). Sekretarz ge-
neralny Ligi Narodów otrzymał od
sekretarza generalnego konteren-
cji lozańskiej pismo, zawiadamia-
jące oficjalnie o rezolucji tej kon-
ierencji, zapraszającej Ligę do
zwołania międzynarodowej kon-
ferencji ekonomicznej i monetar-
nej.

Rada Ligi Narodów zbierze się

„prawdopodobnie we czwartek. Na
posiedzeniu tem Rada wyznaczy
ekspertów, których nominacja jej
została powierzona, natomiast nie
grzewiduję się, aby Rada Ligi już
teraz wyznaczyła datę i miejsce
światowej konferencji gospodar-
czej, co nastąpi dopiero po wypo-
wiedzeniu się Stanów Zjednoczo-
nych w tej sprawie.

ROZRUCHY ©) NIEMCZECH.
W SAKSONJI REGULRANE

WALKI.

Wiele ofiar w zabitych i rannych.

LIPSK. (Pat.) Mimo ostatnich
zarządzeń policji wrzenia poli-
tyczne w Saksonji nie ustają.
Prasa notuje coraz poważniejsze
zajścia i krwawe bójki, które za-
czynają teraz przybierać charek-
ter regularnych potyczek. W sze-
regu miejscowości 'w czasie
starć 4 osoby zostały zabite,
20 ciężko I 40 lekko rannych.
Przeszło 100 osób, w tem
starcy, kobiety i dzieci zosta-
ło sllnie poturbowanych. Za
udźiał w rozruchach i prowoke-
cje aresztowano ogółem 250
osób. Sygnalizują znowu © po-
waźnych zaburzeniach na te
renie Górnych Łużyc, w okcli-
cach Słowlańskiego Budziszyna,
gdzie jedną osobą zabito, oko-
ło 20 odniosło rany od strza
łów rewolwerowych. Liczba lekko
rannych nie zdołano jeszcze usta
lić. Policja aresztowała 50 osób
Wobec znalezienia u nich broni
palnej oddano ich pod sąd do-
raźny.

BERLIN (Pat.) Podczas starć,
jakie zdarzyły się wczoraj w Duis-
burg Hamborn, jeden z demon-
strantów został zabity a dwóch
walczy ze śmiercią Do zaburzeń
doszło w czasie pochodu narodo-
wych socjalistów, ktorych zeata-
kowali przeciwnicy polityczni, da-
jąc do demonstrantów szereg
strzałów. Policja, interwenjując,
dała kilka sałw do tłumu.

Represje w stosunku do żydów.
LIPSK (Pot) Wielu Żydów w

Saksonji, jak donosi prasa łewi-
cowa, otrzymało w ostatnich cza-
sach listy z pogróżkami do któ-
rych dołączono znaczki metalowe,
przedstawiające wisząnego žyda.

Krwawy bilans.
BERLIN (Pat). Z chwilą rozpo-

częcia się intensywnej kampanii
wyborczej nastąpiło niezwykle
silne zaostrzenie się walk ulicz-
nych.

O rozmiarach, jakie przybie-
rają zaburzenia uliczne, świadczy
bilans z ubiegłej niedzieli, zamy-
kający się cyłrą 9 zabitych i kilku-
dziesięciu ciężko rannych.

Przebieg ubiegłej doby w Ber-
linie był bardzo niespokojny. W
różnych dzielnicach dochodziło do
starć, w czasie których oddano
szereg strzałów.

Interwenjowała policja, doko-
nmując licznych aresztowań.

W/g „Berliner Tageblatt', od
początku roku padło w starciach
ulicznych 83 ludzi, z czego w sa-
mym czerwcu 25 osób. Liczba
ofiar wzmogła się szczególnie od
chwili zniesienia zakazu noszenia
mundurów.
 

Od 1ii-u lat istniejąca szkoła

«ŹRÓDŁA PRACY»
z trzyletnim kursem bieližniar-
stwa, krawiecczyzny i trykotar-
stwa, Młynowa 2, przyjmuje zapi-
sy nowo-wsiępujących do Bursy
i do szkoły od godziny 10—1
w poniedziałki, środy i piątki.
  

Otwarcie uniwersytetu w Lipsku.
LIPSK (Pat.) Na skutek uspo-

kojenia się umysłów młodzieży
akademickiej rektor Litt zarządził

otwarcie uniwersytetu, który przed
kilku dniami był ośrodkiem wiel-
kic hzaburzeń studenckich.

W Austrii
WIEDEN. Pat.—Na dworcu w

Goess koło Leoben doszło wczo-
raj w południe do bójki między
czienkami Heimwehry a socjal-
demokratami. Trzech członków

też wrze,
Heimwehry i dwóch socjal-demo-
kratów zostało ranionych i od-
stawionych do szpitala. Pozatem
trzej członkowie oddziałów Heim-
wehry zostali pokaleczeni.

ROZRUCHY
BRUKSELA. (Pat). Partją so-

cjalistzczna w Charleroi ogłosiła

strajk generalny. Minister spraw
wojskowych  Crocaer zagroził

ogłoszeniem stanu wyjątkowego.

W BELGII.
Dia wzmocnienia garn'zonów w
okolicach, objętych strajkiem,
wysłano kilka oddziałów wojsto-
wych. Dągonano kilkunastulares7
towań wśród komunistów.

PAPEN O UMOWIE LOZAŃSKIEJ.
BERLIN (Pat). W poniedzia-

łek rano odbyło się posiedzenie
gabinetu Rzeszy, na którem kanc-
lerz von Papen złożył sprawozda-
nie z przebiegu konierencji lozań-
skiej i z zawartej unowy. Sprawo-
zdanie kanclesza Papena spotkało
się z  jednogłośnem uznaniem
wszystkich członków: gabinetu.

Bezpośrednio po tem posie-
dzeniu kanclerz von Papen przyjął
przedstawicieli prasy niemieckiej.
Wskazawszy na ujemne skutki,
jakie miałoby dla Niemiec rozbi-
cie się konierencji, kanclerz pole-
mizował z poglądem, że Niemcy
stały na sto metrów przed metą,

polegającą na prostem skreśleniu
powziętych poprzednio przez
Niemcy zobowiązań. Delegacja
niemiecka nie mogła zlikwidować
sytuacji, wytworzonej od chwili
zawarcia traktatu wersalskiego,
przez postawienie pod znakiem
zapytania ważności swego podpi-
su, gdyż równałoby się to posta-
wieniu się poza nawiasem norm,
jakiemi kierują się państwa kultu-
ralne i praworządne. Osiągniely
rezultat na drodze rokowań, liczą-
cych się ze stanem faktycznym,
kanclerz uważa za wielki postęp.

Zawarty pakt jest końcem syste-
mu reparacyj.

Przechodząc do kwestyj poli:
tycznych, kanclerz Papen bronił
się przed zarzutami, że niewłaści-
we było połączenie postulatów
politycznych z kwestjami repara-
cyjnemi. Zdaniem kanclerza, 0-
czywistem jest, że wraz ze zniesie-
niem reparacyj usunięta winna być
podstawa moralna, na której się
one opierały. Sprawę winy za
wybuch wojny kanclerz uważa za
zdecydowaną już w sensie dla
Niemiec pozytywnym. Na gruncie
zbliżenia, jakie nastąpiło w Lo-
zannie, zdaniem kanclerza nastą-
pić musi osiągnięcie w Genewie
w zakresie kwestji równoupraw-
nienia zbrojeń wyniku, odpowia-
dającego interesom narodu nie-
mieckiego. Obecnie należy ocze-
kiwać, jaki wpływ będzie miało
usunięcie reparacyj. Pozatem pakt
lozański w dużej mierze przy-
czynił się do poprawienia stosun-
kow Niemiec z innemi wielkiemi
narodami. Zadaniem rządu Rze-
szy będzie wszezepienie moralne-
go wyniku umowy lozańskiej w
elementy niemieckiego życia go-
spodarczego.

„3 miljardy mk. za pół roku będą warte
3 marki —oświadcza Hitler.

BERLIN. Hitler wygłosił dziś
w obecności 18.000 słuchaczy
przemówienie, w którem zaatako-
wał rząd Papena za stanowisko
zajęte podczas konferencji lozań-
skiej. Hitler oświadczył m. in.:
„Traktat lozański, który obciąża
naród niemiecki 3 miljardami ma-
rek po pół roku nie będzie: wart
więcej, niż 3 marki.”

Jest rzeczą charakterystyczną,
że jako główne hasło propagandy
wyborczej hitlerowcy obecnie
podnoszą rzekomą  ustępliwość
rządu Rzeszy w Lozannie, oświad-
czając na wiecach, iż po dojściu   

do władzy Hitlera porozumienie
lozańskie będzie wypowiedziane,

aby odciążyć podatników
mieckich.

0d Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom miejscowym którzy
zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będzie=
my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma.

z dniem 16 Lipca

nie-

Echa tragicznej katastrofy «Prometeusza»
Łódz podwodna zalana.

PARYŻ (Pat.) „Le Matin"
donosi z Cherbourga, 2е пи-
rek okrętu „Artiglio” stwier-
dził, iż dwa otwory łodzi pod-
wodnej „Prometeusz* są uchy-
lone, a w jadnym z nicn zńaj-
dują się zwłoki marynarza.

Dziennik dodaje, że wobec
niezwykłych trudności prace
nad podjęciem łodzi będą pra-

wdopodobnie przerwane.
PARYZ (Pat.) W ministerstwie

marynarki nie traaą nadziei wy-
dobycia „Prometeusza”. Podkre-
ślają, że fakt odjazdu statków
włoskich „Artiglio” i „Rostro* nie
oznacza bynajmniej zaniechania
dalszych prac. Przeciwnie, prafee
te będą kontynuowane z jeszcze
większą energją.
—

Sprawa emigracji i reemigracji robotników polskich.
Król belgijski o polskich robotn

Król belgijski, rozmawiając
przed kilku dniami z żoną posła

polskiego w Brukseli, p. Jackow-
skiego, poruszył sprawę robotni-

ków polskich, zatrudnionych w Bel

&!. Król wyrażał się z najwyż-

szem uznaniem o zaletach naszych

robotników, których obserwuje czę

sto podczas odwiedzin swych ko-

palń i zakładów przemysłowych.
Krórl Albert I podkreślił w roz-
mowie z p. ministrową Jackowską
zachowanie się i współżycie robo-
tników polskich w warunkach nor-
malnych, jak również w wypad-
kach jakiegoś nieszczęścia. Zwie-
dzając parokrotnie kopalnie bez-
pośrednio po katastrofie, król miał
możność, jak mówił, przekonać się
o godności i harcie robotników pol
skich. W końcu rozmowy król za-
znaczył, że robotnicy polscy są „do
brze wychowani i bardzo ry-
cerscy“.

Powyžsza opinja krėla belgij-
skiego jest poniekąd powtórzeniem
„wyrazów uznania dla robotnika
polskiego, jakie król Albert I wy-
powiedział w obecności korpusu
dyplomatycznego przed dwoma la-
ty podczas składania mu życzeń
przez posła R. P. z powodu stule-
cia niepodległości Belgji. Należy
podkreślić, że również królowa bel
gijska i minister pracy i opieki spo
łecznej, p. Heymans, wielokrotnie
podkreślali zalety polskich robot-
ników.

Wobec tego, że robotnicy pols-
cy są bezwzględnie najlepszymi ro
botnikami z pośród wszystkich ob-
cokrajowców, pracujących w Bel-
śjii w tamtejszych sterach miaro-
dajnych panuje opinja, że należa-
łoby z biegiem czasu zastąpić wy-

dalanych dziś obcokrajowców tyl-
ko Polakams LRA iv

Ciężkie czasy dla emigracji polsk.

Polska prasa w Ameryce po-
daje od pewnego czasu coraz czę-
sciej wiadomości o trudnościach,
które przeżywa emigracja polska.

Sytuacja gospodarcza w Sta-
nach Zjednoczonych nie idzie ku
poprawie. Bezrobocie wzrasta.
Wiiele rodzin polskich rozumuje zu
pełnie słusznie, że zamiast prze-
jadać w okresie stagnacji ciężko
zapracowane dolary w okresie do-
brobytu w Ameryce — lepiej jest
wrócić z dolarami do Polski i tam
przeżyć kryzys znacznie taniej, bo
w walucie złotowej. Stąd spodzie
wać się należy masowej reemigra-
cji polskiej do kraju. W Meksyku
gdzie trudności na rynku pracy są
mniejsze, zjawiła się inna przesz-
koda, mianowicie weszła w życie
nowa ustawa emigracyjna, žabra-
niająca zatrudniać w przedsiębior-
stwach więcej, jak 10 proc. miesz-
kańców. Jak widać, ustawa zmie-
rza do pozbawienia pracy, a na-
stępnie do wydalenia cudzoziem-
ców bezrobotnyci,

POJUTRZE
CIĄGNIENIE

Eae
3-ej KLASY

25-e] Loter]i Państwowej
1 dla posiadacza lesu
i losu klasy poprzedniej 10 zł.

dla nowonabywcy 30 zł.
Polska Loterja Państwowa

daje największe szanse wygrania
— połowa losów wygrywa —

Najszczęśliwsza kolektura
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Lit gokoli w Pradie,
(Od własn. korespondenta.)

Praha, w lipcu.

— Sletu zdar!
Jak cała Czechosłowacja, w tej

chwili słyszy się tylko to jedno
zawołanie. Na wystawach, do-
mach, na narożnikach ulic, u
skrzyżowaniu dróg — wszędzie,
jak naczelne dzisiaj dla całego na-
rodu czeskiego i słowackiego i
państwa drogowskazy, widnieją
wszędzie te słowa.

Ciążą one nad całem życiem.
Wszystko jest podporządkowane
temu dziełu, dominującemu nad
całem życiem Czechosłowacji, i
ku jego jak najświetniejszemu u-
rzeczywistnieniu uczyniono wszel-
ki wysiłek — tak żeby IX-ty Zlot
Wszechsokolski stał się jedno-
cześnie wyrazem sił żywotnych
Czechosłowacji i służył jak naj-
klasyczniejszy wyraz realnej pro-
pagandy tężyzny czeskiej.

I trzeba przyznać, że jako je-
den z walnych czynników pro-
pagandy — udał się aranżerom
znakomicie. W poniedziałek na-
czelnik wydziału prasy w. min.
spraw zagranicznych p.Hajek po-
dejmował w przepięknej kawiarni
na Barrandowie przedstawicieli
prasy, którą zaproszono na zlot:
było przeszło 120 dziennikarzy z
całego świata. Że byli przedstawi-
ciele wszystkich państw Europy,
to samo przez się jest zrozumiałe,
lecz żeby przybył także dzienni-
karz z Kalkuty — to nie tylko
egzotyczne, ale i świadczące o
kapitalnej umiejętności propagan-
dystycznej! I gdy przy deserze
odpowiadali gospodarzowi przed-
stawiciele państw, to jednomyślny
był wyraz podziwu i uznania dla
zdolności organizacyjnych i wiel-
kiego trudu, podjętego przez Zlot.

Urządzono Zlot obecny z okazji
100-nej rocznicy urodzin jednego
z twórców Sokolstwa, Mirosława
Tyrsza. Że zaś „sokolstwo, po-
wstałe w innych krajach i u in-
nych narodów, pochodzi w istocie
od Fiignera i Tyrsza, przeto uro-
czystość hołdu Tyrszowi stała się
uroczystością całego Sokolstwa,
gdziekolwiek ono istnieje.

A przedewszystkiem uroczy-
stością Sokolstwa słowiańskiego,
specjalnie zas czeskosłowackiego.
Najdobitniejszym tego faktu wy-
razem jest udział wojskowości w
Zlocie, wojskowości nie tylko cze-
skosłowackiej, lecz i rumuńskiej
i jugosłowiańskiej, a więc tych
państw, które są związane soju-
szem politycznym i wojskowym w
Małej Entencie.

Kiedy w poniedziałek zrana
przybyły do Pragi oddziały woj-
skowe zaprzyjaźnionych państw,
entuzjazm ulicy był nieprawdo-
podobny. Kto zna Czechów, któ-
rych temperament daleko odbiega
od temperamentu polskiego lub
jugosłowiańskiego, ten nie mógł
wyjść z podziwu, jak się masa, jak
się ulica, jak się miasto całe prze-
obraża. Wprost nie można było
poznać Pragi: taka była szumiąca,
rozlewna, wybuchająca niekłama-
nym entuzjazmem! Płynęły od-
działy wojskowe z dworca Wilso-
nowego przez Waclawskie Na-
mesti, salutując pomnik św. Wa-
cława, płynęły pośród nieprze-
branych tysięcy widzów; tłumy
wiwatowały, oklaskiwały gości
miłych, wołały im nieustannie „Na
zdar“, wstrzymały ruch komuni-
kacyjny, a jednak nie trzeba było
tworzyć żadnych kordonów na
najruchliwszych arterjach miasta,
gdyż sam tłum jakby dbał o naj-
łatwiejsze przejście dla maszeru-
jących w ordynku barwnych od-
działów wojskowych jugosłowiań-
skich i rumuńskich; szczególnie
serdecznie była okłaskiwana ma-
rynarka jugosłowiańska, tembar-
dziej, że Adrjatyk, Jadran, Czesi
uważają za morze słowiańskie,

Szeroko się po świecie odbije
ten imponujący Zlot sokoli. Ale i
wewnętrznie dla państwa czesko-
słowackiego będzie on miał po-
ważne znaczenie, W. okresie kry-
zysu powszechnego stanowi: on
imprezę, która zasili społeczeń-
stwo wielu miljonami koron, a już
przez roboty przygotowawcze ha-
mowała impet przesilenia gospo-
darczego, które jest i postępuje.
Ileż to sama Praga zarobi na zlo-
cie, na który przybyło conajmniej
pół miljona osób! Także i poli-
tycznie pociąga on za sobą kon-
sekwencje, gdyż — pomimo walk
i nieporozumień, poprzedzających
zlot — zwłaszcza pomiędzy Soko-
łami a organizacjami gimnastycz-
nemi katolickiemi — i pomimo
tarć wewnętrznych politycznych,
nastał obecnie, na okres Zlotu,
treuga Dei: zawieszono wszelkie
walki wewnętrzne,  stonowano
wzajemne tarcia między stronni-
ctwami, tak że nie przebijają się
one siłniej nawet u najgłośniej-
szego przeciwnika obecnej więk-
szości rządowej, posła Strzibnego,
który w swych popularnych pis-
mach, stara się o utrzymanie swej
linji zasadniczej, lecz równocześ-
nie idzię z prądem powszechnym.
— Sletu zdar! — jest dopraw-

dy zawolaniem powszechnem.spo-
łeczeństwa czeskiego i słowac-
kiego.| ‚ Н, %

DZIENNIK WILEŃSKI

Z prasy.
Lozanna.

Niema bodaj w Polsce pisma,
które nie poświęciłoby wstępnego
artykułu temu, co się stało w Lo-
zannie. s:

Głosy prasy można podzielić
na 2 zasadnicze grupy: 1) zadowo-
lonych z Lozanny i 2) niezadowo-
lonych. :

Do grupy pierwszej zaliczyć
należy prasę socjalistyczną i część
prasy sanacyjnej. a

Najpelniej reprezentuje ją „Ro-
botnik“, który powiada

„śdyby odprężenie to nastąpiło o
kilka lat wcześniej, a nie w dobie
straszliwego kryzysu gospodarczego i za-
ośnionych do rozmiarów niebywałych —
walk politycznych w Niemczech, to kon-
ferencję lozańską możnaby było uważać
za por zwrotny w dziejach powojen-
nych”. $ я 5

Swoją drogą, ježeli chodzi o
Niemcy, to niema takiej siły, któ-
ra uleczyłaby naszych socjalistów
i sanatorów z optymizmu.

Łyżka dziegciu.
Ale w tej beczce miodu nie

obeszło się bez łyżki dziegciu, bo
nawet „Robotnik“ nie może zam-
knąć oczu na fakt, iż

„Faszyzm niemiecki nie złoży broni
i nie wyrzeknie się swych planów po
zwycięstwie lozańskiem. Przeciwnie, ono
mu da otuchy do dalszego nacierania.
Już dziś Papen, ten Kiereński hitleryz-
mu, zapowiada akcję o zrównanie Nie-
miec w zbrojeniach, poczem pójdzie żą-
danie zmian granic itd.” Т ы

Ale i ten dziegieć nie zniechę-
ci socjalistów, którzy wiecznie
oblizywać się będą na widok mio-
du niemieckiego.

Zwycięstwo Niemiec,

Lecz obie grupy godzą się co do
jednego, że Lozanna przyniosła
Niemcom bardzo poważne zwy-
cięstwo. :

Tu nawet ten sam „Robotnik“
powiada:

„Konferencja lozańska  przyniosłh
Niemcom: duże zwycięstwo. Było to
zresztą do przewidzenia. Konferencja
miogła się skończyć rozbiciem, albo też
musiała dać Niemcom daleko idące u-
stępstwa, a ponieważ okoliczności złoży-
ły się dla Niemiec nadzwyczaj pomyślnie,
gdyż Francję reprezentował rząd rady-
kalny, a żadne z państw nie chciało
wziąć na siebie ryzyka rozbicia konfe-
rencji — więc szanse Niemiec były od
początku dobre".

Ku temu dawno szło.
Że szanse niemieckie były od

początku dobre jeszcze dobitniej
wykazuje „Kurjer Lwowski“, któ-
ry właśnie przypomina, że

„Już podczas samej konferencji po-
kojowej zmieniono pewne postanowienia
terytorjalne na korzyść pokonanych; stę-
piono ostrze plebiscytów, bądź to pozo-
stawiając na miejscu niemiecką machinę
państwową, bądź pozwalając na udział
setek tysięcy naprawdę lub rzekomo
przynależnych do danego terytorjum; od-
szkodowania obniżono w szeregu tzw.
planów i wprowadzono moratorjum; o-
kupację zlikwidowano przedterminowo;
nie zapobieżono ani tworzeniu przez
Niemców organizacyj o charakterze woj-
skowym, mających stanowić kadry przy-
szłej armji, ani fabrykowaniu mterjału
wojennego bądź to w ukryciu, bądź za-
śranicą Niemiec (np. w Rosji sowieckiej),
ale dla nich; organa kontrolne przestały
istnieć",

Cały ten proces
pomimo

„mniej lub więcej

odbywał się

konsekwentnego

oporu Francji, która w ciągu wojny po-
niosła najcięższe ofiary, a na przyszłość
jest obok Polski najbardziej zagrożona.
Pośród częstych konferencyj międzyna-
rodowych Locarno miało charakter prze-
łomowy, nadając likwidowaniu traktatu
szybsze tempoi pozwalając Niemcom
mówić ze zwycięskiemi państwami jako
równy z równym.

Doszło wreszcie do tego, że Niemcy
uznali się za zdolnych do zadania trak-
tatowi ostatecznego ciosu. Lozanna mia-
ła przynieść im swobodę zbrojeń, zanulo-
wanie tej resztki odszkodowań, jaka
jeszcze została, może nawet zapoczątko-
wać układy o rozszerzeniu ich granic z
krzywdą Polski. :

Tak, doszło wreszcie...
Ale zepewne jeszcze dojdzie do

licznych i coraz przykrzejszych
„niespodzianek“, które są właści-
wiie niespodziankami jedynie dla
tych, co mając oczy nie widzą, a
mając uszy nie słyszą.

Raczej nie chcą ani
ani słyszeć,

widzieć,

Przyczyny porażki, -

Ale skoro Niemcy zwyciężyły,
musiał ktoś odczuć porażkę.

Niewątpliwie w pierwszym
rzędzie stroną, która przegrała
jest Francja, a co zatem idzie, tak-
że i Polska.

Zastanawiając się nad przy-
czyną porażki francuskiej „Gaze”
ta Warszawska” stwierdza rów-
nież, że była ona do przewidzenia
i tłomaczy to tak:

„Różnica w napięciu energji poli-
tycznej pomiędzy społeczeństwem {тап-
cuskiem i niemieckiem jest obecnie tak
widoczna, że nie zachodzi potrzeba pi-
sania o niej. Radykalna większość par-
lamentu francuskiego i rząd p Herriot'a
są wyrazicielami tego, naszem zdaniem,
krótkowzrocznego pacyfizmu, który co-
raz bardziej staje się równoznaczny z re-
zygnacją z praw zwycięzców, zdobytych
krwią miljona poległych żołnierzy fran-
cuskich i genjuszem ich wodzów”.

Całkiem odmiennie przedsta-
wiają się sprawy w Niemczech,

„$dzie coraz bardziej wzbiera fala po-
lityki odwetowej, znajdującej swój wyraz
nietylko w opinji szerokich kół społe-
czeństwa, ale i w urzędowej działalności
sfer kierowniczych.

Ustępstwa, jakie poczynił p. Hetriot
hitlerowskim Niemcom, są konsekwencją
polityki francuskiej, zapoczątkowanej
jeszcze przez Briand'a, który, godząc się
w Hadze na ewakuacjeNadrenji, wypu-
ścił z ręki jedyną realną gwarancję bez-
pieczeństwa Francji i wykonania trakta-
tu wersalskiego. L

Niedaleka przyszłość wykaże, jak
ciężkie następstwapociągnie za sobą dla
Francji, jej sojuszników i całej Europy
umowa lozańska, znakomicie wzmacnia-
jącaca stanowisko polityczne Niemiec i
rozwój ich ekspansji gospodarczej, Е

Uwagi niewątpliwie całkiem
słuszne.

Co mówią białe plamy?

W jednym z ostatnich numerów
„Naprzodu zostały skonfiskowa-
ne dwa ustępy w artykule Taz
deusza Regera. Zawiadomienie o
konfiskacie zaopatrzył „Naprzód
następującą uwagą:

„Pisują do naszego dziennika długo-
letni doświadczeni publicyści, posłowie,
profesorowie. adwokaci — żaden z nich
jakoś nie ma poczucia prawa, które
wobec nich wszystkich reprezentuje je-
dyna tylko... cenzura, swe
ślady białemi plamami.

Te białe plamy głoszą: Wszystko w
Polsce jest wywrotowe i antypaństwo-
we, nikt w „narodzie idjotów” nie po-
siada poczucia prawa, tylko cenzura,

znacząca

TOS AOZCZ DOŁKA AI iTIPASTSSENTERTITK

Przeszło półtora miljarda zaległości.
Zaległości podatkowe, w ścis-

łem tego słowa znaczeniu, jak i z
tytułu świadczeń społecznych, sa-
morządowych i t. p., wynoszą prze
szło półtora miljona złotych.

Obliczenie ścisłe tych zaległoś-
ci jest niemożliwe. Rozmaite insty

tucje mają niejednakowe terminy

roku budżetowego, a przedewszyst
kiem prawie żadne nie zakończyły

bilansów za rok 1931, niejednako-

wy też jest system uwidoczniania

zaległości. Dlatego przytoczone da

ne należy uważać za materjał or-

jentacyjny.

Zacząć należy od niedoborów
bezpośrednich podatków skarbo-
wych na rok 1931/32. Zaległość
podatku śruntowego wynosi 14,3
milj. zł. Zaległość podatku przemy
słowego wynosi 62,7 milj. zł.

Zaległość podatku majątkowe-
$o wynosi 28,7 milj. zł.

Zoległość podatku dochodowe-
go wynosi 36,3 milj, Ponadto nie-
dobór z tytułu 10 proc. dodatku
nadzwyczajnego do danin publicz-
nych wynosi 14,3 milj. zł.

Ogółem zaległości skarbowe za
r. 1931/32, pomijając drobne pozy-
cje, jak podatek wojskowy, odset-
ki zwłok i t. p., które niewiele zmie
niają obraz ogólny, wynoszą 156,4
milj. zł. Biorąc pod uwagę, że już
obecnie powstają nowe zaległości,
oraz, że w latach ubiegłych były
one znacznie większe, aniżeli obe-
cnie i że przeważnie jeszcze nie
zostały ściągnięte, wnosić można,
że ogólna suma zaległości skarbo-
wych wynosi przeszło miljard zł.
Końcowa zaległość z r. 1930/31 po-
datków bezpośrednich wynosiła
1.097 miljonów zł.; jakkolwiek —
prawdopodobnie niezbyt znaczna
część tej zaległości została ścią-
gnieta, to przybyła nowa za r.
1931/32, tak, iż zaległość ogólna z
tytułu bezpośrednich podatków
skarbowych niewiele zapewne się
różni od sumy miljarda zł.

Najtrudniejsze do obliczenia są
należności samorządów z tytułu za
ległych podatków.

Według bardzo ostrożnego ob-
liczenia, zaległości samorządowe

wynosić powinny około 338 milj.
zł., w tem na woj. centralne przy-
pada 208,5 milj. zł, na wschodnie
— 43,8 milj. zł, zachodnie 49,3
milj. i na południowe 36,2 milj. zł.

Co do świadczeń społecznych
(Kasy Chorych, Ubezpieczeń Pra-
cowników Umysłowych, od wy-
padków, od bezrobocia i t. p.), о-
raz obowiązkowych ubezpieczeń
budynków od pożaru, instytucje te
bilansu za rok 1931 jeszcze nie o-
głosiły. Posiłkować się zatem na-
leżało materjałem dawniejszym.
Zaległości te, według przybliżone-
go obliczenia wynoszą około 239,3
milj. zł.

Tym sposobem zaległości skar-
bowe wynoszą przeszło miljard zł.,
samorządowe 338 miljonówi świad
czeń społecznych (wraz z ubezpie-
czeniem obowiązkowem od ognia)
— 239,3 milj. zł, razem zaś —
1.577 miljonów zł.

Zaległości podatkowo - skarbo-
we i samorządowe, oraz świadczeń
społecznych, wynoszą w woj. cen-
tralnych 804 milj. zł, co stanowi
51.0 proc. ogólnej sumy zaległości
na woj. wschodnie przypada 116.7
milj., tj. 7.4 proc., na zachodnie
391,1 milj. zł., (24,8 proc.), i na po-
łudniowe 265 miljonów zł. (16,8'/0).

Według grup społecznych na
rolnictwo przypadnie 30,7 proc., na
przemysł 28,5 proc., na handel 32,4
proc., na wolne zawody 1,0 proc.
i na inne grupy społeczne — 7,4
proc.

D
10 tys. robotników strajkuje.

w łódzkim przemyśle dzianym.

ŁÓDŹ. Strajk w przemyśle
dzianym w Łodzi doznał dalszego
zaostrzenia; — w przemyśle tym
strajkowało do tej pory 4 tys. ro-
botników, z dniem dzisiejszym
zaś, wskutek tego, że przemy-
słowcy odmówili narazie odpowie-
dzi na wysunięte postulaty robot-
nicze, strajk objął dalszych 6 tys.
robotników, tak, że liczba strajku-
jących wynosi obecnie 10.000
ludzi.

Na szlaku dziejowym żydów.
(Henryk Rolicki; Zmierzch Izraela, Warszawa 1932, str. 423, Skł.
GŁ: Adm. „Myśli Narodowej”, Warszawa, AL Jerozolimskie 17)

Żydzi — Arabowie — Islam.
Do najbardziej zajmujących

rozdziałów dziejów żydostwa na-
leżą stosunki jego z lslamem (str.
63 — 68):
—Stosunki żydów z koczowni-

czemi plemionami arabskiemi były
starej daty, że wspomni się tylko
władzę żydów nad Arabami w E-
gipcie. I sam półwysep arabski
był już zasiedlony przez żydów,
tak, że członkowie tajnego związ-
ku, którzy po zburzeniu Jerozoli-
my przez Tytusa schronili się do
Arabji, znaleźli tam liczne grona
współwyznawców. Żydzi tamtejsi
bywali nieraz przywódcami szcze-
pów arabskich, trudnili się przy
pomocy żydów perskich handlem
z Persją i rozbójnictwem. Dzięki
wyższości kulturalnej wywierali
znaczny wpływ na życie i wierze-
nia Arabów; głównem centrum,
skąd promieniowało żydostwo na
ludność półwyspu, stała się Jath-
ribu (Medina). „Żydom zależało
wiele na tem, aby Arabowie uwa-
żali ich i uznawali za lud spokrew-
niony” (H. Graetz, t. IV, str. 221),
To też wmówili im pochodzenie
od wspólnych przodków. „Arabo-
wie zaś, radzi, że się w ten sposób
rozszerzyły szczupłe ramy ich
wspominień dziejowych, sięgając
aż do patrjarchów żydowskich,
przyjęli na wiarę owe argumenty“
(H. Graetz, t. IV, str. 222).

Dzięki takim środkom uzyska-
li żydzi wszelkie swobody na pół-
wyspie i pozyskali wśród Arabów
szeregi  prozelitów judaizmu,
wśród których nie brakło i szei-
ków. „Epokowym atoli wypad-
kiem było przejście na religję ży-
dowską potężnego króla Jemenu”
(H. Graetz, t. IV, str. 222). O tych
sukcesach judaizmu dotarła na-
pewno wieść do kierownictwa ży-
dowskiego w Babilonji, gdyż sto-
sunki kupieckie były nader oży-
wione. Niewątpliwie nie bez wie-
dzy Babilonji postarało się żydo-
stwo arabskie wyzyskać dynastję
żydowską w walce z chrześcijań-
skiem Bizancjum. Następca króla
— prozelity (Abu Kariby) Zorach-
Dhu-Nowas (520 — 530 po Chr.)
zżydział już do tego stopnia, że
przybrał na tronie imię Jusuf (Jó-
zef). Nadawał się wobec tego do-
skonale do przeprowadzenia za-
czepnej akcji w imię pragnień ży-
dowskich. Zaczął od mordowania
kupców chrześcijańskich i prze-
szedł do masowych mordów
chrześcijan, gdzie tylko mógł ich
dosięgnąć.

W obronie chrześcijan wystąpił
król etiopski Elesbaa, gorący
chrześcijanin 1 przeprowadził swe
hufce przez morze Czerwone przy
pomocy floty bizantyńskiej. Zwy-
cięskie jego wojska położyły kres
państwu żydowskiemu w Arabji.
Wynikiem tej awanturniczej poli-
tyki żydowskiej były pogromy ży-
dów, dokonywane przez samą lud-
ność arabską, mszczącą się za
ściągnienie najazdu na kraj.

Pod koniec VI w. żydzi zdołali
się dopiero podnieść po otrzyma-
nych ciosach. Zwłaszcza w Jath-
ribie (Medinie) odzyskali swe
dawne znaczenie.

Judaizm nietylko zjednał sobie
niektóre plemiona arabskie i za-
szczepił wśród synów pustyni
pewne niezbędne urządzenia, ale
zbudził też założyciela nowej re-
ligii, którego działalność zatoczyła
szerokie kręgi w dziejach po-
wszechnych i aż po dziś dzień
przejawia się w skutkach. Maho-
met „prorok z Mekki i Jathribu”
nie wyszedł wprawdzie z łona ju-
daizmu, lecz bądź co bądź był jego
wychowankiem. Z judaizmu za-
czerpnął podniety do stworzenia
na fundamencie państwowości no-
wej religji, która pod mianem isla-
miu oddziałała nawzajem potężnie
na ukształtowanie się dziejów ży-
dowskich i rozwój żydostwa” (H.
Graetz, t. IV, str. 228),

Nauczycielem Mahometa miał
być Mekkańczyk, Waraba Ibn
Naufal, który przyjął judaizm.
„Pierwsze nauki Mahometa... mia-
ły zabarwienie nawsśkroś żydow-
skie" (H. Graetz, t. IV, str. 228),
Przez jakiś czas miał Mahomet
nawet sekretarza żydowskiego,
który wyręczał w pisaniu niepi-
śmiennego proroka.  Natrafiwszy
na opór w Mekce, ucieka Maho-
met do centrum arabskiego żydo-
stwa, do Jathribu (Mediny) w r.
622 po Chr. Od tej daty rozpoczy-
na się liczenie nowej ery przez ka-
lendarz mahometański.

Niebawem jednak otrząsł się
Mahomet z bezpośredniej zależ-
ności od żydów i zwrócił się nawet
przeciw nim. Ogłosił przeciw Su-
rę, zwaną Surą Krowy, w której
zarzucił im złamanie przymierza z
Allahem. Nakazał odtądwiernym,
by przy modlitwie zwracali się
twarzą do Mekki, nie zaś, jak
przedtem, do Jerozolimy. Naj-
oporniejszych żydów zmusił do 0-
puszczenia Arabji.

Na nic zdały się próby żydów,
by pozbyć się zbuntowanego pro-
roka za pomocą trucizny lub in-
nego podstępu. Nie odniosło na-
wet skutku podjudzenie kilku
plemion arabskich do wyprawy
na Medinę. W rezultacie Arabo-
wie odstąpili żydów, zaś Mahomet
urządził im pogrom. Udało się je-

dynie żydom wypróbowanym spo-
sobem podsuwać mu raz po raz
nałożnice żydówki, Richanę, Safję
i Zajnabę. Zajnaba dokonała skry-
tobójcześo zamachu na proroka.
Mahomet  skosztował kawałek
przyrżądzonego przez nią zatrute-
$o uda wielbłądziego, lecz wypluł
zaraz. Mimo to, chorzał aż do
śmierci.

Mahomet wymknął się żydom i
uzbroił tysiączne rzesze fanatycz-
nym duchem nowej wiary. Impreza
żydowska, mimo to, że nie stała
się tem, czego chcieli inicjatorzy,
w wyniku swym przyniosła Izra-
elowi niezmierzone korzyści. Za-
miarem kierowników żydostwa
było niewątpliwie wyzyskać przy-
gotowany od wieków grunt w
Arabji do zdobycia sobie olbrzy-
mich kadrów prozelitów, którzyby
z mieczem w ręku uderzyli na kra-
je chrześcijańskie, jako przednia
straż żydostwa.

Nie powiodła się wprawdzie w
całości pierwsza i istotna część
programu. Islam zachował nieza-
leżność organizacyjną od kierow-
ników judaizmu, lecz przesiąknię-
ty został żydowską wyłącznością
wobec obcych i nienawiścią do
chrześcijaństwa. Te dwa czynniki
starczyły na to, aby wojska islamu
runęły na kraje chrześcijańskie,
zaś żydom pozwoliły zbierać ko-
rzyści ze swych zwycięstw. Od-
tąd los żydów, mimo niejedno-
krotnych zatargów z wyznawcami
Allaha, na kilka wieków sprzęgł
się nierozerwalnie z ich fortuną.
Dzięki islamowi powiodło się ży-
dom naprawić klęski, będące
skutkiem lekkomyślnego zniszcze-
nia cesarstwa rzymskiego i wtar$-
nąć ponownie do Europy.

Rozsiani wszędzie żydzi zdradą
ułatwiali pochody wojsk muzuł-
mańskich. Wikrótce wskutek zdra-
dy wpadły w ręce Arabów Ceza-
rea (palestyńska) i Jerozolima (636
po Chr.). Za zgodą żydów i Babi-
lonja przeszła pod panowanie ka-
litów arabskich. Nic dziwnego,
wszak kierownictwo nie mogło
pozostać odcięte od terenu wyż-
szych wydarzeń,

Wkrótce przechodzi pod pano-
wanie arabskie Egipt, a niebawem
i cała Afryka północna.

„Stosunki między żydami, a
muzułmanami w wielu krajach
bardzo dobrze się ułożyły, a pra-
wie w żadnym kraju muzułmań-
skim nie znano systematycznych
prześladowań religijnych i przy-
musowych nawracań. Już za na-
stępnego kalifa. Alego, odegrali
żydzi perscy niepoślednią rolę:
około 90.000 żydów złożyło hołd
temu monarsze i tem rozstrzygnę-
ło na jego korzyść spór o tron
proroka' (Dr. Majer Bałahan: Hi-
storja i Literatura żydowska, t. II,
str. 21).

Czując się tak dobrze pod rzą-
dami kalifów, mogli już żydzi z
Afryki północnej spoglądać pożąd-
liwie na europejski brzeg morza
Śródziemnego, gdzie krzewiło się
chrześcijaństwo, a rozsiane gęsto
skupienia żydowskie pozbawione
były naogół politycznych wpły-
wów.

Ograniczenia praw żydowskich
w owym czasie uzasadniano wła-
śnie brakiem zaułania do ich po-
stępkėw,

Tymczasem nadszedł moment,
w którym żydzi mogli już zrzucić
maskę,

„Weszli w porozumienie ze
swymi szczęśliwymi braćmi afry-
kańskimi, zamierzając, prowdopo-
dobnie przy pomocy prących na-
przód mahometan i niezadowolo-
nych magnatėw krajowych, obalić
państwo Wiizygotów (r. 694)" (H.
Graetz, t. V, str. 16).

Spisek tym razem został od-
kryty i winni ponieśli zasłużoną
karę. ‚

Ale w kilkanašcie lat potem w
r. 710 „żydzi, którzy różnemi cza-
sy wyemigrowali z Hiszpanii i ich
nieszczęśni współwyznawcy — па
półwyspie połączyli się ze zdo-
bywcą Muzułmańskim  Tarikiem,
który przeprowadził z Afryki do
Adaluzji żądne boju zastępy” (H.
Graetz, t. V, „str. 16).
Bitwa pod Xeres de la Frontera

(711) rozstrzygnęła o losach chrze-
ścijaństwa na półwyspie iberyj-
skim. Po tem zwycięstwie „wtarg-
nęli zwycięscy Arabowie w śłąb
kraju, popierani wszędzie przez
żydów” (H. Graetz, t. V, str. 17).
Bramy stolicy kraju, Toledo, o-
tworzyli żydzi zdradziecko przed
wrogiem (712) i urządzili pogrom
chrześcijan. Fala muzułmańska
rozlała się po przez cały półwysep
iberyjski i wtargnęła aż do
Francji. Tu żydzi wydali Arabom
miasto Tuluzę. Dopiero klęska
wojsk arabskich między Tours, a
Poitiers ocaliła chrześcijaństwo.
Umocnienie się panowania isla-

mu w Hiszpanji pozwoliło żydom
na silne usadowienie się tuż u
wrót znienawidzonego  chrześci-
jaństwa. Następuje dla żydostwa
okres prawdziwego rozkwitu jego
wpływów ideowych i politycz-
nych. Dojrzewa powoli stan rze-
czy, w którym kierownictwo świa-
towe żydostwa może się przenieść
z Babilonji do Hiszpanii.

# 

A. CZECHOW. 3

Nieudany podstep.
Ilja Siergiejewicz Piepłow i żona je”

go Kleopatra Pieplowna stali pod drz:
mi i chciwie podsłuchiwali. Za drzwi

w maleńkim pokoiku, odbywały się, jak

się zdaje, oświadczyny pomiędzy ich cór:

ką Nataszeńką i nauczycielem szkoły

wiatowej Szczupkinem.
— Chryste! —

Patrzże, Pietrowna, jak tylko zaczną mó*
wić o uczuciach, zdejmuj zaraz obraz ze

ściany i idziemy błogosławić... Przyła-
piemy ich. Błogosławieństwo obrazem

święte i niewzruszone.. Nie wykręci się;

choćby nawet podał do sądu.

A za drzwiami ciągnął się taki djalog:

— Niech pani da spokój charaktero-

wi pisma, — mówił Szczupkin, zapalając
zapałkę o swoje kraciaste spodnie:
— Wcale do pani listów nie pisałem,

— No, tak... Czy ja nie znam pań-
skiego pisma! — śmiała się panna prze-
sadnie i głośno, przeglądając się w lust-
rze. — Zaraz poznałam! li, jaki pan ko-
miczny! Nauczyciel kaligrafji a pismo ja-
koby kura pazurem naskrobała! Jak pan
może uczyć pisać, kiedy pan sam tak
bazgrze?

— Hml... To nic nie znaczy. W kali-
śrafji nie charakter pisma jest ważny:
ważnem jest to, aby uczniowie nie pró-
żnowali. Tego linijką trzepnie się po gło
wie, tamtego postawi w kącie... A cóż
pismo! Głupstwo! Niekrasow był litera-
tem a przykro patrzeć, jak smarował: W
zbiorze dzieł załączono jego autograf.
— To Niekrasow a to pan... (west-

chnienie): Za pisarza wyszłaby z wielką
chęcią: On napewno układałby dla mnie
wiersze z pamięci!

— Wiersze i ja mogę układać, jeżeli
pani sobie życzy.

— A o czem pan może pisać?
— O miłości... o uczuciach... o pani

oczach... Przeczyta pani — zadumasię...
Łezka napłynie!

— A jeśli napiszę dla pani wiersz,

pozwoli pani wtedy pocałować rączkę?

— Wielka rzecz!.. Może pan poca-
łować choćby zaraz!

Szczupkin przyskoczył i z oczyma na
wierzchu przylgnął do pulchnej rączki
pachnącej jajecznem mydłem:

— Zdejmuj obraz — niecierpliwił się
Piepłow, trącąc łokciem żonę, i blady ze
wzruszenia dopinał guziki. — Idziemy!
Noli...

I, nie czekając ni sekundy, Pieplow
rozstworzył szeroko drzw..

-— Dzieci. — wykrztusił, otwierając
ramiona i mrugając łzawemi oczyma... —

Bóg was błogosławi, dzieci moje... Żyjcie
mnóżcie się... rozradzajcie...

— L.„ i ja błogosławię... — odezwała
się matka, płacząc ze szczęścia — Bądź
cie szczęśliwi, drodzy moi! ;
— Ach, pan odbiera mi mėj skarb

jedyny! — zwróciła się do Szczupkina. —
Nieckże więc pan ją kocha, niech pan bę- į
dzie dla niej dóbry...

Szczupkin otworzył szeroko usta ze
zdumienia i strachu. Interwencja rodzi-
ców była tak nagła i śmiała, że nie mógł
wymówić ni słowa.

„Wpadłem! Złapali mnie! —pomy-
ślał, tracąc przytomność ze strachu, —
Nakryli cię bracie! nie uciekniesz!”

I w pokorze schylił głowę, jakby
chciał mówić: „Bierzcie, jestem pobity!“
— Bło.. błogosławię... ciągnął oj-

ciec i rozpłakał się także: — Nataszeńko,
córko moja, stań obok... Pietrowna, daj
obraz...

Nagle jednak ojciec przestał płakać
i twarz jego przekrzywiła się z śniewu.

— Durny pień! — powiedział ze złoś
cią do żony. Ty ośla głowo! Cóż to za
obraz?! — Ach, święci ojcowie!

Co się stało? Nauczyciel kaligrafji
nieśmiało podniósł oczy i zobaczył, że
jest uratowany, matka w pośpiechu zdję-
ła ze ściany zamiast obrazu portretpisa-
rza Łażecznikowa.

Stary Piepłow i żona jegoKleopatra
Piepłowna z portretem w rękach stali
skonfudowani, nie wiedząc, co robić i co
mówić,

Nauczyciel kaligrafji skorzystał z ich
zmieszania i czemprędzej zwiał.

Reklama jei
diaignią band  

Podręczna Narodowa Bi-
bijoteka Programowa:
1. J. Bartoszewicz: „Słownik

Polityczny”, zł, 3— Skł. gl. „Gaz.
Warsz." (Zgoda 5).

2. J. Bartoszewicz: „Zagadnie-
nia polityki polskiej”, zł. 3-—
Skł. gł. „Dom Książki Polskiej''
(PL 3 Krzyży).

3. R. Dmowski: „Polityka Pol-
ska”, zł 10— Skł. gł „Gaz.
Warsz.“ (Zgoda 5).

4. R. Dmowski: „Świat powo-
jenny i Polska”, zł, 10— Skł. gł,
„Gaz. Warsz." (Zgoda 5).

5. J. Giertych: „O program po-
lityki kresowej”, zł. 450. Skł. gł
„Dom Książki Polskiej” (W-wa,
Pl. 3 Krzyży).

6. H. Rolicki: „Zmierzch Izra-
ela", zł, 10— Skł. gł. „Myśl Na-
rodowa'* — Warszawa, Al. Jero-
zolimskie 17 m. 5.

7. R. Rybarski „Przysziość go-
spodarcza świata" zł. 9 — Skł.
gł. „Gaz. Warsz." (Zgoda 5).

8. M. Seyda „Polska na prze-
łomie dziejów* (tom I wyczer-
Pany, tom II zł. 26.—) Skł. gł.
„Dom Książki Polskiej" (pl. 3
Krzyży),
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KRONIKA.
Magistrat wciąż redukuje.

Dowiadujemy się, że na jedno z
najbliższych posiedzeń Magistratu
wpłynie ponownie sprawa reduk-
cyj personalnych. Obecnie sporzą-

dzana jest lista kandydatów, któ-
ra obejmie kilkadziesiąt nazwisk
urzędników z rozmaitych wydzia-
łów i biur Magistratu.
 

SPRAWY MIEJSKIE.
— Najblizsze kolejne posiedze-

nie Rady Miejskiej wyznaczone
zostało na dzień 21 b. m. Poza
budzącą ogólne zainteresowanie

sprawą ławnika Łokuciewskiego,
która znajdzie na tem posiedzeniu
swe ostateczne rozwiązanie, na

porządku dziennym znajdzie „się

również projekt nowego prelimi-

narza budżetowego. Mimo przy-
nagleń władz nadzorczych budżet
i w roku bieżącym na plenum
Rady Miejskiej wpływa z bardzo
znacznem opóźnieniem, co zostało

spowodowane ciężką sytuacją fi-

nansową miasta, która nastręczała
dużo trudności przy układaniu
nowego preliminarza,
Na nad regulacją Wilii.

Na jednej z ostatnich narad, jakie
się odbyły w Magistracie, posta-
nowiono wzmożyć starania na te-
renie władz centralnych o uzys-
kanie pożyczki na wykonanie
planu regulacyjnego brzegów
Wilji, który ma zabezpieczyć mia-
sto na przyszłość przed ewentual-

nemi skutkami powodzi. Plan
obejmuje regulację brzegów na

przestfzeni od wojskowego wię-

zięnia na Antokolu do Zwierzy-
nieckiego mostu.

8 SPRAWY SANITARNE,
— Lotne komisje sanitarne.

Władze sanitarne zdwoiły ostatnio
nadzór nad sprzedażą artykułów

spożywczych na rynkach wileń-

skich, Specjalne komisje lotnedo-

konują nagłej lustracji, badając

czy sprzedawany towar odpowia-

da warunkom hygjeny. W wy-

padku stwierdzenia antysanitar
nego stanu produktów, sprzedaw-
cy pociągani są do surowej odpo-
wiedzialności.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Zwyżka cen produktów. W

ostatnich tygodniach stale noto-
wano spadek cen na produkty

żywnościowe, dopiero tydzień mi-

niony przyniósł bardzo zresztą

nieznaczną zwyżkę cen, która

znajduje swe wytłumaczenie w

zwiększonym popycie na produkty

macew,w pierwszym zaś
dzie na nabiał i sery.

3 SPRAWY WOJSKOWE.
— Odroczenia dla jedynych

żywicieli. _W związku z ukończe-
niem poboru rocznika 1911-go sta-

ła się obecnie aktualną sprawa

sposobu uzyskiwania odroczeń

przez jedynych żywicieli. Dotyczy
to tych, którzy utrzymują swe ro-

dziny, lub odziedziczyli gospodar-
stwa rolne. Podania takie winne
być złożone w ciągu 14 dni od
chwili uznania poborowego za

zdolnego do odbywania RE
jskowej,  przyczem podania

„kład się w Starostwie Grodz-
kiem z załączeniem zaświadczenia
Komisji Poborowej i innych do-
wodów.

O ile poborowy stał się jedy-
nym żywicielem później lub rów-

nież później odziedziczył gospo-

darstwo rolne, to musi złożyć po-

danie w ciągu 4 tygodni od daty

zaistnienia tych okoliczności. |
Poborowi, którzy zamierzają

starać się o przedłużenie posiada-

nego odroczenia służby wojskowej,
winni składać podania już w
dniach najbliższych.

SPRAWY. RZEMIEŚLNICZE.
— Sanacyjny Związek Pieka-

rzy połączył się z socjalistycznym.
Na odbytem w dniu 9 b. m. wal-
nem sake członków sanacyj-
nego Związku Piekarzy, zorgani-
zowanego przy Związku Zawodo-
wym Robotników Przemysłu Spo-

_ żywczego Rzeczypospolitej Pol-
skiej uchwalono przyłączenie się
do socjalistycznego Związku Kla-
sowego Piekarzy Przemysłu Me-

- chanicznego.
W ciągu ostatnich dni oba wy-

mienione związki połączyły się.
Jak wtajemniczeni twierdzą, po-
łączenie to nastąpiło z powodu
osłabienia zarówno w jednej orga-
nizacji, jak i w drugiej, spowodo-
wanego masową ucieczką człon-
ków.
— Bezrobocie wśród murarzy

i betoniarzy. Obecnie panujący
kryzys ekonomiczny bardzo bo-
leśnie daje się odczuć murarzom
i betoniarzom, którzy, pomimo se-
zonu, pozostają w dalszym ciągu

_ bez pracy.
Według zestawień Chrześcijań-

_ skiego Związku Zawodowego Mu-
_ radzy i Betoniarzy bezrobocie w
| ich branży objęło 400 osób. Ogó-
łem murarzy i betoniarzy jest w
Wilnie 500.
W związku z tak ciężką sy-

“ tuacją materjalną, związek zamie-
rza w eh dniach zwołać
walne zebranie wszystkich mura-
rzy i betoniarzy w celu powzięcia
uchwał, zdążających do poprawy
bytu.

„SPRAWY ROBOTNICZE.
— Podpisanie nowej umowy

zbiorowej w przemyśle drzewnym.
W tych dniach została podpisana

myśle drzewnym na rok 1932 i
r. 1933, z mocą obowiązującą do

0 lipca 1933 roku.

k

nowa umowa zbiorowa w prze-.

Uchwalone w tej umowie nowe
ceny za robociznę są niższe w po-
równaniu do lat poprzednich o
10 proc. Pomimo, iż ceny za ro-
bociznę są niższe, wśród szerokich
warstw robotniczych panuje zado-
wolenie z powodu podpisania no-
wej umowy zbiorowej.

RÓŻNE,
— Brak znaczków stemplo-

wych. Sfery kupieckie nadal
uskarżają się na brak w sprzedaży
znaczków stemplowych 25 groszo-
wych.

Po wejściu w życie nowych
przepisów o opłatach stemplo-
wych znaczki te są nieodzowne,
gdyż kupcy narażani bywają na
nalepianie znaczków o wyższej
wartości, niż przewidują przepisy,
co powoduje poważne obciążanie
manipulacyj handlowych.
—

Teatr | muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— W Bernardynce. Dziš o godz.

8.15 — wesoły wodewił Danielewskiego
p. t. „Polacy w Ameryce".

Jutro, w środę 13 bm., przedstawie-
nie sprzedane dla wojska.
— W. Lutni. Dziś o godz. 8.15 szam-

pańska komedja Coolus'a i Rivoire'a p. t.
„Od kanapy... do fotela".

Jutro teatr nieczynny z powodu wy-
jazdu zespołu na występy do Druskienik
ze EZR „Od RY:Aa AA

‚ — Występy Ryskiego Teatru Rosyj-
skiego w Bernardynce. Pod BER
tygodnia zjeżdża do Wilna na gościnne
występy Ryski Teatr Rosyjski, aby w
dniach 15, 16, 17 i 18 lipca w Teatrze
Letnim w Bernardynce dać tylko 4
przedstawienia. Publiczność  wileńska
niewątpliwie zainteresuje się gošciną
Zespołu Ryskiego w Wilnie.
— W Parku Sportowym — opera pod

kopułą gwiazd. Dziś 12 bm, premjera ar-
cywesołej szampańskiej opery „Cyrulik
sewilski” w opracowaniu muzycznem
Rossiniego, słowa Sterbiniego. Udział
biorą: Elza Igdalł, Adam Ludwig, Stani-
sław Narocz-Nowicki, Adam  Kopciu-
szewski, Michał Martini, N. Pekarówna,
W. Niedzielko i inni. Reżyserja — prof.
Adam Ludwig. Kapelmistrz dyr. Rafał
Rubinsztejn. Początek punktualnie o
godz. 8.30 wiecz. Ceny: od 2 zł. do 40 f

Anons! W czwartek, 14 bm., Wielki
Koncert symfoniczny pod batutą wszech-
šwatowej sławy i pierwszego dyr. opery
warszawskiej prof. Walerego Berdiajewa.

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 12 lipca.

11.58: Sygnał czasu. 1510: Program
dzienny. 15.15: 1) Muzyka polska. 2)
Wesołe piosenki. 15.35: Kom. met. 15.40:
Przegląd kompozytorów różnych naro-

 

dów (płyty). 16,30: Chwilka strzelecka.
16.40: led warzywa“, odcz. 17.00:
Popularny koncert symfoniczny. 18.00:
„O wielkiej i małej poezji”, odcz. 18.20:
Koncert. 19.15: Przegląd litewski. 19.35:
Pras. dzien. radj. 19.45: Pog. radjotech-
niczna. 20.00: Koncert popularny. 20.55:
„Polityka w literaturze”, felj. 21.05:
D. c. koncertu. 22.00: Muz. tan. 22.40:
Wiad. sport. 22.55: Muz. tan.

Środa, dnia 13 lipca.
11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program

dzienny. 15.15: Muzyka francuska. 15.35:
Kom. met. 15.40: Aud. dla dzieci. 16.05:
Przegląd instrumentów solowych. 16.40:
„Lipiec1 1917 r. w Polsce", odcz. 17.00:
Koncert popularny. 18.00: Połów ryb i
polowanie w Japonji, odcz. 18.20: Muz.
lekka. 19.15: Litewski poradnik gospo-
darczy. 19.30: Pras. dzien. radj. 19.45:
„Ciotka Albinowa mówi”. 20.00: Muz.
lekka. 20.35: Kward. lit. 20.50: Recital
skrzypcowy I. Dubiskiej. 21.50: Kom. z
Warsz. 22.00: Muz. tan. 22.25: Arje
operowe. 22.40: Wiad. sport. 22.50:

uz. tan.

DZIENNIK WILEŃSKI

Katastrofa kolejowa.
Dziś o g. 3 póp. przy poda-

waniu ze st. towarowej na st, o-
sobową Wilno składu pociągu wy-
darzyła się katastrofa kolejowa.
Zwrotniczy zauważywszy, że po-
ciąg idzie po niewłaściwym torze
usiłował przełożyć zwrotnicę, przez
którą jednak pociąg już prze-
chodził.

Skutkiem tego nastąpiło ro-
zerwanie pociągu i pięć wago-
nów platform wykoleiło się zata-
rasowawszy tory na przestrzeni
kilkunastu metrów. Uszkodzona

przytem została centralna sygna-
lizacja. Na szczęście ofiar w lu-
dziach nie było. Niezwłocznie po
wypadku na miejsce katastrofy
przybył naczelnik l-go oddziału
Rychu p. inż. Fiedorowicz.

Straty narazie nieustalone je-
dnak są znaczne.

Powodem katastrofy nieuwaga
zwrotniczego, który przełożył zwro-
tnicę pod przeježdžającym po-
ciągiem.

Dochoozenie prowadzą władze
kolejowa i policyjne.

 

Konferencja prasowa w „Arbonie“.
Kwestja nowej taryfy.

Wczoraj o godz. 13 w lokalu
T-wa Arbon odbyła się konfe-
rencja prasowa, na której dyrektor
Arbonu p. Tarło zaznajomił przed-
stawicieli prasy wileńskiej z no-
wym projektem taryfy, możliwie
najwydatniej obniżający koszt prze
jazdów autobusami komunikacji
miejskiej.

Według opracowanej taryfy 1
kilometr ma kosztować 15 gr.,
2 klm. 20 gr., 3 klm. 30 gr. i t. d.
Tak, že przejazd z Dworca, na-
przyklad, do ul. Gedyminowskiej
na Zwierzyńcu wyniesie tylko
40 gr.

Zostaną też wprowadzonebile-

ty okresowe i bilety wielokrotnej

jazdy, czyli książeczki z pewną

ilością biletów, które kupowane

„hurtowo* będą kosztować taniej,

niż bilet dla jednorazowego prze-

jazdu.
Sprzedawać te bilety będą

konduktorzy, jak to praktykuje
się już w Warszawie.

Wobec tego, że taryfa obniża

koszt przejazdu do ostatnich gra-

nic kalkulacji handlowej Arbonu

— bilety ulgowe i przesiadkowe
będą zniesione. Wprowadzenie
taryfy tej powinno wpłynąć na

zwiększenie się frekwencji pasa-
żerów.

Jednakże wprowadzenie tej
taryfy, naszem zdaniem, nie na-
stąpi tak prędko, bo biorąc pod
uwagę „błyskawiczne” załatwia-
nie podobnych spraw przez nasz
Magistrat i wałkowanie ich na
szeregu posiedzeń Rady Miejskiej,
odłoży się zapewne tę taryfę, jak i
sprawę nowych bruków, ad calen-
das grecas.

Przykładem niezmiernie powol-
nego rozpatrywania tych spraw
w Magistracie może posłużyć
ostatnia, obniżająca koszt prze-
jazdów w średniem do 15% taryfa,
która została złożona do Magi-
stratu w marcu r. b., zatwierdzona
przez Radę Miejską dopiero 10
dni temu i... lak dobrze już odle-
żała, leży jeszcze gdzieś w kance-
larjach, bowiem Arbon dotych-
czas nie otrzymał oficjalnego za-
wiadomienia od władz miasta.
Narazie tylko myszy gryzą setki
tysięcy przygotowanych biletów
i wydrukowanych taryf poszcze-
gėlnych linij.

Stosownie do tej ostatniej (juž
zatwierdzonej!) taryty, koszt prze-
jazdu do 1250 mtr. wyniesie 20 gr.
i každy następny kilometr po 10
gr. Tak že przejazd na linji II,
od Dworca do rogatki Kalwaryj-
skiej, będzie kosztowal 50 gr., od
przystanku Cerkiew na Pohulan-
ce, na linji III, do końca Pośpiesz-
ki (długość trasy 7.100 mtr.) 80 gr.

Taryfa ta przewiduje obniżkę

ATZ ORA IE PA CEA DROGAKLATAEE AKELLA UAIVAEL

Niemiły cudzoziemiec opuścił Wilno.
W dniu wczorajszym policja

śledcza zatrzymała w Wilnie zna-
nego zawodowego złodzieja spe-
zjalistę kieszonkowca Josela Tra-
binowicza, urodzonego w Rumuniji,
obywatela litewskiego. Przed kil-
ku tygodniami Trabinowicz aresz-
towany został w Wilnie i wysie-
dlony do Litwy. Widocznie sprzy-

krzyło mu się na Litwie, bowiem
z powrotem przedostał się do Wil-
na, gdzie został znowuż zdemasko-
wany i aresztowany.

Po odbyciu kary za nielegalne
przekroczenie granicy, Trabino-
wicz ż powrotem przetransporto-
wany zostanie do Litwy.

Zatrucie nieświeżemi produktami.
W. ciągu ubiegłego dnia za-

notowano w Wilnie aż dwa wy-
padki masowego zatrucia się nie-
świeżem jedzeniem. Przy ulicy
Nowogródzkiej nr. 8 uległa zatru-
ciu  nieświeżą rybą rodzina
Lidzkich, składająca się z 6 osób.
Zatrutych przewieziono do szpi-

tali miejskich.
Drugi wypadek zatrucia się,

tym razem nieświeżem mięsem,
miał miejsce przy ulicy Legjono-
wej 52, gdzie uległa zatruciu się
rodzina Chonkier. Pomocy zatru-
tym udzieliło pogotowie Kasy
Chorych.

Karambole samochodowe.
Wczoraj wieczorem przy zbie-

gu ulic Kijowskiej i Piłsudskiego
szybko mknący autobus najechał
na motocyklistę Jankiela Troka,
zam. przy ulicy Zakretowej. Mo-
tocykl został roztrzaskany. Mo-
tocyklista poniósł stosunkowo

 

WYPADKI
— Topielec. W dniu 9 b. m. w

stawie przy ul. Strycharskiej w
czasie kąpieli utonął Kozioł Sta-
nisław,.woźny Komendy P. P. m.
Wiilna. Zwłoki wymienionego wy-
dobyto i zabezpieczono na miejscu
do decyzji władz prokuratorskich.
— Omal nie katastroia. W dniu

10 b. m. na rzece Wiiljj wskutek
zderzenia się łodzi ze statkiem
„Pan Tadeusz', ta ostatnia wy-
wróciła się, zaś znajdujący się w
niej Łazarenko Hipolit (Obozowa
11) i Czernisówna Marja (Pożaro-
wa 3) wpadli do rzeki i poczęli
tonąć, lecz przy pomocy łodzi
policyjnej zostali wydobyci,

lekkie rany.
Nieco później na tem samem

miejscu zderzyły się dwa autobu-
sy Arbonu. Oba autobusy zostały
uszkodzone. Z pasażerów nikt nie
ucierpiał.

Epidemja wšcieklizny!
WARSZAWA. Wedlug obser-

wacyj Państwowego Zakładu Hy-
gjeny wzmogla się bardzo silnie,
szczególnie w województwach
centralnych epidemja wścieklizny.

Ostatnio na terenie samej Warsza-
wy zanotowano aż 177 wypadków
pokąsania ludzi przez wściekłe
psy, na terenie działalności zaś
Warszawskiego Zakładu Hygjeny
ilość wypadków tego rodzaju do-
szła do tysiąca. Szczególnie czę-
sto trafiają się wypadki pokąsania
przez wściekłe psy na warszaw-
skich letniskach podmiejskich,

{

biletów ulgowych i pozostawia
bilety przesiadkowe. Przewidy-
wane jest, że w najbliższych
dniach taryfa ta zacznie obowią-
zywać. Na konferencji poruszone
zostały także kwestje stosowania
kar względem personelu. Otóż
kary pieniężne stosowane są b.
ostrożnie i podlegają kontroli In-
spektoratu Pracy. Pieniądze uzy-
skane z kar idą do rozpo-
rządzenia Ministerstwa Oświaty.
Dyrekcja Arbonu wyjaśnia, że ka-
ry pieniężne słosowane są we
wszystkich większych' instytu-
cjach przemysłowych i służą dla
utrzymania dyscypliny służbowej.

Należy przyznać, że obsługa
Arbonu, jak na stosunki wileńskie,
jest zupełnie poprawna i wynika-
jące czasami zatargi są powodo-
wane nerwowością samej publicz-
ności.

Podnoszona była także sprawa
nadmiernej szybkości wozów.
Jednakże zarzut ten nie jest wła-
ściwy, bo na to przecież służą
nowoczesne pojazdy mechaniczne,
by jaknajszybciej przewozić w
pewnym kierunku swych pasaże-
rów. llość wypadków na linjach
Arbonu jest minimalna, mimo zu-
pełnej ignorancji naszej publicz-
ności w przystosowywaniu się do
tempa nowoczesnej komunikacji.

Brak wypadków z ludźmi jest
dowodem sprawności kierowców,
specjalnie dobieranych z pośród
najlepszych w swoim fachu.

Kończąc rozmowę, dyr. Tarło
nadmienił, że stara się o przenie-
sienie do Centrali w Warszawie,
ponieważ w Wilnie, mimo całko-
witego oddania się sprawie, nie
może znaleść należytego zrozu-
mienia ze strony czynników mia-
rodajnych.

Zmając energję p. Tarły, przy-
puszczamy, że odjazd jego może
ujemnie się odbić na sprawności
funkcjonowania komunikacji miej-
skiej... B. Micz.

Eik avio Į |

Konfiskata.
Wczorajszy numer „Dziennika

Wileńskiego” uległ konfiskacie za
artykuł „O reformie szkolnej.
Pogląd znakomitego uczonego
prof. Oswalda Balzera”.

Ten pogląd swój wygłosił sę-
dziwy uczony pedagog na pu-
blicznem, dorocznem uroczystem
posiedzeniu Towarzystwa Nauko-
wego we Lwowie. Mowa prof.
Balzera ukazała się w szeregu
pism, skąd dosłownie ją powtó-
rzyliśmy.

Drugi artykuł skonfiskowany
pod tytułem „Przyczyny ustąpie-
nia biskupa polowego" był do-
słownym przedrukiem (z powoła-
niem się na źródło) z Katowickiej
„Polonji" i został przedrukowany
przez szereg pism, w tej liczbie
np. przez „Gazetę Bydgoską”,
gdzie nie uległ konfiskacie.

Ruch wydawniczy.
Podziemna dyktatura, „Podziemna

dyktatura" P. Omma, która ukazała się
w przekładzie polskim nakładem Ge-
bethnera i Wolfia, jak to stwierdza
Adolf Nowaczyński w swej  treściwej
przedmowie — jest najlepszą, najciekaw-
szą i najżywszą książką o Ameryce pro-
hibicyjnej.

Jest to powieść-pamiętnik osobiste-
go sekretarza Al Capone — tewelacyj-
ny dokument dużej wagi.

Książka ta demaskuje Amerykę
podziemną, przerażające głębie, rozmiary
i mistrzowską technikę zbrodni i ko-
rupcji.

Proceder gangsterów, korupcja władz
policyjnych i sądowych, masakry uliczne,
szantażg„i uprowadzenia (przypominamy
sobie nieszczęsnego Lindbergha), miljony
i ogromne wplywy polityczne Al Capo-
nego, Djamonda i innych krėlėw trusto-
wego występku — wszystko to sklada się
na rewelacyjny, infernalny obraz życia
amerykańskiego.

a sensacyjna książka jest poważ-
niejszem i cięższem od najbardziej u-
czonych wywodów oskarżeniem ducha
dzisiejszej Ameryki i  Amerykanizmu.
(Cena zł. 6).
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Obniżki taryt kolejowych
domagają się przemysłowcy

weglo
WARSZAWA. Na konferencji

węglowej w min. Przem. i Handlu
przemysłowcy węglowi przedłożyć
mają memorjał w sprawie obniże-
nia kolejowej taryfy eksportowej
z 7,20 na 6 zł, za tonnę.

Zdaniem przemysłowców ob-
niżka ta wzmocniłaby pozycję
węgla polskiego na tych rynkach
eksportowych, na których ma on
do zwalczania konkurencję węgla
angielskiego. Podobno przemy-
słowcy motywują żądanie obniżki
taryf również i tem, że ostatnio
na terenie Gdańska zaznaczyła się
bezsilnie ekspansja węgla angiel-
skiego.

3

Z pogranicza.
Przyłapani oszuści.

Na odcinku granicznym Szy-
mańce w rejonie Michniewicz
ujęto 3 podejrzanych |osobników,
którzy zamierzali nielegalnie prze-
dostać się na teren Rosji sowiec-
kiej. Zatrzymanymi okazali się:
Piotr Łybnyj, Tadeusz Truzow i
Michał Łukaszewicz. Zatrzymani
we wsi Faraniszki, gm. twereckiej
sprzedali na podstawie sfalszo-
wanych dokumentów 12 ha grun-
tów i lasu wraz z budynkami
gospodarskiemi niejakiemu Łuka-
szowi Rokickiemu, reemigrantowi

z Chicago, który przybył na stałe
do Polski. Rokicki wpłacił oszu-
stom 3 tys. dolarów. Przy zatrzy”
manych znaleziono .nienaruszoną
gotówkę oraz kilkadziesiąt złotych.
W czasie odprowadzania zatrzy=
manych do straźnicy Łybnyj i
Truzow, zaproponowali 200 dola-
rów łapówki patrolowi K. O. P.
za zwolnienie ich. Niecćną propo-
zycję żołnierze odrzucili, powia-
damiając o usiłowaniu przeku-
pienia ich swe władze.

Strzelanina na granicy sowieckiej.
Z Wilejki donoszą, iż w ub.

niedzielę w rejonie Kamienia
między kilku strażnikami sowiec-

kimi a grupą włościan wywiązała
się strzelanina, podczas której
zabito strażnika bolszewickiego.

Ujęcie emisarjuszów Iltewskich.
W nocy z 9 na 10 b. m. wre-

jonie Wiżajn, w czasie przekra-
czania granicy polsko-litewskiej
zatrzymano dwóch podejrzanych
osobników i kobietę, którzy na
podstawie sfałszowanych ;prze-

pustek granicznych rolnych usiło:
wali dostać się do Polski. Zatrzy-
manymi okazali się emisarjusze
litewscy. Podczas rewizji znale
ziono u nich kompromitujące
dokumenty.

 

(ienjala recepta na kryzys.
Czy pamiętacie „magiczny łańcuch”,

którym nieznany sprawca usiłował w pa-

rę lat po wojnie połączyć ludzi? Któż

z nas nie otrzymał przynajmniej dziesięć
anonimowych listów, które zawierały

krótki frazes o szczęściu i wymowną u-
wagę, że takowy irazes należy przepisać

dziewięć razy i wysłać dziewięciu oso-

bom, którym się dobrze życzy. W prze-
ciwnym razie -- na dziewiąty dzień

spadnie na nas dziewięć plag i kilka nie-

szczęść. Ludzie klęli ale przepisywali

głupią kartkę i rujnowali się na znaczki

pocztowe.

Terez znowv znalazł się dowcipniś,

który tę samą metodę zastosował do
kryzysu, więc niemal codziennie zjawiają

się „wzdrowiciele“ ktėrzy mają nieza-

wodny sposób na biedę. Jedni radzą
zmniejszać wymagania do zera inni chcą
wyrzucać z biur niewiasty (hasło „baby
do domu*), jeszcze inni twierdzą, że na-

leży przestać płacić weksle („gdy
wszyscy przyswoją tę metodę — skończy

się kryzys).
Pan Hog$gson z Ameryki ma także-

swój system.

Bawi obecnie w słonecznej Italji w

Ravello, Wysłał stamtąd na wszystkie

strony świata moc kartek pocztowych

zawierających receptę na „arcy-kryzy-
sowe* lekarstwo. Dziesięć kartek nade-

szło do hotelu Continental, pod adresem
wybitnych przemysłowców i reqtjerów,
Pan Ho$gśson radził przepisać receptę tę
dziewięć razy i wysłać ją do dziewięciu
przyjaciół.

Oto treść kartki — „Kryzys skończy
się dopiero wówczas, gdy ludzie zaczną
wydawać pieniądze nie licząc się z każ.
dym groszem.

Zobowiązuję się wydawać o 10 pro-
cent więcej aniżeli wydaję dotychczas
List powyższy przepiszę i dostarczę dzie-
więciu przyjaciołom prosząc ich by ze-

chcieli pójść za moim przykładem. Gdy-

by obrót w handlu powiększył się o
dziesięć procent w samych Stanach
Zjednoczonych znalazłoby się w obiegu

trzy miljardy dolarów, które w obecnej

chwili są zamrożone, Nic nie leci szyb-
ciej od myśli. Pomóżcie mojej myśli obiec
świat dokoła”.

 

Dynamiczny sposób budowy domów |

Wzrost światowej
produkcji Forda.

72000 w maju a 112600 w czerwcu,

Poszczególne zakłady Forda w
całym świecie rozpoczęły z rozma-
chem produkcję nowych modeli
4-0 i 8-0 cylindrowych samocho-
dów. Z tych względów, w samych
Stąnach Zjednoczonych przyjęto
w miesiącu maju nadliczbowo do
pracy 25.000 robotników. Świato-
wa produkcja Forda wzrosła w
wymienionym miesiącu do 72.140
samochodów osobowych i ciężaro-
wych. W czerwcu produkcja wzro-
sła do 112.000 samochodów.

32 amerykańskie fabryki mon-
tażowe oraz główne zakłady w
Dearborn, Detroit i kanadyjska fa-
bryka w Windsor, — Ontario z 4
fabrykami montażowemi pracują
w całej pełni.

W Europie również urucho-
miają fordowskie zakłady swoje
fabryki. Nowe, wielkie, europej-
skie zakłady samochodowe, w Da-
genhamie, Anglja oraz fabryki w
Paryżu i Kopenhadze w danej
chwili już pracują, natomiast za-
kłady w Antwerpji, Barcelonie i
Istanbul rozpoczęły produkcję w
końcu czerwca. +

Duńska fabryka Forda w Ko-
penhadze zmierza do dużego wy-
wozu samochodów, gdyż zaintere-
sowanie i. zapotrzebowanie no-
wych 4-0 i 8-o cylindrowych mo-
deli jest znaczne. Z Danji przewi-
duje się eksport do państw sąsied-
nich, a mianowicie: do Finlandji,
Łotwy, Litwy, Norwegji, Polski i
Szwecji, które to kraje przez
wspomnianą kopenhaską  fabry-
kę zasilane będą.

Pomysł pana Hoggsona spotkał się
z żywym aplauzem. Sęk w tem, czy każ-
da z osób, które zaszczycił listem--posia-

da dość gotówki żeby wyekspedjować aż
dziewięć listów do znajomych. Dziewięć

znaczków w dzisiejszych ciężkich cza-

sach — to nie byle co...

w Niemczech.
Z okazji otwarcia berlińskiej

wystawy p. t: „Sonne, Luft und
Haus fiir alle" (Słońce, powietrze i
domy dla wszystkich), p. Walter
Stoltin$ umieścił w niemieckiem
czasopiśmie pl.: „Die Lesestunde'*
(zeszyt lipcowy 1932) artykuł p. t.:
„Baue und wohne dynamisch!“
(Buduj i mieszkaj dynamicznie!), z
którego treścią zamierzamy zazna-
jomić czytelnika polskiego.

Pojęcie dynamicznego bydowa
nia i mieszkania stworzył znany
berliński radca budowlany Wag-
ner. Recepta na dynamiczną bu-
dowę domu jest następująca: Bu-
duj sobie dom według twych obe-
cnych środków finansowych, bu-
duj w małych rozmiarach, wybu-
duj najprzód rdzeń czyli jądro wła-
ściwego domu, składające się z je-
dnego pokoju, kuchni, łazienki u-
stępu, a następnie, gdy będziesz
miał więcej pieniędzy, wybudujesz
sobie dodatkowo drugą i trzecią u-
bikację, altanę, taras. Rozpo-
czniesz z jedną ubikacją, a skoń-
czysz na trzech, ośmiu a nawet
ae według woli i upodo-
ań.

Taki sposób budowania nazywa
się dynamicznym, a ma on tą do-
datnią stronę, że pozwala nawet
najmniej zamożnym ludziom stwo-
rzyć sobie z czasem dość wygod-
ny i obszerny dom mieszkalny.
Wszelkie dalsze ubikacje, z cza-
sem narastające, mogą być przy-
czepiane do jądra domu bądź to
wdłuż lub wszerz, na gładkiej zie-
mi bądź też wzwyż, w postaci pię-
ter. Plany takich domów są w ten
sposób skonstruowane, że budowa
w każdem stadjum rozwoju wyglą
da pięknie i harmonijnie. Części
składowe domu, jak mury, drzwi,
okna, podłogi można w Niemczech
kupić już gotowe i normalizowane
według katalogu. Wszystkie do do
mu należące części można łatwo
i składnie złożyć w całość bez
większego kłopotu i kosztu. Po-
nieważ obecnie za te części skła-
dowe płaci się stałe ceny, więc w
miarę zaoszczędzonych pieniędzy,
wybiera i zakupuje się według ka-
talogu bądź to pokój sypialny,

  

mieszkalny, gabinet o jednem lub
dwu oknach i przyczepiwszy je do
jądra domu, rozszerza się w ten
sposób dom i powiększa wygodę i
miejsce zamieszkania. Oto taki
jest sposób budowania i mieszka-
nia dynamicznego.

Jeżeli chodzi o światło, wodę
i ogrzewanie, to wszystkie intala-
cje są już z góry dostosowane do
przyszłego narastania domu, więc
bez konieczności większej przebu-
dowy przedłuża się jedynie sieć
lub kanały według potrzeby. Bu-
dowa dalszych części domu nie po-
ciąga za sobą konieczności wypro-
wadzenia się z jądra domu, na czas
powiększania domu, które idzie
gładko sprawnie i szybko. Norma
lizowane części składowe, gotowe
do zestawienia, umożliwiają przy-
czepienie dalszych ubikacyj nawet
w przeciągu jednego dnia.

Koszta gotowego jądra domu
bez względu na styl wynoszą obe-
cenie 2.500 R. M. Taki domek może
mieć wygląd modny i nowoczesny,
może on być też projektowany w
stylu starszym, przyczem mury
składać się mogą z bloków kamien
nych, płyt stalowych, lub z drzewa
betonu i. t. d. Gros pracy nad ta-
kim domkiem załatwia się we fa-
bryce, zaś na placu budowłanym
starczy jeden dzień, by całość ze-
stawić. Jeżeli z czasem nie odpo-
wiada plac i otoczenie, można do-
mek rozebrać i przetransportować
na inne, dogodniejsze miejsce. Za-
zwyczaj jądro domu zajmuje prze-
strzeń 25 metrów kwadratowych,
a przyczepki są możliwe do 1000
i więcej metrów kwadr. Izolacja
cieplna muru takiego domu odpo*

. wiada izolacji muru ceglanego o
grubości jednego metra.

Powyższy uproszczony sposób
budowy domów mieszkalnych umo
żliwi nawet mniej zamożnym oby-
ma z. do własnego do-
mu zwłaszcza, & ata jego czę-
ści składowych esekės ab =
raty.

Może i w Polsce mógłby się za
prowadzić podobny sposób budo-
wania. Niech pomyślą o tem nasi
inżynierowie i architekci, !

  

 
      



 

 

Z KRAJU.
Komuniści w potrzasku.

W ostatnich dniach władze
bezpieczeństwa publicznego aresz-

towały dwóch wybitnych komu-

nistów oraz emisarjuszkę K.P.Z.B.

wydelegowaną na teren woje-

wództwa wileńskiego i nowo-

gródzkiego celem przeprowadze-

nia organizacji w komitetach re-
jonowych, które ostatnio wobec
nikłej ilości członków nie prowa-
dziły żadnej propagandy komu-
nistycznej, chyliły się ku upad-
kowi.

Kłusewnictwo w lasach olkienickich i druskienickich.

W lasach koło Olkienik i Dru-

skienik ostatnio zanotowano kilka

wypadków kłusownietwa. Onegdaj

w czasie tępienia zwierzyny przez

trzech kłusowników dwaj leśniczy

stoczyli walkę z nimi. Podczas

strzelaniny jednego z kłusowni-
ków raniono, zaś dwóch Michała
Kudańkę i Bolesława Małkowa
zatrzymano. Rannego kłusownika
Kazimierza Narkiewicza odesłano
do szpitala.

Strajk na budowie kolei.

Przy budowie kolei Druja-Wo-
ropajewo znowuż wybuchł strajk

na tle ekonomicznym. Przebieg

strajku spokojny. Pracę porzuciło

42 robotników.

Wielki pożar wsi.

Ogromny pożar wybuchł ubie-
głej nocy we wsi Bajanszczyzna,

gminy jodzkiej. Ogień powstał
w mieszkaniu Wacława Nachdzie-

wicza i zaczął szerzyć się z nie-
zwykłą szybkością, obejmując

Pożar

W lesie Borszczyki, gminy

szemiatowszczyzny, spaliło się 10

ha młodego lasu, własności p.

Symulacja
W dniu wczorajszym na po-

sterunek policjj w  Holszanach

zgłosił się zamieszkały we wspo-

mnianym miasteczku Jan Urkiel

i zameldował, iż w czasie jego

nieobecności do mieszkania jego

przedostali się złodzieje, którzy

skradli mu 500 dolarów oraz 900
zł. w gotówce, przyczem o doko-
nanie kradzieży podejrzewa Mi-

kołaja Finkańskiego i M. Trze-

ciaka.

Żydowskie

Donoszą nam, że w okolicznych

miasteczkach, jak Krynki i Indura,

tamtejsi żydzi wpadli na nowy

sposób robienia interesów. Jeżeli

ktoś chce zmienić 50 zł., proszą

za to 50 $r., przy zmianie 100 zł. —

coraz to nowe budynki. Mimo

usilnej akcji ratunkowej, cgien

zniszczył 18 gospodarstw. Straty

przewyźszają 30000 zł. Przyczyny

pożaru narazie nieustalono. Po

licja prowadzi dochodzenie.

Bolesława Skirmunta.
noszą 4000 zł.

Straty wy-

kradzieży.
W trakcie przeprowadzonego

dochodzenia wyszły na jaw oko:

liczności, na moćy których stwier-

dzono, że Urkiel kradzież symu-

luje. Podczas rewizji w jego

spichrzu ujawniono zakopane w

ziemi 170 dolarów amer. i weksli
na 200 zł.

Dla jakich celów Urkiel symu-

lował kradzież narazie nieusta-

lono. Prowadzi się dochodzenie.

machinacje,

dzisiejsze czasy interes dobry, ale

czy nie należałoby takiemu wy:

zyskiwaniu ludności przeszkodzić?
Możeby np. miejscowe urzędy po-

cztowe mogły mieć pewne kwoty

na zmianę? Warto, by odpowie-

dnie władze nad tem pomyślaty.

DZIENNIK WILEŃSKI
 

SPORT.
Po regatach woślarskich o mistrzostwo

Wilna.

Mamy garść wrażeń, które

przeistoczą się niebawem w nie

zatarte wspomnienia z przeżytych

chwil, spędzonych nad jeziorem

Trockim, gdzie odbyły się wielkie

międzyklubowe regaty  wioślar-

skie.
Po doskonale udanych regatach

propagowanych w roku ubiegłym,

przekonałiśmy się teraz jeszcze

raz, że Troki mogą być terenem

dobrze udanych regat o znaczeniu

wszechpolskiem. Trzeba mieć prze

konanie, że Wilno stanie się po-

ważnym ośrodkiem wioślarskim i

jak powiedział przy rozdaniu na-

śród prezes P. Z. T. W, p. Bojań-

czyk, że nigdzie nie widział jesz-

cze tak wielkiego zapału i tempe-

ramentu wioślarskiego jak wśród

Kresowych sportowców.

Tegoroczne regaty rozwiązały

nam szereg ciekawych wątpliwo-

ści.
Wilno stoczyło jeszcze raz wal-

kę sportową z Grodnem. Prócz te-

go do pojedynku tego dołączyli się

jeszcze wioślarze i wioślarki z

Warszawy.

W Trokach ujrzeliśmy dosko-

nałe osady, a w pierwszym rzędzie

na uwagę zasługuje osada pań

War. K. Wioślarek. Panie tego

klubu były w Anglji i tam wspa-

niałe odniosły sukcesy. Wyróżniła

się również osada Syreny z War-

szawy, która wygrała trzy biegi i

zdobyła mistrzostwo Wilna. Styl

dwóch tych osad zwracał na się

powszechną uwagę. Nie możemy

również pominąć milczeniem do-

skonałej formy naszych skifistów,

a więc Witkowski, który nie może

jakoś w żaden sposób doczekać

się przyjazdu przeciwnika, by u-

dowodnić publiczności, że potrafi

wygrać nietylko walkowerem.

Kieśkiewiczówna z Grodna
zrobiła miłą niespodziankę, wy-

grywając po wspaniałej walce z
silną fizycznie wioślarką Warsza-

wy Pomorską.
Liljowe panie A. Z. S. trzyma-

1 zł. Trzeba przyznać, że jak na

 

ły się doskonale, ale osada War-

szawianek ciągnęła lepiej i nasze

akademiczki przegrały o dwie ło-

dzie po ładnym finiszu.

Największem zainteresowaniem

cieszył się bieg czwórek o mi-

strzostwo Wilna. Tutaj stoczyła

się walka starych znajomych. Wy-

niki tego biegu dają nam prawo

wyciągnięcia pewnych spostrze-

żeń. Mistrzostwo zdobyła osada

Syreny, a teraz za plecami sterni-

ka Majewskiego stoczyła się wal-

ka między najlepszymi wioślarza-

mi Grodna i Wilna.
W roku ubiegłym Grodno było

w lepszej formie i wygrało z na-

szymi sportowcami. Teraz karta

nieco się zmieniła. Dobra osada

A. Z. S. byla o krok od zwycię-

stwa — brakło jej ostatniego zry-

wu — ostatniego pociągnięcia i

świadomości, że przez cały czas

wyścigi  akademicy prowadzą.

А. 7. $. zwycięża zeszłorocznych

mistrzów z nad Niemna i w ten

sposób zdobywają oni znów za-

ułanie do swoich barw. Pogoń

wyraźnie była w słabej formie —

to tylko cień przeszłorocznych

wioślarzy. Wii. T. W. przegrało

bieg sromotnie — zabrakło mu i

siły fizycznej i treningu. Chęci nie

brakło, ale zabrakło czasu na po-

rządne przygotowanie się.

Punktacja ogólna: Zwyciąża

Syrena przez zdobycie mistrzo-

stwa Wilna i przez zwycięstwo w

biegu czwórek młodszych.
Drugie miejsce zajęli wioślarze

3 B. Sap. Dużo przyczynił się do

tego Witkowski, a pomogły mu do

tego dwa zwycięstwa w czwór-

kach  półwyscigowych. Zajęcie

drugiego miejsca przed wszystkie-

klubami Wileńskiemi jest dla Sa-

perów najlepszą nagrodą za ich
sumienną pracę.

Grodno zajęło trzecie miejsce,

a prowadziło aż do dwóch ostat-

nich biegów.
W tym roku prócz tego, że za-

wiedli nieco chłopcy, — niedopi-

PIANINA

gwaran-cja zt runkami?!

1. Ki-
Jowska 4. H. Abelow.

 

 

  
  

Z powodu wyjazdu
meble do sprzedania sa-
lon, jadalnia i sypialny.

ee na dostanie istotnie ca-

upno łą sumę ubezpieczenio-
! wą w dolarach.

Sprzedaż — Nie, „otrzyma tylko
CASA ENKE TT odpowiednią ilość zło-

tych wedlug kursu gleł-
dy— odpowiedziano mu.

zgodzę się
umrzeć pod takiemi wa-

zupełnie  — Col?—krzyczy obu-
Nowe  rzony—I panowie myśli-
(wielo- cje, że ja
letnia

Zdrojowiska.

sały również panie.

Chociaż Grodno ma Kieśkiewi-

czównę i zwycięzką osadę w

czwórkach  półwyścigowych, to

jednak niewidzieliśmy grodnianek
w dwóch innych poważniejszych
biegach.

A. Z. S$. wystawił najwięcej

osad i miał dużo możliwości zdo-

bycia szeregu nagród, ale akade-
micy nie odnieśli oczekiwanego

sukcesu.
Warszawski Klub Wioślarek

zagarnął 15 pkt. za mistrzostwo

pań i punktami temi zajął miejsce
5 га A. Z. S.

Wil. T. W. wygralo jeden bieg.
Wiioślarze reprezentowali się sła-
bo i wyraźnie widać brak nowych

sił Sportowo klub ten przeżywa

kryzys.
Specjalnie parę słów należy

poświęcić benjaminkowi klubów

wileńskich 3 p. a. c. Artylerzyści

poczynili wielkie postępy i wygrali

nawet jeden bieś przy silnej kon-

kurencji.

Policyjny Klub Sportowy za-
wiódł. Liczyliśmy na sukces w

czwórkach półwyścigowych. Poli-
cjanci trenowali bardzo dużo i
przypuszczać należy, że będą jesz-
cze «mieli możność zrehabilitowa-

nia się.
Bez punktów pozostali z kl. Pogoń
którzy nie wygrali żadnego biegu,
ale klub ten bierze się już do ro-
boty i zapewne w następnych re-
gatach pójdzie już lepiej.

Ogólnie biorąc poziom  wio-
ślarstwa naszego podniósł się, a co
najciekawsze, że publiczność wi-
leńska rozmiłowała się w sporcie

wioślarskim.

Organizacja regat wypadła
sprawnie. Przyczynił się do tego
w znacznej mierze 3 p. a. c., który
nietylka zajął się stroną gospo-
darczo-administracyjną, ale rów-
nież pomagał on innym klubom
przy dostawie łodzi itd.

Regaty trockie były wspaniałą
manifestcją sportu wodnego.

Za lat kilkanaście doczeka się
sport nasz, że Troki będą tere-

nem walki o większą nieco staw-
kę, jaką są dziś mistrzostwa

Wilna. Ja. Nie.

Jak kajakowcy wileńscy powitali
morze?

Z Gdyni od kierownika wycieczki
kajakowej Państw. Seminarjum Nauczy-
cielskiego otrzymaliśmy kartę treści na-
stępującej:

„Wodny obóz wędrowny kaja-
kami z Wilna do Gdańska zakoń-
czył swą trasę. W, dniu dzisiej-
szym uroczyście powitał morze.
Rano odbył się raport i modlitwa,
poczem p. prof. Niewiadomski w
gorących słowach przemówił do
młodzieży, charakteryzując prze-
szłość i obecne prace nad utrwa
leniem potęgi Polski, przez posia-
danie wybrzeża. Młodzież wznio-
sła okrzyk na cześć morza i nad
falami Bałtyku z gorących piersi
popłynęła piesń „Nie rzucim ziemi,
skąd nasz ród!' Obóz zabawi nad
wybrzeżem przez kilka dni, po-
czem wraca koleją do Wilna.
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INTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244.
PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY

wykonanie staranne - ceny niskie
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WARSZAWF (Pat) 11. VII. 1932 r

Waluty i dewizy!
Gdańsk 174,15—174,58 —173,72.
Hoiandja 360,05 —360,95—359,85.
Londyn 31,85—31,80—31,98 —31,68.
Nowy York kabel 8,924 —5,944 — 8,904.

Paryż 35,04-—35,13—34,95.
Praga 26,39 —26,45 —20,33.

Szwajcaria 173,95 —174,38 —173,52.
Włochy 45,50—45,72 —45,28
Berlin w obr. prywatnych 211,80.
Tendencja niejednolita,

Papiery procentowe!
3%, pożyczka budowiana 36,75—36,92

4'/, poż. inwest. seryj1a 97,50. 4, kon-
wersyjna 36—36,50. 4% poż. dolarowa
48—47.90—48,10. 77:, pożyczka stabiliza-
cyjna 48,44—48,29',- 49,25. 8%, L. Z. F.
G. K. l B. R., obligacje B. G K. 94. Te
same 77,4 83,25. 4 '4*|, ziemskie 35. Теп-
dencja mocna.

Akcje!
Bank Polsk! 73—72,50. Cukier 18,50

—20,25. Lilpop 12,75. Starachowice 7,25
—8,0— 8,25. Tendencja mocna.

Pożyczki polskie w Nowym Torku;
Dołarowa 51. Dillonowska 52,50. Stabill-
zacyjna 47,25. Slaska 35,50.

PRZ W
 

 

Lodropiokąone Р
która Was woła swoją historją |
Ona Was zatrzyma swoim czarem, łagodnością klimatu»
swoimi malowniczymi krajobrazami, oraz swemi arty-
stycznemi miastami.

 

Informujcie się o podróżach do Francji w biurach podróży w Pol-

sce lub w Bureau des Chemins de Fer francais, Maison de France,
101, Avenue des Champs Elysćes, w Paryżu.
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Oglądać od 10 — I i ed - KA S SRITISRA
3-7 pabroczynny:4 i. 2. Do wynajęcia mieszka- Sklep spożywczy z

nie 3-pokojowe |! 4-po- całkowitem urządzeniem ,

       

    
  

 

OTWOCK,
leśna stacja klimatyczna kojowe z wygodami. Wił- i dobrą klijentelą do wy= }‘чĘ
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„Pieniądze albo zycie”,
Ogólny niesamowity niepokój powiększała gro-

za, bijąca od natury. Fale, chłostane wichrem, pod-

nosiły się coraz wyżej, wróżąc nadejście huraganu.

Billings ślepy na otoczenie, wbiegł na mostek i prze-

pchał się do kapitana.
— Dlaczegośmy nie zatrzymali? — zapytał. —

Płyńmy jak najprędzej do portu.
— Špokoju! — Zaprotestował Antoni, starając

się niedopuścić do paniki. — „Morgana“ widziała

gorsze burze...
— Burze! — krzyknął dziko Billings, cały pod

wrażeniem świeżo przeżytego dramatu. — Morder-

ca przebił pierwszego oficera. Leży biedak w mojej

kajucie — we — krwi...
Krąg bladych twarzy zafalował niewyraźnie i ze

wszystkich ust wyrwał się ni to szmer, ni to pomruk

trwogi.
Młody poeta, Wyeth, krzyknął przeraźliwie.

Zaczęło się...
Rozdział XIIL
Następna oiiara.

Do paniki nie doszło głównie dlatego, że jeszcze

przed zatrzymaniem się statku Karolina i Georgina

zdążyły poinformować Dorcas o niebezpieczeństwie

grożącem jej bratu. Krzykowi Wyetha nie zawtóro-

wał żaden głos kobiecy. Dwie pokojówki, które przy

biegły na mostek za swemi paniami, i które nie wie-

działy o groźbie Thrumma, przyjęły przerażające oz-

najmienie Billingsa w zupełnem milczeniu, bo tak jak

stały upadły zemdlone na mostek.

Mężczyźni, na których ta wiadomość spadła jak

piorun z jasnego nieba, zachowali się dobrze. Oto

czyli rycersko kobiety i cała gromada zeszła na po-

kład i do salonu. Kapitan Wickstrom rozkazał gro-

/źnie, aby nikt nie ważył się stamtąd ruszyć, dopóki

nie skończy się szukanie mordercy.

W chwili, gdy schodzono z mostku, z południa u-
derzył huragan z hukiem i wyciem i na pokład lu-
nęła istna kanonada ulewy. Jednocześnie z morza

podniosła się góra wody, pod której wściekłym napo-
rem na burtę, „Morgana” chybnęła się ciężko wbok.

Gdyby nie to, że kapitan kazał spuścić z dzioba kot-

wicę, skończyłoby się klęską. Ale na szczęście jacht

zachował równowagę i od tej chwili tylko drżał i dy-
gotał, ale opierał się kotłującym falom z powodze-
niem.

Kapitan Wickstrom był w swoim żywiole. Mu-
siał walczyć z podwójnem niebezpieczeństwem i spra
wiał się dzielnie i inteligentnie. Naturalnie pierwsze
było niebezpieczeństwo statku, bo od tego zależało
bezpieczeństwo wszystkich. Na poszukiwanie mor-
dercy wyprawił Mac Larensona, przydawszy mu do

pomocy tylu ludzi z załogi, bez ilu mógł się sam obyć.
Szczegółowych instrukcyj nie dał, tylko kazał posta-

wić dwóch wartowników przy drzwiach do salonu—
dla większego bezpieczeństwa pasażerów. Hawkins

z bosmanem mieli przenieść Bickersa na kapitańską

kwaterę i opatrzyć mu rany środkami z apteczki ok-

rętowej.
Wszystko szło jak z płatka i w kapitanie wez-

brała otucha, że najgorsze minęło. Na chwilę tylko
doznał strachu, kiedy z ciemnego kąta mostku rozle-
gły się jęki i chlipanie. Ale okazało się, że były to
pokojówki, budzące się z omdlenia. Kazał je szybko
sprowadzić nadół jednemu z majtków z poleceniem,
aby się zamknęły w swojej kajucie. Tymczasem
skrzętna rewizja statku, prowadzona przez Mac La-
rensona, nie dała żadnego rezultatu.

Mordercy nie było na statku. Z tego wy-
nikało, że musiał skoczyć w morze w pasie ra-
tunkowym, zaraz po spełnieniu krwawego czynu. Mo-
że wpobliżu czekał zamówiony zgóry statek, bo jeżeli
nie, to i zbrodniarz musiał utonąć. Było to fantasty-
czne przypuszczenie, ale wobec gruntowności rewizji
trudno było wyobrazić sobie inną alternatywę. Jed-
nak na wszelki wypadek kapitan kazał patrolować
pokład dwom uzbrojonym majtkom.

Antoni kazał podać gościom w salonie gorące wi-
no, które podziałało analogi dą,kotwic „Morga-
ny“, to znaczy pomogłg KOJ: go odzyskania

jakiej takiej równowagi... Usługiwał pomocnik ste-
warda.

Gorące wino palmowe działa jak lekarstwo i jak
narkotyk. Człowiek jest zziębnięty, wystraszony, zde
nerwowany do ostateczności. Dają mu gorącego wina
palmowego i oto zimne dreszcze pierzchają przed na-
porem ciepła. Zaczyna pić ze smakiem, coraz więk-
szemi łykami. Teraz jest mu dobrze, ciepło, miło, roz-
kosznie. Krew bije do twarzy, nerwy rozprężają się
jakby pod dotknięciem dobrej, kojącej ręki...

A strach?
Strach był przesadzony! Szklanka pusta, pro-

szę o drugą! Ale dwie wystarczą! Powróciła odwaga
— życie — siły... Moralnie, człowiek czuje się sza-
lenie energiczny, fizycznie — mniej, Po wielkim stra-
chu następuje silna reakcja obojętności i niedorze-
czności.

Na zabezpieczające tło wina Antoni rzucił szki-
cową opowieść o Micahu Thrummie. Bo jeszcze nie
wszyscy wiedzieli, co się działo.

— Zdaje mi się — zakończył celowo lekkim to-
nem — że to jest wysoce wyspecjalizowany łotr, mo-
żna powiedzieć luksusowy morderca, który urodził
się poto, aby reprezentować w swojej osobie przekleń
stwo, które podług popularnego mniemania, chodzi
zawsze w parze z posiadaniem miljonów,

(d. c. n.)
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