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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja etwarta od 11 do 16 i od
198 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,
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Žydostwo w starożytności. — Upadek cesarstwa

rzymskiego.—Żydzi a islam,—Walka żydów z cbrześci-

szewizm —
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I

jańskiem średniowieczem.—Reformacja i wojny religij-
ne.—Żydzi a masonerja.—Rewolucja francuska.—Żydzi
arozbiory Polski.—zydzi a zmartwychwstanie Polski—
Finanserja żydowska. — Socjalizm. — Sjonizm.— Bol-

oto najważniejsze rozdziały

jedynej polskiej histor]! o żydach p. t.:

ZMIERZCH IZRAELA
t HENRYK ROLICKI

DO NABYCIA
W. ADMINISTRACJI DZIENNIKA WILEŃSKIEGO

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

Jerozolimskie 17 m. 5.

NF

" Cena 10 zł.

P. Prezydent Rzplitej udaje się nad morze.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

Wycieczka P. Prezydenta na Hel i do innych miejscowości wybrzeża
statkami polskiej żeglugi przybrzeżnej.

Posiedzienie Rady Ministrów.
Sprawa długów ziemskich.—Lichwa pieniężna.
Rozwiązanie sejmików.—Przeniesienie dyrekcji

kolejowej z Gdańska do Torunia.
WARSZAWĄ (Pat). W piątek

dnia 22 b. m. odbyło się w Prezy-
djum Rady Ministrów, pod prze-
wodnictwem p. ministra Włady-

"sława Zawadzkiego, posiedzenie
Rady Ministrów. Na posiedzeniu
tem Rada Ministrów uchwaliła
projekty rozporządzeń Pana Pre-
zydenta Rzeczypospolitej w spra-
wie segregacji wierzytelności na
nieruchomościach ziemskich, par-
celowanych w celu spłaty uciążli-
wych zobowiązań, o zapobieganiu
skutkom trudności płatniczych w

rolnictwie, o utworzeniu urzędów
rozjemczych do spraw kredyto-
wych małej własności rolnej oraz
o nowelizacji rozporządzenia p.
Prezydenta Rzeczypospolitej z
dnia 29 czerwca 1924 r. o lichwie
pieniężnej.
twieniem szeregu spraw biežą-
cych „Rada Ministrów powzięła
między innemi uchwały o rozwią-
zaniu sejmików powiatowych pow.
działdowskiego i tczewskiego i
o przeniesieniu dyrekcji kolejowej
z Gdańska do Torunia.

Kapitan Orliński leci jednak do Zurichu.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Kapitan Bolesław Orliński, który przed kilku dnia-
mi w drodze na miting lotniczy uległ wypadkowi nie zaniechał
postanowienia wzięcia udziału w tyeh zawodach i w dniu 21 b. m.
poleciał w drogę poraz drugi na aparacie O. 8. na zawody w Zurichu.

22 b. m. kap. Orliński wystartował z Wiednia w dalszą drogę.

 

Konferecja w Ottawie.
Zwarty front dominjów przeciwko Wielkiej Brytanii.
LONDYN (Pat). Z nadeszłych

do Londynu bardziej krytycznych
raportów o wczorajszem otwarciu

konferencji w Ottawie wynika, że
wbrew twierdzeniom optymistycz-
nym  półoficjalnych sprawozdań,
pierwszy dzień odrazu ujawnił
sprzeczność, rokującą konierencji
mało nadziei na powodzenie.

' Przedstawiciel Kanady premier
Bennett oraz przedstawiciel No-
wej Zelandji Coates postawili
kwestję wyraźnie, żądając, aby
Anglja wprowadziła wysokie cła
ochronne na wszelkie produkty
żywnościowe, sprowadzane nie z
krajów dominjalnych, lecz z kra-
jów obcych, jak Argentyna, Dania,
Holandja, Polska itd. Kanada i
Australja zażądają więc wolnego
rynku dla siebie, natomiast wyso-
kich ceł ochronnych dla obcych.
MWzamian za to maksymalne żąda-
nie, które jest więcej, aniżeli tyl-
ko preferencją celną, Bennett w
imieniu Kanady zaproponował
wolny od ceł przywóz wyrobów
przemysłu angielskiego do Kana-
dy z daleko idącemi jednak za-
strzeżeniami, że przez ten wolny

przywóz nie będzie pokrzywdzony
przemysł Kanady, ponieważ roz-
winęła ona obecnie własny prze-
mysł w bardzo wielu dziedzinach.
Oferta Bennetta jest niewspół-
mierna pod względem tego, co
daje, a czego żąda. Baldwin
oświadczył, że Anglja na wolny
handel z dominjami stanowczo nie
pójdzie i że Anglja dąży raczej do
obalenia barjer celnych z obcemi
krajami, a niepodwyższania ich,
albowiem handel z obcemi kra-
jami stanowi 70% handlu Anglji,
a z dominjami — tylko 30%

odczas przemówienia przed-
stawiciela Irlandji O'Kelley doszło
do burzliwych maniiestacyj
wszystkich dominjów na cześć Ir-
landji, O'Kelley był przedmiotem
owacyj, podczas gdy delegacja
brytyjska siedziała nieruchomo.
Wogóle pierwszy dzień wywarł
wrażenie zwartego irontu do-
minjów przeciwko Wielkiej Bry-
tanji, która jest izolowana, mimo
zewnętrznych pozorów serdecznej
gościnności, panujących w Otta-
wie.

twa *

Wojna celna między Irlandją a Angliją.
DUBLIN (Pat). Wbrew krąžą-

cym pogłoskom, pomiędzy rządem
angielskim a rządem Wolnego
Państwa Irlandzkiego po ostat-
nich rozmowach Mac Donalda z de
Valerą nie były już prowadzone
żadne dalsze pertraktacje, W dniu
dzisiejszym, z chwilą gdy parla-

; ment irlandzki sankcjonuje osta-
tecznie projekt ustawy, obciąża-

Od if-u lat istniejąca szkoła

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

jącej specjalnemi opłatami import
z Anglji, de Valera opanuje zupeł-
nie sytuację. Dziś wieczorem ma
być ogłoszony spis, dotyczący to-
warów angielskich i zamykający
rynek irlandzki przed-wielu rodza-
jami towarów, przywożonych do-
tychczas z Anglji.

0d Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom zamiejscowym którzy
zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będzie

my zmuszeni bezwzgiędnie
wstrzymać przesyłanie pisma

z dniem 1-ym Sierpnia.  
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RZĄDY KOMISARZA von. PAPENA.
Konferencja przedstawicieli krajów

związkowych.
BERLIN (Pat.) Puciągiem wie-

czornym kanclerz v. Papen w to-
warzystwie ministra pracy Schaef-
fera i dyrektora ministe:jalnego
Pukasa udał się do Szłutgartu na
zwołaną przez siebie konferencję
z przedstawicielami krajów związ-

kowych. Minister spraw wewn.
Rzeszy Gay! wyjeżdża do Sztut-
gartu z Frankfurtu  n/Menem,
gdzie obecnie przebywa. Powrót
członków gabinetu Rzeszy do
Berlina przewidziany jest w nie-
dzielę w południe.

Dalsze zaburzenia.
BERLIN (Pat.) W kronice za-

burzeń politycznych należy zano-
tować następujące incedenty:

W Królewcu narodowi so-
cjaliści dotkliwie pobili posła
socjal - demokratycznego do
Reichstagu Jaeckera, który wy-
głosił na zgromadzeniu przemó-
wienie pod tyt.: „Walka z faszy-
zmem'. Wg doniesień prasy, po-
bicie nastąpiło w obecności ka-

pitana žandarmerji miejscowej.
Przed przemówieniem posła Jaec-
kera zarządzona była rewizja
wszystkich obecnych w poszuki-
waniu broni, W Berlinie podpa-
icno ubiegłej nocy szereg słu-
pów reklamowych z plakatami
wyborczemi. — Zaalarmowana
straż ogniowa, względnie pogo-
towie policyjne we wszystkich
wypadkach zdołały ogień stłumić

Areszty w Berlinie.
BERLIN (Pat). W dniu 22 b.m.

rano były komendant policji ber-
lińskiej płk. Heimannsberg, major
policji Enke i członek organizacji
Reichsbanneru Carlbergh zostali
aresztowani. W/g olicjalnego ko-
munikatu, aresztowanie nastąpiło

z powodu podejrzenia wspomnia-
nych osób o popełnienie czynów,
wykraczających przeciwko dekre-
towi prezydenta Rzeszy z 20 lipca.
Aresztowani odstawieni zostali
pod silną eskortą do więzienia
wojskowego w Moabicie.

Zawieszenie pism opozycyjnych
w Niemczech.

BERLIN (Pat.) Po zawieszeniu
dziennika „8—Uhr Abendblatt“
nastąpił dziś zakaz wydawnictwa
dziennika komunistycznego „Rote
Fahne* na okres 5 dni. Motywy
tego zarządzenia nie są podane.
Pozatem skonfiskowany został
w Lipsku ostatni numer komuni-
stycznego dziennika ,Arbeitstim-
me“, Dziennik ten zawieszony
został pozatem do 31 b. m. włącz-
nie za nawoływanie do zdrady

stanu. Równocześnie prasa do-
nosi o zakazaniu przez wojsko-
wego komendanta na Berlin i
Brandenburgję, gen. Rundstedta
prywatnej komunikacji lotniczej
na centralnem lotnisku w Berli-
nie Zarządzenie to motywowane
jest obawą, że organizacje lotni-
cze o charakterze partyjnym mo-
gą Czynić próby niedozwolonych
wystąpień.

Decydujące kroki przeciwko komunistem
BERLIN (Pat).  Utrzymujące

się od szeregu dni wersje o pro-
jektowanem wydaniu zakazu
istnienia  partji komunistycznej
potwierdza dzisiaj organ komuni-
styczny „Welt am Abend'. W/g
tego dziennika, delegacja narodo-
wych socjalistów złożyła kancle-
rzowi Rzeszy wniosek o rozwiąza-
nie pariji komunistycznej, zam-
knięcie jej organów prasowych i
aresztowanie przywódców. Jedno-

cześnie rozwiązane mają być znaj”
dujące się pod wpływem komuni-
stów związki walki przeciw ia-
szyzmowi oraz t. zw. rewolucyjne
organizacje zawodowe  robotni-
ków. Sprawę tę poruszyć ma
kanclerz. von Papen na konłe-
rencji przedstawicieli _ krajów
związkowych w.Sztutgarcie. W/g
„Welt am Abend“, koła kierowni-
cze centrum nie sprzeciwiają się
wydaniu zakazu.

 

Ultimatum Niemiec na konferencji
rozbrojeniowej.

Żądają równouprawnienia i grożą opuszczeniem konferencji.

GENEWA (Pat). Na popołu-
dniowem posiedzeniu komisji głó-
wnej rozpoczęło się składanie de-
klaracyj końcowych.

Bardzo ostrą i sensacyjną w
swych konkluzjach deklarację zło-
żył delegat niemiecki Nadolny,
który dotąd dyskusji nad pro-
jektem rezolucji głosu nie zabierał.
Nadolny przypomniał ' żądania
państw rozbrojonych. Delegacja
niemiecka spodziewała się, że
konferencja spełni te postulaty.
Jej zdaniem, ta konferencja jest
także konierencją likwidacji prze-
szłości. Winna ona zamknąć roz-
dział historji powojennej, który
powinien już być zamknięty od-
dawna. Poddawszy ostrej krytyce
projekt rezolucji, Nadolny oświad-
czył, że delegacja niemiecka nie
może uważać rezolucji za wystar-
czającą, tembardziej, że nie za-
wiera ona uznania zasady rów-
ności praw. Niektóre postanowie-

nia rezolucji stworzyłyby dla Nie-
miec nowe ograniczenia, którym
dotąd nie podlegały. Ponieważ żą-
danie włączenia do rezolucji for-
muły równości praw nie zostało
uwzględnione, rząd niemiecki po-
lecił p. Nadolnemu oświadczyć:
„Dalsza współpraca Niemiec w
pracach rozbrojeniowych jest moż-
liwa tylko, jeżeli uznana zostanie
równość praw. Jeżeli konferencja
chciałaby stwarzać reguły i zasa-
dy rozbrojenia powszechnego, wy-
kluczając Niemcy i inne państwa
od tych reguł i nakładając na nie
wyjątkowy system dyskrymina-
cyjny, tego rodzaju system byłby
niezgodny z uczuciem. honoru na-
rodowego. Rząd niemiecki — koń-
czy. deklaracja — musi niemniej
już dziś oświadczyć, że nie może
się zobowiązać do kontynuowania
współpracy na wypadek, gdyby
zadawalające załatwienie tego de-

cydującego dla Niemiec punktu nie
nastąpiło przed wznowieniem prac
konferencji.”

Z deklaracji, złożonej przez p.
Nadolnego, wynika, że Niemcy
grożą, iż nie powrócą na konie-
rencję, jeżeli nie zostaną uwzglę*
dnione ich żądania równości praw.
W dalszym ciągu posiedzenia

przemawiali m. in. sir John Simon
i Herriot. Simon w sposób sta-
nowczy, choć pełen kurtuazji kry-
tykował stanowisko delegacji nie-
mieckiej i nagłe ultymatywne wy-
stapienie w sprawie równości
praw, zaznaczając, że chwila jest
nieodpowiednia dla wysuwania tej
kwestji.

Następnie zabrał głos Herriot.
Wypełniona po brzegi sala zgoto
wała przed i po jego mowie go-
rącą owację. Herriot oświadczył,
że delegacja francuska będzie
głosowała za rezolucją, mimo iż
nie zadawala ona całkowicie ani
jednego państwa.

Herriot podkreślił następnie
silnie konieczność kontroli, po-
czem z naciskiem przypomniał
francuską doktrynę bezpieczeń-
stwa jako warunku rozbrojenia.

Przeciwstawiając się žądaniom
Nadolnego, Herriot oświadczył,
że dopiero stwarzanie istotnych
gwarancyj bezpieczeństwa pozwo-
li rozwinąć pewne kwestje wy-
tyczne, które inaczej nie mogą
znaleźć rozwiązania. Gdy stwo-
rzona będzie organizacja między-
narodowa, zapewniająca każdemu
bezpieczeństwo i nakładająca na
wszystkich jednakowe obowiązki,
załatwienia sprawy, poruszonej
przez Nadolny'ego i p. Appo-
ny'ego będzie znacznie ułatwione.

BEZROATAWRCOWĘCCCHGA.ZRARZA
Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

Hitlerowcy gotują się do objęcia władzy.
BERLIN (Pat). Prasa republi-

kańska ogłasza ciekawy doku-
ment, zawierający przygotowanie
przez narodowych socjalistów po-
stanowienia prasowe i policyjne
na wypadek objęcia przez nich
władzy w Prusach. Dzienniki,
stojące na lewo od „Deutsche
Allgemeine Ztg.“, podlegačby mia-
ly trwałemu zakazowi, Cenzurze
prewencyjnej podlegałyby „Deu-
tsche Allgemeine Ztg.', wydawni-
ctwa SŚcherla (prasa Hugenberga),
„Kreuzztg.”, „Deutsche Tages-
ztg.“, „Taegliche Rundschau“. Bez
cenzury ukazywałyby się tylko
„Angrilt“, wszechniemiecka „Deu-
tsche Ztg.' i „Berliner Boersen
Ztg.'. Pozatem miałaby być wpro-
wadzona Ścisła kontrola nad sze-

regiem czasopism o charakterze
nacjonalistycznym, które mogłyby
stworzyć opozycję intelektualną
przeciwko narodowym  socjali-
stom. Policję zluzować miałoby 9
tysięcy szturmowców. Oddziały
szturmowe ulokowane byłyby w
opróżnionych gmachach centrali
komunistycznej, redakcji „Vor-
waerts', wydawnictw Mossego i
Ullsteina. Za wykroczenia prze-
ciwko zarządzeniom władz naro-
dowo-socjalistycznych przewidzia-
no surowe kary, przedewszyst-
kiem w postaci osadzania w obo-
zach pracy przymusowej, zorgani-
zowanych na wzór obozów kon-
centracyjnych dla jeńców wojen-
nych.

Bezrobocie w Niemczech.
BERLIN (Pat). Ilość bezrobot-

nych w Niemczech w dniu 15 lipca
wynosiła 5.492 tysiące, czyli o

16.500 więcej, niż w dniu 30
czerwca.

Incydent francusko-włoski na posiedzeniu
Kongresu Unij Międzypariamentarnej.
GENEWA (Pat). Na piątko-

wem rannem posiedzeniu kongre-
su Unji Międzyparlamentarnej do-
szło do incydentu  irancusko-
włoskiego. O incydencie otrzy-
mujemy następujące szczegóły:

Deputowany włoski Costoma-
śna wygłosił przemówienie, po-
święcone sprawie kodyfikacji pra-
wa międzynarodowego, w którem
kładł duży nacisk na konieczność
oparcia stosunków międzynarodo-
wych na zasadach sprawiedliwości
iprawa każdego narodu do posia-
dania dostatecznego terytorjum,
kolonij itd.

Gdy mówca włoski skończył,
znany socjalistyczny przywódca
francuski Renaudel ze swego miej-
sca zawołał: „Niema sprawiedli-
wości tam, gdzie niema wolności,

ani kontroli opinji publicznej!”
Dało to powód do żywych pro-

testów delegatów włoskich i ostrej
wymiany zdań, w której toku Re-
naudel zawołał: „Reprezentujecie
rząd, który wydał rozkaz zamor-
dowania Matteottiego!“

Wywolalo to nowe protesty i
ogólny tumult. Sala została zam-
knięta i natychmiast przybyli do
niej z sąsiedniej sali obrad konfe-
rencji  rozbrojeniowej delegaci
wojskowi włoscy. Znowu wywo-
łało to protesty socjalisty fran-
cuskiego Graumbacha.  Przewo-

dniczący grupy francuskiej sen.
Merlin złożył oświadczenie, w
którem stwierdził, że incydent jest
czysto indywidualny. Delegacja
francuska zachowuje całkowitą
neutralność. Następnie zabrał głos
sen. San Martino, przewodniczący
grupy włoskiej, który zażądał, aby
Renaudel przeprosił delegację
włoską za incydent i obrazę rządu
i narodu włoskiego i Mussolinie-
śo. Renaudel, wstając, oświad-
czył, że w żadnym wypadku tego
nie uczyni.

W. nowym ogólnym tumulcie
posiedzenie zostało przerwane,
poczem natychmiast zebrała się
rada Unji. Tu Włosi ponownie za-
żądali przeprosin lub wykluczenia
Renaudela. Na wypadek  nie-
otrzymania zadośćuczynienia za-
powiedzieli Włosi, że opuszczą
Unję Międzyparlamentarną.
czasie dyskusji delegaci włoscy
opuścili salę obrad.

Po dłuższej dyskusji, na wnio-
sek przewodniczącego grupy pol-
skiej sen. Loewenherza, postano-
wiono, że ścisłe prezydjum, złożo-
ne z przewodniczącego i 4 wice-
przewodniczących, m. in. sen.
Loewenherza, zredaguje oświad-
czenie, które zostanie złożone na
plenarnem posiedzeniu  konie-
rencji.

ojojSA

 

Nowy zamach lappowców w Finiandji.
HELSINGFORS (Pat). Dom w

Lappo, będący własnością mini-
stra spraw wojskowych, który
tam mieszka, był ponownie wi-
downią zbrojnej napaści lappow-
ców. Jednej z ostatnich nocy pod
dom podjechały z wielką szyb-
kością dwa samochody, z których
oddano kilka salw rewolwerowych
w kierunku domu. Zaalarmowane
oddziały i posterunki policyjne

Ludność fińska
HELSINGFORS (Pat). Do Fin-

landji napływa nowa fala uchodź-
ców z Karelji wschodniej, ucieka-
jących przed masowemi depor-
tacjami na Sybir. Sowiety — jak
zapewniają uchodźcy — niezmien-
nie kontynuuję w Karelji akcję ko-
lektywizacyjną, a na opierających
się chłopów nakładają ogromne

zatrzymały nad ranem dwa samo-
chody, których pasażerowie nie
posiadali jednak żadnej broni. Mi-
mo to aresztowano jednego z nich,
byłego redaktora czasopisma lap-
powców pod nazwą „Aktivisti“.
Aresztowanie to — jak donoszą —
zwiększyło wzburzenie i wrogie
nastroje ludności w stosunku do
oddziałów i władz policyjnych.

ucieka z Karelji.
podatki w naturze: od krowy 400
litrów mleka, 40 km. masła i 40
kg. mięsa, od owcy 2Y+ kg. wełny
oraz z hektara 2500 kg. ziemnia-
ków i 3000 kg. ziarna. Ostatecz-
nym wynikiem tych poczynań so-
wieckich jest postępująca w szyb-
kiem tempie rusyfikacja Karelji
Wschodniej.

 

Chmury na Dalekim Wschodzie.
Niebezpieczeństwo nowego konfliktu chińsko - japońskiego.

PARYŻ. Pat.—Agencja Ren-
go dowiaduje się z miarodaj-
nego źródła, źe władze chiń-

| skle liczą się z niebezpieczeń-
stwem chińsko - japońskiego
konfliktu i wykazują wielkie
zdenerwowanie. W okolicach
Pekinu I Tien-Tsinu panuje go-
rączkowa akcja zaopatrywania
wojsk w broń | amunicję.
Wzmacniany jest również stan
liczebny wojsk. Wydany został

rozkaz obserwowania ruchu
wojsk japońskich.

TOKJO (Pat). Strażnicy so-
wieccy ostrzelali dwa statki ry-

backie japońskie na wybrzeżu za-

chodniem Kamczatki. Trzej Ja-
pończycy odnieśli rany.

Administracja „Dziennika Wileńskie-”

stwierdza
go"

Antoni Łukaszewski (Wilno,

niniejszem, że niejaki

Antokol-

ska 72) nie ma upoważnienia do po-

bierania prenumeraty za „Dziennik Wi-

leński" i za wydanictwa „Par* (Polska

Agencja Reklamy) w Poznaniu.

Żadnych reklamacyj z powodu po-

brania jakichkołwiek kwot przez A. Łu-
kaszewskiego rzekomo dla „Dziennika

Wileńskiego" uwzględniać nie będziemy.
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Elisperymentų
Świeżo wyszła w przekładzie

z angielskiego na język polski

książka niejakiego p. Omma p. t.

„Podziemna dyktatura”. Nazwisko

autora nieznane jest ani w sfe-

rach literackich, ani też politycz-
nych — natomiast głośne podobno

jest w tym świecie, który opisuje,
tj. — w podziemiach. Książka,

co do swej treści bardzo ciakawa,

pisana jest ohydnie, czemu nie
należy się dziwić, gdyż autorem

jej nie jest pisarz, tylko — auten-

tyczny bandyta. P. Omma był ni
mniej ni więcej tylko sekretarzem

słynnego króla przemytników Al

Capone'a.
Nie wdając się w bliższą ocenę

książki, wyjmujemy z niej bilans
dziesięcioletniej prohibicji amery-
kańskiej. Liczbowo wyraża się jej

rezultat następująco:

4000 zabitych,

51.000 rannych,

przeszło 30.000 przestępców.
Roczne obroty: 600 miljonów do-

larów.
Dochód roczny Al Capone w r. 1927

ustalono urzędowo na 105 miljonów do-

larów.

220.000 ludzi żyło z businessu alko-
holowego.

O niesłychanie demoralizują-

cym wpływie stosunków, jakie

wytworzyły się w Ameryce, pod

wpływem ustawy  prohibicyjnej,

pisało się niejednokrotnie; bardzo

jaskrawy obraz tego daje też

książka Omma. Nie o sprawach

prohibicji mieliśmy jednak pisać.

Chodzi nam o coś innego, miano-

wicie o tę bezprzykładną lekko-

myślność, z jaką w naszym powo-
jennym świecie dokonywane są

różnego rodzaju eksperymenty,

pociągające za sobą niekiedy ruinę
materjalną całych narodów, śmierć
tysięcy, a nawet miljonów.

Przed wojną, przyznać trzeba,
nawet w państwach rządzonych
autokratycznie, każde najmniejsze

pociągnięcie, każda zmiana czy

reforma bywała niezmiernie do-

kładnie obmyślana, rozważana,
wprowadzona stopniowo, bez
wstrząsów.

Wojna nauczyła lekceważyć ży-

cie i mienie ludzkie, igrać niemi

w karygodnie lekkomyślny sposób.
Nauczyła jednych, bardziej przed-
siębiorczych, czelnych — rozka-

zywać, narzucać ogółowi swą

wolę — masy zaś przyzwyczaiła
do biernego, ślepego posłuszeń-

stwa.

Oczywiście eksperyment pro-

hibicyjny, za który zapłaciła Ame-

ryka miljardy dolarów, nie licząc

życia i zdrowia kilku czy kilku-

dziesięciu tysięcy obywateli, jest

dziecinną igraszką, w porównaniu

z gigantycznym eksperymentem,
jaki dokonany został i w dalszym
ciągu prowadzony jest w Rosji.

O skutkach jego chyba niepo-

trzebujemy rozpisywać się.

Eksperymentem, na“ bardzo
wielką skalę jest również faszyzm

Mussoliniego. Ruch ten pierwotnie

powstał jako zdrowa, narodowa
reakcja przeciwko komunizmowi.

Pod tym względem był on zupełnie

usprawiedliwiony i zadanie swe

spełnił w zupełności. To jednak
co dziś widzimy we Włoszech pod

mianem faszyzmu, jest to doktryna
polityczna i ekonomiczna, nie-
zmiernie radykalna i ryzykowna,

słowem, jest to w całem słowa
znaczeniu eksperyment, dokony-

wany przez jednostkę, niewątpli-

wie genjalną, ale bądź co bądź

omylną, nad całym, wielomiljono-

wym narodem. Wyniku tego eks-

perymentu przewidzieć dziś nie-

sposób, chociaż są bardzo poważ-

ne oznaki, że może się on skoń-

czyć katastrofą, zwłaszcza eko-
nomiczną.

Eksperymentem jest również
hitleryzm i to jednym z najniebez-

pieczniejszych, gdyż zagraża nie-

tylko Niemcom, ale pokojowi ca-

łego świata.

Czem był dla Polski ekspery-
ment sanacyjny i jakie są jego

skutki — o tem nie potrzebujemy

rozpisywać się, jako że każdy

z nas doświadczył to na sobie.

Zresztą manja eksperymento-

-wania dotknęła w mniejszym lub
większym stopniu najbardziej na-

wet zrównoważone rządy. Ileż to

wydano dekretów,  ograniczają-

cych prawo własności, czem, je-
żeli nie ulegalizowanym rabun-

kiem była inflacja, albo li tak zw.
„reforma agrarna”, dokonana dro-
gą gwaltu i grabieży cudzego

mienia (Litwa, Łotwa etc.).

Mniejsza, jakie tam autorom

tych niebywałych przedtem eks-
perymentów  przyświecały cele,

DZIENNIK MILEŃSKI

Z prasy.
Co się dzieje w Niemczech?
Oto pytanie, na które usiłują

znaleźć odpowiedź niemal wszyst-
kie pisma zarówno u nas w Polsce,
jak i na całym bodaj świecie,

Naturalnie nas, jako bezpośred-
nio ze strony nastrojonych odwe-
towo Niemiec najbardziej zagro-
żonych, wypadki na terenie Rze-
szy muszą obchodzić szczególnie.

To też trudno się dziwić, że
prasa polska pisze w sprawie tej
tak dużo.

Na czele stoi naturalnie prasa
b. dzielnicy pruskiej.

Posłuchajmy więc, co pisze
najlepiej w polityce berlińskiej
zorjentowany „Kurjer Poznański”,

‚ „By zdać sobie sprawę z tego, co
się dzieje za naszą granicą zachodnią,

należy wziąć pod. uwagę, że w chwili o-
becnej czynne są na obszarze Rzeszy
Niemieckiej cztery wielkie siły politycz-
ne, walczące o władzę. Największą z
nich jest niewątpliwie ruch hitlerowski,
któremu jednak do tej pory nie udało się
ująć w swe ręce steru rządów całego
państwa. Drugą siłą polityczną, poważ-
ną, choć nie opierającą się o zorganizo-
wane szeregi partyjne, stanowi prezy-
dent Hindenburg i sprzymierzona z nim
w tej chwili grupa junkrów pruskich,
których przedstawicielem jest właśnie
obecny kanclerz Rzeszy von Papen. Do
śrupy tej zaliczyćby też mależało nie-
mieckie sfery militarne z nowym  mini-
strem Reichswehry gen. von ŚSchleiche-
rem na czele.

Obie te siły: hitlerowcy oraz
$rupa Hindenburga i Schleichera
znajdują się w ofenzywie.

„Natomiast na pozycje obronne ze-
pchnięty został słabnący z dnia na dzień
niemiecki obóz republikański z  socjal-
demokratami i centrowcami na czele, a
także czwarta siła polityczna — komu-
niści, również gwałtownie tracący na
wpływach, jak to wykazały ostatnie wy-
bory krajowe i komunalne”.

Jednakże grupy ofenzywne by-
najmniej nie żywią do siebie wza-
jemnie miłości bez zastrzeżeń.
Stery junkierskie i generalicja by-
najmniej nie pragną dyktatury
Hitlera.

„Chciałyby one raczej wykorzystać
sukcesy ruchu hitlerowskiego w tym kie-
runku, by przy jego pomocy utrwalić w
Rzeszy własne rządy, skonstruowane na
wzór obecnego rządu von Papena z e-
wentualnem dodaniem kilku narodowych
socjalistów”.

Z drugiej jednak strony.
„Rozgrywka między Hitlerem, a ge-

neralicją i junkrami pruskimi, popierany-
mi przez Hindenburga, nie przeszkadza
jednak oczywiście wspólnemu  frontowi,
jeśli chodzi o zwalczanie lewicy. Tutaj
von Papen z największą gotowością speł-
nia warunki, postawione mu przez przy-
wėodce „nazi“.

Właśnie ostatnie wypadki —
złożenie socjalistycznych _ mini-
strów rządu pruskiego z urzędo-
wiania — są początkiem rozgryw-
ki z obozem republikańsko-lewi-
cowym.

„Słowem uczyniony został znowu
dalszy poważny krok w kierunku likwi-
dacji republikańskiego ustroju Rzeszy i
zniszczenia ugrupowań, które dotychczas
były a tego ustroju podporą”.

ie można oczywiście twier-
dzić, by siła lewicy w Niemczech
była już całkowicie złamana.

„Kontrakcja socjalistów i centrow-
ców, a także komunistów, narobi jeszcze
prawdopodobnie sporo kłopotu i Papeno-
wi i Hitlerowi, tembardziej, że znalazła
ona sprzymierzeńca w stanowisku krajów
południowych Rzeszy, broniących swej
samodzielności przeciw pruskiemu cen-
tralizmowi“.

- Jednakže cala ta kontrakcja
nie zdoła przeszkodzić utrwaleniu
się w Rzeszy na czas dłuższy rzą-
dów

„żywiołów skrajnie prawicowych,
przyczem najmniejszą już rolę odgrywa
fakt, czy będą to rządy samego Hitlera,
czy też nowe edycje rządów Papena.
Nowe wstrząsy wewnętrzne mogą gro-
zić Niemcom w .tym wypadku, gdyby
Hitler, nie uzyskawszy większości w wy-
borach do Reichstagu, zdecydował się
wejść na drogę zamachu stanu”.

Tak, czy owak, kończy „Kur-
jer Poznański

„era konstytucji wejmarskiej i Nie-
miec republikańskich należy już do
przeszłości.

Wczorajsze wydarzenia w Berlinie
powinny przyczynić się do rozproszenia
ostatnich złudzeń, pokutujących NSE
na Zachodzie na temat oblicza Niemiec
dzisiejszych.

Może wreszcie i p. Zaleski przebu-
dzi się ze swych dotychczasowych snów
i marzeń o idylicznej wspólnej pracy z

Niemcami". Eo
Naogół inne pisma b. dzielnicy

pruskiej, jak „Słowo Pomorskie",
„Gazeta Bydgoska“, „Polonia“ i
t. d. podzielają stanowiska „Kur-
jera".

Polska, która idzie.
Jeżeli my się interesujemy wy-

padkami w Niemczech, to z nie-
mniejszą, a raczej znacznie więk-
szą uwagą obserwują życie polskie
politycy niemieccy i naogół trud-
no odmówić im dobrej orjentacji
w polskiej rzeczywistości.

Ostatnio wiele uwagi poświę-
-cają niemieccy pisarze polityczni
rozwojowi obozu narodowego,
którego wzrost zaczyna naszych
wrogów niepokoić.

Oto, co pisał niedawno z War-
szawy p. Rudolf Herrnstadt, war-
szawski korespondent „Berliner
Tageblatt'u“,

„Przypływ (zwolenników) był o wie-
le większy, niż można było przypuszczać
z objawów siły Narodowej Demokracji...

Przypływ ten przyszedł głównie
zdołu... Masy z ulicy, a nawet część pro-
letarjatu skłaniają się ku narodowym de-
mokratom“.

Pocieszano się początkowo w
Berlinie, że starsze pokolenie „en-
dekėw“ wymrze, nie zostawiając
po sobie następców, ale nadzie te
zawiodły.

Dziś więc dano rozkaz nie-
mieckim  ekspozyturom  pomor-
skim czy też poznańskim, by za
wszelką cenę zwalczały obóz na-
rodowy.

To też Niemcy pomorscy wszę-
dzie, gdzie tylko mogą, popierają i
łączą się z sanacją.

Że Niemcy atakują obóz naro-
dowy, jest rzecz zrozumiała, ale
nie sposób zrozumieć, jakie wzglę-
dy „pafūstwowe“ pchają sanację
do sojuszu z jawnymi wrogami
Polski, byleby pognębić zniena-
widzonych „endekėw“.

Jak sobie wyobrazić takie po-
tworne zjawiska, o których tak
trafnie pisze „Drwęc”,

„Widok (polskich / narodowców)
wszędzie sanację razi, wprost do wściek-
łości doprowadza. Jakkolwiek z ich
strony publiczna manifestacja spotyka się
z nieustannemi zakazami i szykanami.

Mogą kroczyć w pochodzie Żydzi,
Ukraińcy, nawet ŻW ale gdziekol-
wiek ukażą się Młodzi O. W. P., tam za-
raz zakaz, tam zaraz rozpędzanie, tam
zaraz aresztowania.

Przecież niedawno temu ludność
kaszubska we Wejherowie miała takie
widowisko, że niemiecka orkiestra z
Gdańska (za pozwoleniem tamtejszego
starostwa!) pochodem kroczyła ulicami
stolicy kaszubskiej, wygrywając niemiec-
kie pieśni, co miejscową ludność do tego
stopnia oburzyło, że udano się w dele-
gacji do starostwa, by tej niemieckiej
manifestacji położyć kres, oczywiście
bezskutecznie.

Ale niechby tylko taka organizacja
O. W. P. — organizacja nawskroś polska
i narodowa — pozwoliła sobie na jaki
taki publiczny występ i to jeszcze z mu-
zyką, no to cały świat sanacyjny powsta-
nie, by śmiałków rozpędzić na cztery
wiatry". у

Odpowiedž na pytanie, skąd
się bierze ta głupia nienawiść do
narodowców, jest łatwa.

Jest to obóz przyszłości!
To Polska, która idzie i wobec

której sanacja będzie musiała ska-
pitulować,

Wyrok sądu doraźnego w Sprawie zajść
w powiecie leskim.

P. Prezydent zamienił karę śmierci na dożywotniewięzienie:

PRZEMYŚL (Pat.) W piątek o
g. 15 m. 10 ogłoszony został wy-
rok sądu doraźnego w Sanoku
w sprawie zajść w pow. leskim.
Oskarżeni Wasyl Durryk, Michał
Małecki, Piotr Madej uznani zo-
stali winnymi rozruchów z $ 73
U. K. i zbrodni z art. 32 rozpo-
rządzenia Prezydenta Rzeczypo-
spolitej z 1928 r. i skazani na
karę Śmierci przez powieszenie.

Czwarty oskarżony Antoni Pasław-
ski uznany został winnym z 8 73
U. K.i skazany na karę bezter-
minowego _ więzienia.
wnieśli podanie do kancelarjj
cywilnej p. Prezydenta Rzeczypo-

Obrońcy -

spolitej z prośbą o ułaskawienie.
O godz. 20 m. 45 nadeszło do

prokuratora w Sanoku wiado-
mość, że p. Prezydent postano-
wił skorzystać z przysługującego
mu prawa łaski i zamienił trzem
oskarżonym karę śmierci przez
powieszenie na karę dożywotnie-
go więzienia.

EUEAN!PER

P. Iauko-Howal wojewodą?
Dyrektor departamentu poli-

tycznego p. Hauke-Nowak, ma
być mianowany wojewodą lwow-
skim.

faktem jest jednak niezaprzeczo-

nym, że burząc fundamenty, na

których opierał się od tysiącleci

gmach naszej kultury, naszego

ustroju społecznego i gospodar-

czego, wprowadzili niesłychany

chaos, zburzyli wszelkie zaufanie
i tem samem spowodowali obecny,
niebywały w dziejach kryzys.

Z tego, cośmy wyżej powie-

dzieli, nie wynika bynajmniej, że
świat powinien stać na miejscu, że
wszelki postęp jest wykluczony.

Nie jesteśmy też zasadniczo prze-

ciwnikami eksperymentów  spo-
łecznych, są one w życiu ekono-
micznem i gospodarczem równie
potrzebne jak w nauce. Chodzi

o to tylko, w jaki sposób zostają
dokonane.

Najbardziej genjalnemu leka-
rzowi nie przyjdzie np. na myśl

poddać tysiące i miljony ochron-

nemu szczepieniu jakąś nowo-
wynalezioną szczepionką, zanim

jej nie zbada w ciągu wielu lat

żmudnej pracy w laboratorjach,
następnie w klinikach.

Tymczasem w polityce lada

fuszer, często obłąkaniec (Lenin),

byle obdarowany odpowiednim tu-
petem (co właśnie u obłąkańców

często się zdarza), eksperymentuje

na całych narodach, jak gdyby to

był królik, czy świnka morska.

Za te eksperymenty płaciliśmy

i płacimy kompletną ruiną ma-

terjalną, ogólną demoralizacją i

życiem tysięcy — jak gdyby to
życie, od czasu wojny, straciło

wszelką wartość, nie było naj-

cenniejszym darem Boskim, a tyl-

ko znikomą cyfrą statystyczną.

Niedoszły „zamach stanu'.
„Gazeta Warszawska” (Nr. 217 wiadomościami o nadzwyczajnych

z dn. 20. VII.) podaje następującą Ązarządzeniach władz bezpieczeń-
korespondencję z Ostrowia Wiel-
kopolskiego:

Na niedzielę 17 bm.
dziany był do Ostrowia wielki
zjazd młodzieży katolickiej, zrze-
szonej w Stowarzyszeniu Młodzie-
ży Polskiej, wchodzącej do składu
Akcji Katolickiej. Organizatorzy
zjazdu od początku natykali się na
różne trudności, m. in. ze strony
starostwa zastrzeżono, że pozwo-
lenie na zjazd i pochód udzielono
będzie tylko pod warunkiem, że
nie wezmą w nim udziału żadne
inne organizacje. Z konieczności
organizatorzy zjazdu musieli przy-
jąć ten warunek.

Pomimo tego wyłoniły się róż-
ne trudności. I tak naprz. policja
zatrzymywała wszystkie autobusy
i rowerzystów, zdążające do O-
strowia. Na zjazd przybyło jednak
półtora tysiąca uczestników i od-
był się on w inponującym spokoju.
W przeddzień, w sobotę, po-

licja dokonała licznych rewizjii
aresztowań śród miejscowych
działaczów narodowych. Areszto-
wano 13 osób z pp. Maleskim-
Rzekickim, kontrolerem rejono-
wym. OWP. i Wacławem Wrobiń-
skim, prezesem miejscowej organi-
zacji Stronnictwa Narodowego na
czele. Z pośród aresztowanych
cztery osoby wchodziły w skład
komitetu honorowego i wykonaw-
czego zjazdu.

Wieśćo aresztowaniach roze-
szła się szybko po mieście, wywo-
łując silne wrażenie, powiększone

- stwa.
. mano do poniedziałku 4-tej popo-

zapowie-

Aresztowanych  przetrzy-

łudniu. Wszyscy przesłuchani zo-
stali przez sędziego śledczego,
który każdemu zadawał następu-
jące pytanie: „Czy pan coś wie o
organizowaniu zamachu stanu i
o organizacji oddziałów zbrojnych
w Ostrowie”? Oczywiście wszyscy
aresztowani odpowiedzieli prze-
cząco. Przed więzieniem zebrał
się tłum obywateli liczący około 3
tysięcy osób. Wypuszczonym z
więzienia zgotowano serdeczną о-
wację i obsypano ich kwiatami,

Rewizje u wszystkich areszto-
wanych pozostały bez wyniku U
jednego z aresztowanych p. Kozali
zabrano nóż do rozcinania kartek
i 6 pustych łusek od karabinu
Mausera. Jeden z aresztowanych
wręczył sędziemu śledczemu list
otrzymany w sobotę od kierownic-
twa dzielnicy zachodniej OWP.
List ten przestrzegał przed możli-
wemi prowokacjami i zalecał
miejscowej organizacji OWP. po-
wstrzymanie się od wszelkich wy-
stąpień.

Zaznaczyć należy, że w ten
sam dzień odbywał się w Ostrowie
zjazd powiatowy BB, a projekto-
wany zjazd Stronnictwa Narodo-
wego, na którym miał wystąpić z
referatem dr. Seyda został zaka-
zany ze względu na „bezpieczeń-
stwo publiczne”. Urzędowa P. A.
T-iczna potwierdza, że zarządze-
nia powyższe wywołane zostały
„obawą przed rozruchami“.

 

ZALECONE DLA MŁODZIEŻY!
Z urzędowania Ministerstwa W. R. i 0. P.

W. ministerstwie wyz. rel. i
ośw. publ. istnieje osobna komisja
oceny książek, zalecanych mło-
dzieży. Komisja wydaje ocenę, a
następnie ministerstwo ma jeszcze
głos, ogłaszając polecenie przez
się książki w Dzienniku Urzędo-
wym Ministerstwa W. R. i Ośw.
P. Zalecenia są czasem zdumiewa-
jące.

Na jeden z takich wypadków
zwraca właśnie uwagę miesięcznik
„Szkota“, pismo Stow. Chrz.-Nar.
Naucz. Szk. Powsz. (zeszyt 6-ty
r. bież.):
— „W Dzienniku Urzędowym

Minist. W. R. i O.P. z b. roku, nr.
1, na str. 53, w dziale Książki do
Bibljotek, na pierwszem miejscu
czytamy: Andrć L. „Szlakiem Nie-
podległych” 1918 — 1928, War-
szawa, F. Hoesick, 1929 — dla
młodzieży od lat 15 (Nr. II.
8899/30).

O treści tego zbiorku poezji
najlepiej poinformują Czytelnika
tytuły utworów i niektóre wyjątki
z nich.

Bez granic — listopad 1918 r.
Pod Radzyminem — sierpień 1920,
Do polskich serc — po zabójstwie
Prezydenta Narutowicza i roz-
strzelaniu Niewiadomskiego — lu-
ty 1923. Przełom — maj 1923 r.
U drogowskaza — w 900-ną rocz-
nicę Koronacji Bolesława Chrob-
rego 24 grudnia, 1024 — 1924.
Duma o Niepodległości. Legenda
o Nieznanym Żołnierzu — 2 listo-
pada 1925 r. na dzień pogrzebu je-
go zwłok. Do nadchodzącego czło-
wieka — styczeń 1926 r. Plac Sa-
ski — kwiecień 1926. Impondera-
bilia — 12 maja 1926 r. Alfabet
dla ociemniałych — z przemówie-
nia do posłów i senatorów w dn.
29 maja 1926 r. Szara i błękitna —
31 maja 1926 r. Warszawo — 25

czerwca 1927 r. w dniu przybycia
do Warszawy trumny z prochami
Słowackiego. Po dwóch latach —
13 maja 1928 r. Dziesięciolecie.

Całość dzieli się na 3 części.
Przedsłowie — utwory do 1925 r.
Śródsłowie — poświęcone głównie
r. 1926 — i Posłowie. Oto niektó-
re wyjątki:

Str. 63:
„Ha, majstrowie od rządów, oszu-

ści, obwiesie!
Dać ich tu! Śmierć złodziejom pu-

blicznego grosza!”
Str. 69:

„Tak przyszła północ zdarzeń.
I na wielkie łowy

Wyruszył ośmionogi pająk wito-
sowy.

Ziemię oprządł dokoła, opasał
: omotał,

Pajęczyną przekupstwa i gorączki
złota”.

Str. 76:
„A jeśli i to nie zdoła
Z oczu panów i chamów zedrzeć

katastrofy,
Jeśli, spojrzawszy na ziemię i

niebo,

\ mgławicy dziejów Polski nie
dostrzegą,

Jeżeli głąby, cymbały dębale,

Po wielkiej czci se
Ośmielą się zuchwale

Rudas a w sejmie, bruździć

jak trąba”) w senacie .

(z wyjaśnieniem) — *) Senator

Trąmpczyński.
Trzeba jeszcze dodać, że ksią-

żeczka ta została wydana z sub-

wencji Wydziału Sztuki i Kultury

Ministerstwa W. R. i O. P.!*
Zalecenie takich nietylko pa-

skudztw ale i głupstw stronnicze-
go poglądu dla młodzieży szkolnej

daje dobrą miarę obecnego pozio-

mu w wychowaniu pomajowem,

 

Starzyński contra Olpiński.
Sensacyjny proces odroczono do Jesieni.

Dzisiaj miał się w jednym z tu-
tejszych sądów, grodzkich odbyć
sensacyjny proces wicem. Starzyń-
skiego przeciwko b. dyrektorowi
sanacyjnego „Głosu Prawdy” Ol-
pińskiemu o oszczerstwo. Olpiń-
ski zarzucał mianowicie p. Starzyń
skiemu pobieranie 20.000 miesię-
cznie specjalnej pensji od syndyka
tu drożdżowego. Po dochodzeniu
prokuratorskiem, w, którem świad
kowie powołani przez p. Olpińskie

go cofnęli swoje pierwotnie udzie-
lone mu informacje, p. Starzyński
wytoczył sprawę sądową. Uległa

ona jednak, już .po raz drugi odro-
czeniu. Widocznie nikomu się nie
śpieszy do wyjaśnienia tej sprawy.

Prawdopodobnie dzisiejsze od-
roczenie było koniecznością ce-
lem dalszego uzupełnienia śledz-
twa.

Proces więc odbędzie się pra-
wdopodobnie na jesieni.

Afera łapownicza w Warszawie.
Dochodzenia w sprawie areszto

wania za łapownictwo radcy war-
szawskiej Izby skarbowej Różań-
skiego rozwijają się. Prośby zwol-
nienia aresztowanego za kaucją zo
stały odrzucone i przeciwnie zasto
sowano do niego obostrzone środ-
ki ostrożności, przewożąc go z po-
licyjnego aresztu śledczego do wię
zienia przy ulicy Dzielnej.

Różański mając sobie powierzo
ne badanie ksiąg handlowych róż-
nych firm dla ustalenia ich obrotu
jako podstawy wymiaru podatku
przemysłowego, wyzyskiwał tę o-
koliczność dla własnej korzyści.
M. in. zaproponował towarzystwu

chemicznemu „Synthesa' zaprze-
stanie szykan za łapówkę 1.500 zł.
Gdy oferty tej nie przyjęto, a szy-
kany nie ustawały, firma zawiado-
miła władze, które postanowiły za
stawić pułapkę. Urządzono więc
jego spotkanie z jednym z dyrekto
rów firmy, na którem Różański o-
trzymał żądaną sumę, ale w ban-
knotach, których numery zostały
poprzednio wynotowane. Po chwi
li aresztowano go na ulicy, a zna-
lazłszy przy nim pieniądze o nu-
merach, zgodnych z wykazem fir-
my, uzyskano dostateczne dowo-
dy winy. i

 

P. Dziadosz uprzykrzył sobie Sejm.
przejście na inne wyższe i bardziej
lukratywne stanowisko.
EESTTSRSAPOEIENIATYKADSEDCEA

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

Dyrektor biura Sejmu „śłośny”
p. Dziadosz, ma ustąpić z zajmowa
nego stanowiska. P. Dziadosz, jak
informuje „Kurjer Poranny“ zabie-
ga o rejenturę. Na wszelki wypa-
dek czyni p. Dziadosz starania o

   
Relikwje królewskie

Niepokój o całość relikwij, zna”
lezionych w grobach królewskic
w Katedrze wileńskiej — wzrasta.
Sprawa złotogłowiu królowej Bar-
bary, rozdawanego rzekomo jako)
„portebonheur” różnym przyjezd-
nym „znakomitościom'* przezProf
Kłosa, odbiła się już na łamach
prasy warszawskiej,

„ABC” w n-rze czwartkowym
przedrukowuje ustęp z artykułu-
p. Boyć z „Expressu“, w którym
ten pisze, jak to „po świeżym
bruderszafcie prof. Kłos... zerwał
się, zniknął gdzieś na chwilę, a po-
tem wręczył mi jako „portebon-
heur“ czy „talizman“ mały strzęp
złotogłowiu z trumny Barbary Ra-
dziwiłłówny”.

„Początkowo — pisze ABC —
traktowało się w Wilnie te wynurzenia
p. Boyć jako niewczesny żart, a może
nawet niedowcipną przechwałkę.

Ale ludzie sobie zaczęli przypomi-
nać, że p. prof. Kłos miał jednak w ręku
strzępy złotogłowiu Barbary Radziwił-
łówny. Przypomniano sobie też, że od
bruderszaftów nasz pan konserwator i
architekt nie stroni, a sprawę wykopalisk
otaczał pieczołowitą tajemnicą, niemal
jak tajemnicę grobów rodzinnych. To też
w Wilnie począł się budzić niepokój,
który stopniowo  zagłuszył oburzenie,
wywołane stylem „czerwoniackim“ p.
Boyć.

„,Wilnianie się pytają, czy szczątki
królewskie, a wraz z niemi złotogłowie
i insygnia królewskie zostaną potrakto-
wane z należytym szacunkiem i pie-
tyzmem przez wszystkich tych panów,
którzy z urzędu ze j ы
роз’геёпід 513с:поёс;таи` Roe „

Bardzo słusznie zapytuje też.
loma“adleńskie:

„Apropos: zie ten 6 i
zajdóje?i: W katedrze,z
watnych apartamentach profesora Kłosa?
Nie kościelnem że chyba winem, w za-
krystji, pili ten fatalny bruderszaft, pa-
nowie?“...
„Oto są skutki metod konspira-

cyjnych, otaczania spraw publicz-
nych niewytłumaczoną jakąś ta-
jemnicą i traktowania skarbów
narodowych jak swojej osobistej
własności.

Życie katolickie.
Fałszywe pogłoski o piel-
grzymce Ojca Świętego. |
(Citta del Vaticano, tel. wt. K. |

A. P. 21. 7). Żydowska Agencja
Telegraficzna podaje, że w nad- |
chodzącym miesiącu września Pa- |
pież ma odwiedzić Jerozolimę.
Wiiadomość ta jest pozbawiona ja-
kichkolwiek podstaw. Na wrze-
sień zapowiedziana została mię-
dzynarodowa pielgrzymka Ryce-
rzy Grobu św., jak również szereg
innych pielgrzymek, między in-
nemi pielgrzymka włoska. Ponie-*
waż Ojciec św. zalecał udział w
tych pielgrzymkach, informacja
wspomnianej Agencji powstała za-
pewne wskutek. wadliwego ko-
mentowania tej wiadomości.

 
„Rok święty** na Jasnej Górze,

Z Częstochowy donoszą:
W] sterach katolickich powstał

projekt, aby uroczystości jubileu-
szowe z okazji 550-lecia umiesz-
czenia cudownego obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej na Jas-
nej Górze trwały przez cały rok,
tj. od 14 sierpnia 1932 do tegoż -
dnia 1933 roku. Byłby to niejako
„rok święty” w Częstochowie,
podobnie jak Watykan obchodzi
„rok święty” co 25 lat i wówczas |
przez 12 miesięcy bramy Watyka- |
nu są otwarte dla udzielenia wier-
nym łask wyjątkowych. W związ-
ku z tym projektem wysłana bę-
dzie do Stolicy Apostolskiej proś-
ba o zgodę na ustanowienie „roku |
świętego” w Częstochowie co 50
lat. W ten sposób następny „rok
święty” odbyłby się w r. 1982 — |
1983. !

Projekt ten uzyskat w polskich |
słerach katolickich powszechne |
uznanie i z radością został powi-
tany przez szerokie rzesze wier-
nych. ' |

Nowe uzdrowienie w Lourdes.
(KAP). Międzynarodowe Biu-

ro Medyczne w Lourdes zanoto-
wało nowy wypadek cudownego
uzdrowienia w Lourdes. Mianowi-
cie pani Day, chora od dłuższego
czasu i przywieziona do Lourdes
pociągiem z Angljj w stanie zu-
pełnego bezwładu i prawie agonii,
odzyskała nagle w Lourdes wła-
dzę we wszystkich członkach. |

Zakaz odwiedzania styśmatyczki
z Konnersreuth, я

(KAP). Ordynarjat biskupi w |
Regensburgu podaje do wiadomo-
ści, że z powodu nietaktownego
nadużywania zezwoleń na odwie-
dzanie Teresy Neumann z Kon-
nersreuth, wydawanie takich ze-
zwoleń na czas nieograniczony zo-
staje wstrzymane.

Drobne wiadomości.
Ślub arcyksiężniczki.
WIEDEŃ (Pat.) „Neues Wie-

nar Journal* donosi z Rzymu:
Wczoraj odbył się ślub arcyksięż-
niczki austrjackiej Marji Immacu-
laty, córki arcyksięcia Leopolda
Salvatora, z rotmistrzem gwardji
włoskiej Nobile Igino Neri. Arcy-
księżniczka bawiła w Rzymie od
1925 roku, studjując muzykę.
Ks. Meysztowicz w Rzymie.

Do ambasady polskiej przy Sto
licy Apostolskiej przybył i objął u-
rzędowanie nowy radca kanonicz-
ny, ks. Walerjan Meysztowicz, mia
nowany na miejsce po zmarłym ś.
p. ks. Skirmuncie.
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KRONIKA.
: Rozbudowa elektrowni miejskiej.
Trwające od szeregu miesięcy

prace nad budowa nowej roz-
dzielni w elektrowni miejskiej zo-
stały przed kilku dniami zakon-
czone. Z dniem 21 b. m. rozpo-
częła elektrownia przyłączaniei
uruchomianie nowej roździelni.

Dzielnića Zwierzynieci ul. Kal-
waryjska otrzymała wieczorem te-
goż samego dnia prąd z nowych
urządzeń.
W dniu wczorajszym przyłą-

czona została dzielnica przylega-
jąca do! Antokola.

Przyłączenie do nowej roż-

dzielni centrum miasta nastąpi
do dnia 1 sierpnia.

Zaznaczyć należy, że nowe u-
rządzenia, działają sprawnie i bez
zarzutu.

Przez budowę nowej rozdziel-
ni zagwarantowane zostało mia-

stu szybkie i sprawne funkcjo-
nowanie linij elektrycznych.

Wzmocnienie oświetlenia ul. Mickiewicza.
Dowiadujemy się, że przygo-

towania do elektryfikacji ul. Mic-
kiewicza i ulic przyległych do-
biegają końca.

Z nowoustawionej budki przy
zbiegu ul. Piekiełko i J. Jasiń-
skiego będą wyprowadzone kable
dla wzmocnienia oświetlenia na“
odcinku ul. Mickiewicza od 3 Ma-

ja do mostu Zwierzynieckiego.
Jednocześnie przybudowaniu

i usprawnieniu ulegną linje po-
wietrzne zasilające w prąd ele-

ktryczny ulice: Portową, Stycznio-
wą i Stromą.

Roboty rozpoczęte zostaną w
pierwszych dniach sierpnia.

 

SPRAWY KOŚCIELNE.
— Uroczystość św. Wincen-

tego a Paulo w kościele X. X.
Misjonarzy przy ul. Subocz odbę-
dzie się w niedzielę 24 lipca w na-
stępującym porządku: Msze świę-
te rozpoczną się uroczystą pry-
marją o godz. 6-ej; © godz. B-ej
wotywa, a godz. 9ej Msza św.
dla Towarzystw św. Wincentego
t. j. Pań Miłosierdzia i Konferen-
cyj Panów, na którą zaprasza się
wszystkich P. T. Członków tych
Towarzystw jako w święto patro-
nalne. O godzinie 10-ej uroczysta
suma z kazaniem i procesją, a
nieszpory o godzinie 5-ej. Wszel-
kie śpiewy wykona chór klery-
ków X. X. Misjonarzy.
— Nabożeństwo na intencję

Polskiego Związku Pracowni-
ków Handlowych i Przemysło-
wych. W niedzielę dn. 24,VII.32

o godz. 9-ej rano w kościele św.

Jana, w kaplicy Bożego Ciała,
z przyzwolenia J. E. Areybiskupa
Jałbrzykowskiego, zostanie odpra-
wione nabożeństwo przez ks, prof.
Miłkowskiego, na intencję tegoż
Związku. o

Uprasza się o jaknajliczniejsze
przybycie członków, sympatyków
i pokrewnych Związków.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Narady nad pozyczną

zagraniczną. W dniu wczoraj-
szym obradował Magistrat nad
sprawą ewentualnego zaciągnię-

cia pożyczki zagranicznej w jed-

nem z banków szwajcarskich. W

konferencji udział wzięli przed-
stawiciele Arbonu, przybyli z War-
szawy. Narady do powzięcia kon-
kretnej decyzji nie doprowadziły.
W sprawie tej w dniu dzisiejszym
odbędzie się powtórna narada.
— likwidacja elektrowni

przy ui. Kijowskiej. Istniejąca
przy ul. Kijowskiej prywatna ele-
ktrownia Kremera ma uledz w
najbliższym czasie likwidacji. 70
abonentów tej elektrowni zosta-
e przyłączonych do sieci miej-
skiej.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE,
— Zebranie malarzy. Zarząd

Chrześcijańskiego Związku Zawo-
dowego Malarzy, dążąc do zwal-
czenia bezrobocia w tej branży,
postanowił sporządzić kolejną listę
bezrobotnych malarzy, a to w celu
równego podziału pracy otrzyma-
nej przez związek, jak również
udzielanej przez Spółdzielnię
chrześcijańskich robotników bu-
dowlanych.
W związku z tem zarząd

związku zwoła zebranie na dzień
28 lipca r. b. do lokalu Centrali
Chrześcijańskich Związków przy

ul. Metropolitalnej 1.
Na zebraniu tem prawdopo-

dobnie nastąpią wybory nowego
zarządu związku, ponieważ obec-
ny zarząd zaniedbuje swoje czyn-
ności, związane ze zwalczaniem
bezrobocia.

_ Teatr I muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— W. Bernardynce. Dziś i jutro

„Florette et Patapon".
opołudniu w niedzielę „ostatni raz

jako popołudniówka, po cenach zniżo-
nych — „Polacy w Ameryce".
— W Lutni, Dziś i jutro — „Lichwa

mieszkaniowa”, Początek o godz. 8.15.
— Parku Sportowym. Dziś kon-

certmuzyki: wschodniej pod dyr. prof.
WaleregoBierdiajewa, z udziałem soli-
stów: Izabeli Lwow (sopran) i Alberta
Katza (wiolonczela). Początek o godz.
5.15 wiecz. Wejście tylko 40 śr.

| POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 24 lipca.

9,45: Transm. uroczystości z Augu-
stowa. 11.58: Sygnał czasu, 12.10: Kom.
met. 12.15: Koncert. 12.55: „Praca ko-
biety a jej macierzyństwo”, odcz. 13.10:
Koncert. 1 „Człowiek i mucha”,
odcz. 14.15: Muzyka. 14.30: „Samodziel-
na lustracja w zespole”, odcz. 1450:
Koncert. 15.05: „Włyka zimowa jako do-
bra najwcześniejsza pasza”, odcz. 15.25:
Koncert z Warszawy. 15,40: Aud. dla
dzieci. 16.05; Audycja popularna. 17.00:

 

Koncert. 18.00: Przyroda w twórczości
19gasińskiego, odcz. 18.20: Muz. tan.

„15: „Skrzynka pocztowa”. 19.35:
ynka techn. 20.00: Koncert. 20.45:

Kwadrans literacki, 21.00: Koncert. 21.50:
OM. z Warszawy. 21.56: Wil. kom. sport.

2158: Kom. z Warszawy. 22.00: Muz.
tan. z Warszawy. 22,40: Kom. z Warsza-
wy. 22.50; Muz. tan. z Warszawy.

ADLER<ЕНЕ ОМр
Pamiętajcie o herbaciarni

dla inteligencji

Dyrekcja poczt i telegrafów
ostrzega przed nadużyciami.

Ogłaszane kilkakrotnie zaró-

wno w prasie wileńskiej, jak i

przez radjo komunikaty w spra”

wie nielegalnego przewozu i dorę-

czenia listów i gazet, przemycania

korespondencji w drukach i gaze-

tach pod opaskami druków, pod-

szewką wewnątrz kopert, jak rów-

nież opłacania przesyłek poczto-

wych znaczkami już używanemi,

sklejanemi z dwóch części, zmy-

wanemi i znaczkami, z których wy

wabiono farbę z. pieczęci poczto-

wych, dotychczas nie odniosły po-

żądanego skutku, bowiemwypadki

tego rodzaju powtarzają się nadal.

Ponieważ przytoczone wyżej

wypadki są nadużyciem na szkodę

Skarbu Państwa, oraz naruszeniem

obowiązującej ustawy o wyłączno-

ści pocztowej, przeto jako przestęp ,

stwa są ścigane przez Sądy.

Nadmienia się, że za powtórne

używanie do opłacenia korespon-

dencji znaczków zmywanych, wy-

wiabianych, sklejanych i t. p. Są-

dy wydały dotychczas 102 wyro-

ków, skazującychwinnych na ka-

rę aresztu względnie więzienia od

7 dni do 2 miesięcy, a ponadto w

Sądach znajduje się ponad 800

spraw jeszcze nierozpoznanych.

Natomiast za nielegalny prze-

wóz i doręczanie listów i gazet, о-

raz przemycanie korespondencji

w sposób wyżej opisany w 6 wy-

padkach zapadły wyroki skazują-

ce winnych na karę grzywny od 10

do 50 zł, względnie aresztu od 2

dni do 2 tygodni, a ponadto w Są-

dach znajduje się ponad 25 spraw

jeszcze nierozpoznanych.

Dla uniknięcia więcprzykrych

konsekwencji, przestrzegasię pu”

bliczność przed opisanemi wyżej

' nadużyciami, które nie ujdą uwa-

gi władz pocztowych ze względu

na zaostrzoną kontrolę przesyłek

pocztowych.

Cyrk Staniewskich.
Oneśdaj nastąpiło otwarcie cyr

ku is który na kilka

gościnnych występów do Wilna za-

witał. : :

Przyznać należy, że o ile z wiel

ką rezerwą i sceptyzmem przekra-

czaliśmy progi cyrku, o tyle opusz

czaliśmy go mile rozczarowani...

Dyrekcja cyrku postarała się o

niespotykany dotąd, na przejeżdża

jących arenach goszczących w

Wilnie, program... :

Na czoło programu wysuwają

się egzotyczne trupy chińczyków

i arabów oraz fakir egipski...

Czegoż ten biedaczyna nie wy-
rabia...

Połyka popiół z bawełny, a z
ust dobywa zwoje wstążek, z poł-

kniętej waty niza kilkadziesiąt

metrów nici... wyrzuca kozływ po

wietrzu z tacą pełną naczynia, a

robi to tak swobodnie jak gdyby

orzech zgryzł...
Bardzo miłą jest tresura małp,

kota i psiaków. :

Malpy są rozkoszne, spacerują

w tużurkach wśród publiczności,

bez żenady zaglądają do lóż napra

szając się o poczęstunek. й
Pan Rebering tresuje bardzo

ładne konie, oraz słonia Jumbo...

Duet klounów nader udany.

Nie banalny i dowcipny...
Numerem końcowym jest wspa

niały raid na rowerach. Na jednem

kółku i na dwu, żonglerka kołami

na sześć metrów: ponad areną,

na drążku opartym na kółku ro-

weru.
,  Ateraz sensacja... :

‚ № dniu przyjazdu cyrku do Wil

na, w zwierzyńcu przybyło troje

małych Iwiąt...
Leżą one niezdarne i ślepawe z

panią matką w klatce i tulą się mię
dzy jej złociste łapy.

Mama lwica dumną jest i z gó-
ry spogląda na zwiedzających.

Wielki lew: nubijski—papa zda
je się być również z siebie zado-
wolony $dyż na szerokość placu
menażerji, dzieli się z radosną no-
winą z lwem sąsiadem... potężnym
rykiem.

Menažerja posiada prócz lwów,

bardzo ciekawe okazy jeżozwierzy

tyśrysa, lamparta, niedźwiedzia 0-
raz całą rodzinę małp.

Е. D.

,
 

DZIENNIK MILENSKI

Srebrne 10-złotówki.
Czy w polityce monetarnej pójdziemy śladem Czechosłowacji?

WARSZAWA. W pierwszych
dniach sierpnia będą wypuszczone
w obieg nowe dziesięciozłotowe
monetų srebrne; — wybijane w
mennicy państwowej, są one nie-
co większe od będących w obiegu
srebrnych pięciozłotówek. Wpro-
wadzenie w życie srebrnych dzie-
sięciozłotówek pozostaje w związ-
ku z projektowanem już od dłuż-
szego czasu przez Bank Polski wy-
coływaniem _dziesięciozłotowych
banknotów, których w tej chwili
jest już w obiegu tylko miljon
sztuk tj. na sumę 10 milj. zł.

Wprowadzenie srebrnych dzie-
sięciozłotówek stanowi prawdo-
podobnie wstęp do ograniczenia
zobowiązań Banku Polskiego, jak
bowiem zauważa agencja „Press“,
donosząc o wypuszczeniu dzie-
sięciozłotówek, w Czechosłowacji,

już od miesiąca ogłoszono ustawę,
zwiększającą obieg bilonu, przy-
czem dotychczasowe banknoty
10-cio i 20-koronowe zastąpione
będą przez srebrny bilon, a tem
samem zmniejszy się emisja bank-
notów, wypuszczonych przez Bank
Emisyjny i zmniejszy się ilość zło-
ta, konieczna dla pokrycia tego
obiegu. Tendecje tego rodzaju
przejawiają się w całym szeregu
krajów — zauważa agencja
„Press“.
W Polsce oczywiście, jeśliby

miała naśladować przykład Cze-
chosłowacji, nie możnaby załatwić
tej sprawy bez zebrania się Sej-
mu, Wszelkie bowiem kwestje
dotyczące waluty, zostały z pełno-
mocnictw, udzielonych Rządowi,
wyłączone.

„POLITYCY“ BIALORUSCY.
Niejednokrotnie na łamach

„Dziennika Wileńskiego”  stwier-
dziliśmy, że cały t. zw. ruch bia-
łoruski w Polsce jest zjawiskiem
wywołanem przez „agentury ob-
ce“, bądź przez naszych rodaków,
którym wydaje się, że mając pew-
ną ilość gotówki, płynącej z fun-
duszów dyspozycyjnych oraz kil-
kunastu ludzi bez czci i sumienia
można stworzyć „naród'* z ele-
mentów, które jeszcze żadnego w
gruncie rzeczy poczucia ani tem
bardziej uświadomienia narodowe-
go nie mają.

Ciekawem nawet byłoby obli-
czyć, ile tak nasz II-gi oddział
wpakował miljonów złotych na
utrzymanie rozmaitych drapichru-
stów, mianujących się „bojowni-
kami wyzwolenia ludu białoru-
skiego”. ‚

Wielokrotnie też zwracaliśmy
uwagę na to, iż nikt nie zdoła u-
stalić granicy jaka dzieli takiego

„konfidenta białoruskiego" 2 га-
mienia II-go oddziału od zwykłego
agenta bolszewickiego.

Ludzie ci ustawicznie kogoś

zdradzają, kogoś sprzedają, byleby
mieć większy zarobek,

Z naszymi specami' sanacyjny-
mi to jakoś idzie, bo w myśl zasa-
dy, że „polityka jest to fałszywa
gra”, wolą zawsze mieć do czy-
nienia z oszustami politycznymi,
którzy w końcu zawsze tych spe-
ców „nabiją w butelkę”. Tak
właśnie było z paczką hromadow-
ską, która po przedterminowem
zwolnieniem z więzienia we
Wronkach, zamiast wiernie i już
całkiem „ideowo służyć sanacji
wolała: drapnąć do Mińska i
przejść całkiem otwarcie na służ-
bę sowiecką.

Ale z sowieckimi „Bialorusi-
nami' żartów niema.

Tam trzeba pracować, a za
siedzenie na dwóch stołkach „po
głowie nie gładzą”.

Przekonał się o tem niebawem
jeden z byłych współpracowników
Il-go oddziału „towarzysz-siabr''
Rak-Miichajłowski.

Właśnie ostatnio dzienniki
mińskie doniosły o aresztowaniu
przez Mińskie GPU tego ex-posła
z pow. Mołodeczańskiego.

Michajłowskiemu grozi zesła-
nie na Sołowki.

Oskarżony jest on o to, że pra-
cując w wydziale w okresie Osmo-
łowszczyzny, następnie t. zw.
Litwy Środkowej, a ostatnio w la-
tach 1922-23 w Polsce, pod pseu-
donimem Lacki, działał on na nie-
korzyść komunistycznej partji za-
chodniej Białorusi i zdradzał
swych towarzyszów. W. obronie
swej Rak-Michajłowski przyznał
się, że był rzeczywiście konfiden-
tem w służbie polskiej, ale zdra-
dzał nie komunę i nie działaczy
białoruskich, lecz właśnie Il-gi
oddział, który karmił fałszywemi
meldunkami o tem, co się dzieje
wśród komunistów białoruskich.
Kogo ostatecznie ten opryszek
okłamywał, on jeden wie.

Zapewne jak brał od obu stron,
tak też każdej z nich służył tylko
o tyle, o ile miał z tego prolit.
W każdym jednakże razie syl-

wetka Rak - Michajłowskiego o-
statecznie wyjaśniła nam, kto w
Polsce kładł podwaliny pod t. zw.
ruch białoruski.

Prócz Rak - Michajłowskiego
wyemigrowało do Sowietów jesz-
cze kilku posłów i działaczy bia-

ELEEEZKEPOZZWWZECEEREC CZPTZROK,

WYPADKI
—76-letnia staruszka zemdlała

z głodu na ulicy. 76-letnia Helena
Juranasowa, zamieszkała przy ul.
Mostowej 10, przechodząc wczo-
raj przez ulicę Zawalną, skutkiem
głodu i ogólnego wycieńczenia
zemdlała na ulicy.

Pogotowie Ratunkowe po u-
dzieleniu pierwszej pomocy lekar-
skiej, przewiozło staruszkę do
szpitala Sawicz.
— Znalezienie samobójczyni na klat-

ce schodowej. W: dniu wczorajszym w
godzinach porannych w wejściu fronto-
wem. domu nr. 1 przy ulicy Szopena zna-
leziono młodą dziewczynę ze śladami
poważnego zatrucia się esencją octową.
Zawezwane Pogotowie Ratunkowe prze-
wiozło ją w stanie ciężkim do szpitala
Sawicz. Ustalono, iż samobójczyni na-
zywa się Mina Fajnsztejn, ma lat 19 i
przybyła do Wilna z Brześcia. Powodów
zamachu samobójczego narazie nie-
ustalono,

łoruskich, ale też pewna ich ilość
pozostała nadal w granicach Rze-
czypospolitej, (może na zarybek—
przypisek zecera),

Są to w pierwszym rzędzie roz-

bitkowie z hromady, którym udało

się jakoś ocalić. Ocaliło ich bynaj-

mniej nie przedświadczenie, iżnie

brali oni udziału w tworzeniu i

działalności tej organizacji, gdyż

w: rzeczywistości byli jej członka-

mi, lecz przedewszystkiem fakt

znajdowania się na wolności za-

wdzięczają ci panowie zmianie

kursu wobec byłych hromadow-

ców, jaka nastąpiła po ustą-

pieniu p. Meysztowicza i objęciu

teki ministra sprawiedliwości
przez p. Cara.

Tych, co definitywnie zostali

zasądzeni, jak  Taraszkiewicza,
Miotłę, Hołowacza, Rak-Miichaj-

łowskiego itd. zwolniono przedter-

minowo, a pozostali zdołali jakoś

od kryminału się wykręcić.
W. liczbie tych szczęściarzy

znaleźli się m. in. nader wybitni

hromadowcy, jak Antoni Łuckie-

wicz, Ostrowski — dyrektor gi-

mnazjum białoruskiego w Wilnie i

F. Akinczyćc. Siedzą oni dziś w

Wilnie, bratają się z sanacją, cho-

dzą nawet na posiedzenia kół

regjonalnych BBWR i rokują z

wojewodą. Jednocześnie, gdzie

mogą, szyją sobie nawzajem buty,

byleby konkurenta odsadzić od
żłobu.
O moralnej wartości tych „ide-

owców” najlepiej może świadczy
polemika, jaką pomiędzy sobą
prowadzą.

Oto próbka.
Akinczyc, w  redagowanem

przez się piśmie „Nasz Głos” za-
rzuca Łuckiewiczowi ni mniej —

ni więcej jak kradzież za pomocą

podrobionego klucza z mieszkania

Akinczyca szeregu cennych doku-

mentów, należących do t. zw.

„Białoruskiego Centrosojuzu”. |
Po ujawnieniu tej oryginalnej

„požyczki“ Akinczyc zwrócił się

listownie do Łuckiewicza z prośbą

o zwrot dokumentów.
Na list odpowiedział nie Łuc-

kiewicz lecz przyjaciel jego

Ostrowski. Zarzuca on Akinczy-

cowi zachowanie spokoju zapew-

niając, iż „pożyczone dokumenty

znajdują się nie u Łuckiewicza,

lecz u niego — Ostrowskiego.
Po upływie pewnego czasu,

zwrócił się do Akinczyca z kolei

prezes  Centrosojusza, Trepka,
proponując podpisanie oryginalnej

deklaracji, w której Akinczyc

miał stwierdzić, że Łuckiewicz nie
„pożyczał* odeń rzeczonych do-
kumentów.

Akinczyc chwali się, iż auten-

tyki listów Ostrowskiego i Trepki
zachował.

Jednocześnie oskarża on Łuc-
kiewicza o stosunki z komunista-

mi, co miało się ujawnić w tem,

że dany w swoim czasie Łuckiewi-
czowi jako redaktorowi „Biało-
ruskaja Sprawa'”, artykuł trafił
„dziwnym sposobem” do, archi-
wum C. K. Komunistycznej Partji
Zachodniej Białorusi i wpadł na-
stępnie w ręce władz bezpieczeń-
stwa podczas rewizji w mieszkaniu
znanego białoruskiego komunisty
Fryszmana.

Właśnie odnalezienie rękopisu
tego artykułu miało posłużyć do
adgjatamia: Akinczyca do proce-
su Hromady.

Na te wszystkie, nader przykre
zarzuty, p. Łuckiewicz jakoś nie
reaguje, co pozwala mniemać, że
jednak w twierdzeniach Akinczy-
ca musi być duża doza prawdy.
Zresztą nie wchodząc nawet w to,
kto z tych jegomościów jest gor-
szy, a kto lepszy, wystarczy sam
fakt podobnej dyskusji, by nabrać
abominacji do tych wiecznie zwa-
śnionych i wiecznie oblewających
się pomyjami luminarzy tego, co
wileńska prasa sanacyjna określa
ryzykownem mianem „społeczeń-
stwa” białoruskiego.
A pamiętajmy, że z tym wła-

śnie „społeczeństwem i z takimi
jego przywódcami ustawicznie ro-
kuje nasza sanacja i w oparciu o
taki element pragnie budzić
„Świadomość narodową i kultu-
ralną' ludu białoruskiego.
Czy naprawdę nie czas już skoń-

czyć z tą dżunglą, z której idą na
całe kresy  północno-wschódnie

jeno zatrute wyziewy komunizmu
i bandytyzmu politycznego,

Tasiemka wileński działa.
W związku z zameldowaniem

p. Imbrykowej o utworzeniu się
szajki, która pod groźbą teroru
wymusza od kupców przy ulicy
Niemieckiej i Wielkiej pieniądze
dowiadujemy się, iż wszystkie

skargi, które wpłynęły do polieji
są anonimowemi. Tłómaczy się
to tem, iż kupcy obawiają się
zemsty ze strony członków tej
szajki i dlatego ukrywają na-
zwiska.

Jeszcze jeden wyrwigrosz na występach
w Wilnie.

Przed kilku miesiącami przy-
był do Wilna niejaki Bolesław
Piński, który podał się tutaj za
przedstawiciela _Modrzejowskich
zakładów hutniczo - górniczych i
zaczął angażować pracowników,
pobierając od nich kaucje.

Między innymi został zaanga-
żowany przez niego niejaki Lu-
dwik Rąbak. Rąbak który był
bezrobotnym otrzymał od Piń-
skiego obietnicę dobrej i bardzo

popłatnej posady, za coteż wpła-
cił mu w charakterze kaucji
1,400 zł.

Po otrzymaniu tych pieniędzy
Rabak posady nie otrzymał, zaś
Piński zbiegł z Wilna przywła-
szczając jego pieniądze.

Prawdopodobnie przebywa on
w Katowicach. Powiadomiona o
oszustwie policja wszczęła do-
chodzenie.

`

 

raj największego bogactwa
i największej nędzy.

Dola bezrobotnych w Ameryce.
Pytanie, jak stoi sprawa z bez-

robotnymi w Ameryce, czem się
żywią i jak spędzają dni kryzysu,
jest dość trudne. Od oceanu do
oceanu, od równika do bieguna
jest wielka liczba bezrobotnych, a
warunki ich bytu na tych olbrzy-
mich przestrzeniach, w zależności
od stanu, w którym żyją, są roz-
maite. Wobec tej różnorodności,
niema mowy w Ameryce o jakiejś
akcji wspólnej dla wszystkich
stanów.

Toteż najlepiej będzie, gdy prze-
biegniemy stan po stanie i zbada-
my okoliczności, w jakich żyją lu-
dzie pracy. W dystrykcie przemy-
słu automobilowego w Detroit jak
również w Teksasie, gdzie rozwi-
nięty jest przemysł olejów mine-
ralnych, robotnicy byli bardzo do-
brze płatni, co sprawiało że pra-
wie każdy z nich posiada dziś
oszczędności, na stosunki europej-
skie przedstawiające nawet pe-
wien mająteczek, W innych sta-
nach, gdzie zarobki nie były tak
wysokie, bezrobotni żyją przede-
wszystkiem z kredytów.
W Ameryce dopóki człowiek

jest zdrów i silny, dopóty wierzą
rnu, że zdoła znaleźć zarobek, do-
póty kredytują mu. Ale gdy w re-
zultacie długotrwałego kredytu
podczas rosnącego kryzysu wszel-
kie ewentualności na przyszłość
wydają się wyczerpywać, wtedy i
kredyt zamiera, a bezrobotny po-
czyna się wysprzedawać. Na
pierwszy ogień idzie pianino, po-
tem meble, wreszcie radjo. Auta
pozbywa się amerykanin dopiero
w ostatniej ostateczności,

Bezrobotny, który sprzedaje
auto, uważany jest w Ameryce za
ostatecznego nędzarza. Po sprze-
daniu auta, ojciec rodziny decydu-
je się na ostateczność.  Opuszcza
rodzinę i udaje się na włóczęgę w
poszukiwaniu pracy. Wtedy do-
piero rodziną jego zaczyna się o-
piekować jakaś instytucja do-
broczynna.

W roku bieżącym na wszyst-
kich szosach i traktach Ameryki
takich wędrujących bezrobotnych
jest setki tysięcy. Łączą się oni w
grupy, które zakupują starego
Forda i jeżdżą od miasta do mia-
sta w poszukiwaniu pracy. Strasz-
na jest tęsknota tych ludzi do ro-
dziny, Przez sen nawet marzą, że
wrócą do domu, by dać utrzyma-
nie żonie i dzieciom. Jeden z
dziennikarzy amerykańskich opi-
suje, że jadąc nocą przez pustynie
Arizony, widział daleko na dro-
gach światełka przesuwające się
w cieniach nocy. To tysiące bez-
robotnych dążyło w kierunku Ka-
liforji, gdzie zima jest łagodna, a
ludność bogata.

W rezultacie jest dziś w Kali-
fornji najwięcej bezrobotnych.
Rząd amerykański nie uchwalił
jeszcze żadnych zapomóg ołicjal-
nych na bezrobocie. Cały ciężar
pomocy spadł na barki społeczeń-
stwa. Pomimo to jednak, istnieją-
ce kuchnie i przytułki są kroplą w
morzu potrzeb,

W] dzielnicy murzyńskiej New
Jorku, gdzie pomoc dla bezrobot-
nych jest postawiona najlepiej,
gdyż murzyni są bardzo solidarni,
tylko co trzeci człowiek otrzymuje
jakieś pożywienie. W Detroit na
wielu ludzi, którzy posiadają pra-
cę, przypada po trzech bezrobot-
nych, którzy muszą dokarmiać.
Restauracje są oblężone przez
bezrobotnych, błagających о od-
padki. Gdy dawniej odpadki takie
wylewało się do kanału dziś
jedna kropla nie ginie na marne.
Najzagorzalsi bezwyznaniowcy
stali się nagle wierzącemi baran-
kami, aby tylko uzyskać pożywie-
nie z rąk apostołów i apostołek
różnych religji. Bezrobotni nocują
$romadnie w opustoszałych do-
mach, w ruinach, w starych wago-
nach kolejowych, wszędzie, gdzie
się da. Kto tylko posiada szopę
czy drwalnię, zaprasza bezrobot-
nych, by noc w nich spędzili.

Pozatem budują sobie bezro-
botni schroniska na poczekaniu z
różnych części zużytych automo-
bili, desek, płótna itp. odpadków.

Kryzys doprowadził do tego,
że kraj dolara stał się krajem
centa.

SZKICE I OBRAZKI.
PRETENSJE,

Pa Bazyli przyszedł do.redakcji.,
—Dzieńdobry!

—Dzieńdobry.
— Ja tu do was przychodzę z wia-

domością ważną i pytam zgóry — za-
mieścicie, czy nie?

— Zobaczymy, słuchamy,

— Idę ja ulicą Św. Jana... idę tam,

gdzie wieżę podpierają deskami... Deski

tu i tam, a na tablicy napisano: „niema

drogi"...
Pan Bazyli pot otarł z czoła i statuę

swą okazałą na krześle poprawił, aż
zaskrzypialo,

— Deski tu, deski tam, a przejšcie

wąziutkie, na centymetrów dwadzieścia...

Ni przejść, ni przecisnąć się... Deski, po-

wiadam, wokoło, a przejść i przecisnąć
się niepodobna...

— Słuchamy dalej...

— Ale powiedz Pan, czy umieszczo-
ne będzie w gazecie? Rzecz to bardzo
ważna!

— No zobaczymy, słuchamy dalej.
— A do sklepiku interes miałem, Do

kolonjalnego. Piaikėw „Herculo“ prze-

ciwko otyłości kupić chciałem. Idę więc,

a tu deski, deski, Przejścia najwyżej
20 centymetrów pozostawili...

— To już było, słuchamy dalej...

— Deski tu, deski tam... R
Redaktor naczelny zbladł trochę i

pot kroplisty na czoło wyniosłe mu wy-
stąpił...

Stęknął przeraźliwie i mówi zdu-

szonym głosem:
— Słucham, do rzeczy!

—Ja właśnie pewne rzeczy tu przy-
niosłem.. Słuchaj pan dalej i artykuł
o tem napisz...

Jak te deski zobaczyłem, do sklepu
znajomego zachodzą 1 mówię: „Piłkę ma-
cie?“ „Mamy..“ — powiadają. „To, Boga

chwalić... dawajciel“

Wychodzę z piłkę na ulicę, na deski
spoglądam i przypasowawszy do tuszy

swojej, piłuję...

Samowola i gwałt na rzeczy pu-
blicznej.. powiesz pan redaktorze?

Tak i mnie powiedziano... Powiedział
policjant, który nadszedł i dziwował się

wielce...

Tuszę mu swoją pokazuję i powia-

dam: Przechodzę ulicą i widzę deski tu,

deski tam, a po kaszkę „Herculo* prze-

ciwko otyłości szedłem, do. sklepu zna-

jomego idę i pytam „Piłkę macie”...

— Do rzeczy! — wyjąkał redaktor
naczelny, a w oczach miał złe błyski.
— Ma się rozumieć, do rzeczy dre-

wnianych.„. Słuchaj pan dalej... w sklepie
powiadają „Mary“, „no to, chwała Bo-

śu... dawajcie”...

Redaktor jęknął smutnie i groźnie

zarazem.

— Powiadam ja dalej policjantowi,
że wychodzę z piłką na ulicę, na deski

spoglądam i, przypasowawszy do tuszy
swojej, piłuję...

— Przestań pan! — zawołał redak-
tor, w którego kątach ust ukazała się
piana.

— To ja i przestałem, jak przyszedł

policjant, deski wziąłem i do komisarja-
tu idę... Idę, idę, doszliśmy, a w komi-
sarjacie pytają, jak i co było.

Siadam na krześle i mówię: Sze-
dłem ulicą Święto-Jańską. tam gdzie
wieżę deskami podpierają... Spoglądam!
Deski tu, deski tam, a przejścia na jakie
dwadzieścia centymetrów. A do sklepi-
ku szedłem „Herculo* kaszkę przeciwko
otyłości nabyć., Patrzę ja na deski i
przejść nie można... Deski i deski..

Redaktor spąsowiał jak burak i złe
spojrzena na kałamarz mosiężny rzucał.

— Deski i deski... powiadam, tym w
komisarjacie.. Do sklepu znajomego za-
chodzę i mówię „Piłkę macie?“, „Ma-
my”...

Cichą atmosierę redakcyjną przeszył
ryk przeraźliwy...

Mosiężny kałamarz gwizdnął w po-
wietrzu,,.

Pan Bazyli zatoczył się, ugodzony
w sam brzuch... Upadł... 2

Naczelny redaktor, człowiek jak go-
łąb łagodny, oszalał: rzucił się na Ba-
zylego i zaczął go dusić...

Redaktora siłą odciągnięto, a Bazy-
lego umieszczono w klinice...

Po dwu tygodniach wyzdrowiał i
schudł powabnie...

Dziś może bez desek piłowania ulicą
Św. Jańską chadzać...

I desek już nie piłuje i kaszki „Her-
culo* nie używa.

M. Junosza.
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Z KRAJU.
Wykrycie świętokradztwa w kościele

w Komajach.
W miesiącu kwietniu r. b. do-

konano zuchwałego włamania do
kościoła katolickiego w Koma-
jach. W nocy sprawca wyłamał
kraty i skradł z kościoła mon-
strancję oraz dwie skarbonki na
ogólną sumę ponad 1,500 zł.

Wdrożone w tej sprawie do-
chodzenie policyjne nie dało
przez dłuższy czas pozytywnych
wyników. Dopiero przed kilku
dniami na podstawie zgromadzo-
nego przez policję materjału do-
wodowego aresztowany —żostał
mieszkaniec miasteczka Komaje
niejaki Stanisław Wolejto.

Podczas badania, widząc, iż

żadne tłumaczenia nie pomogą

mu, świętokradca przyznał się do
winy oświadczając, iż skradzione
przez niego rzeczy kościelne
sprzedał w Wilnie.
W dniu wczorajszym Wolejtę,

pod silną eskortą sprowadzono
do Wilna. Wczóraj zrana udał się
ón w towarzystwie wywiadowców
na ulicę Straszuna i wskazał, iż
skradziene przez niego rzeczy
sprzedał w sklepie jubilerskim
Szmerkowicza. Podczas rewizji w
sklepie Sz. rzeczywiście znalezio-
no część skradzionych rzeczy w
stanie rozpiłowanym. Szmerkowi-
cza aresztowano i osadzono w
areszcie.

Znów 7 ofiar piorunów.
NOWOGRODEK (Pat.) Pod-

czas ostatniej burzy nad powia-
tem wołożyńskim uderzył piorun
w dom Wincentego Hałaburdy w
miasteczku Wiśniewo. Dom w je-
dnej chwili stanął w płomieniach.
Zona Hałaburdy zdołaia się wy-
ratować z płomieni, wyskakując
oknem  Natomiaet rażony pioru-
nem Hałaburda zginął w płomie-
niach. ||

BRZEŚĆ N-BUGIEM (Pat.) O-
statnio zanotowano na terenie
Polesia szereg wypadków šmier-
telnego porażenia piorunem.

We wsi Rymel pow. stolińskie-
go od uderzenia pioruna zabita
została Tatjana Petlówna oraz jej

macocha Wiera Paszkiewicz. W
polu około wsi Charytony pow.
brzeskiago uderzeniem pioruna
zabity został 24-letni Ławrynowicz
Charyton.

We wsi Wojtkiewicze pow. sto-
lińskiego zginął od uderzenia pio-
runa |1l-letni pastuch Jan Sie-
mieniuk. W Dawidgródku został
zabity pierunem Grzegorz Tka-
czyk, znajdujący się w swem
mieszkaniu.

SWIĘCIANY. wczoraj podczas
burzy została zabita  uderze-
niem pioruna, mieszkanka ma-
jatku  Olszew, gm. šwirskiej,
powiatu święciańskiego, p. Marja
Kimborowa.

Zagadkowe przyczyny obłędu rodziny włościańskiej.

We wsi Geladzina pod Pod-
brodziem miał miejsce niezwykły
wypadek obłędu, jakiemi uległa
rodzina Szermisów. Szczegóły te-
go wypadku przedstawiają się
następująco:

Przed kilku dniami wściekły
pies pokąsał krowę  Szermisa,
który nie zwrócił na to należytej
uwagi. Krowa została wydojona
i mleko zostało spożyte przez

członków rodziny Szermisa—jego
żonę i 6-ro dzieci. Wkrótce żona
i dzieci Szermisa zaczęły zdradzać
"oznaki choroby umysłowej.

Szermis nie wiedział z po-
czątku co robić, aż wreszcie za-
meldował о wypadku policję.
Lecz było już późno, gdyż żona
jego wraz z dwojgiem dzieci
zbiegła do lasu, gdzie się ukrywa.

s Wygaśnięcie tyfusu plamistego.

Ostatnie zestawienie wydziału
zdrowia nie notuje już wypadków
zasłabnięć na tyfus plamisty,
który jeszcze tak niedawno sze-
rzył się na terenie powiatów
w sposób zastraszający. Z innych
chorób zakaźnych zanotowano
kilkadziesiąt wypadków  jaglicy,

na którą z uwagi na udzielający
się charakter zwrócono szcze-
gólną uwagę przez zastosowanie
odpowiednich środków  zarad-
czych. Zestawienie tygodniowe
wykazuje ponadto 11 zasłabnięć
na odrę i 10 na płonicę.

Katastrofa autobusowa pod Prużaną.

Obok st. kol. w Prużanie wy-
darzyła się katastrofa samocho-
chodowa. Jadące z dużą szybko-
ścią auto barona Neuhoffa, właś.
m. Kutniewicze z niewyjaśnionych
bliżej przyczyn wywróciło się i
wpadło do przydrożnego rowu.

Neuhoff wyszedł z wypadku ze
złamaną nogą, żona jego uległa
zgruchotaniu ręki, zaś syn jego
18 letni Roman doznał ogólnych
poranień. Samochód uległ całko-
witemu rozbiciu.

Zabity uderzeniem samochodu.

W dniu wczerajszym na trak-
cie Wilno—Oszmiana w odległo-
ści 11 kilometrów od miasta,
nieustalony narazie samochód
ciężarowy, zdążający w kierunku
Oszmiany najechał na Bolesława
Dokszewicza, mieszkańca wsi Mi-

 

Dziś! Przepiękna ope-

chałówka, gminy  rudomińskiej:
Zwłoki zabitego zabezpieczono
na miejscu do przybycia przed-
stawicieli władz sądowo-śledczych.
Za samochodem, który spowo-
dował tragiczny wypadek, wszczę-
to pościg.

„Tajny Detektyw' przed sądem.
Sąd okręgowy warszawski roz-

patrywał sprawę „klubu tajnej
ręki", klórej dziełem było zamor-
dowanie w Hajnówce pod Biel-
skiem Podlaskim dyrektora drzew-
nej firmy czeskiej, Józefa Falty.

Sledztwo ustaliło, že na tere-
nie Hajnówki, powstała organiza-
cja pod nazwą „Klub tajnej ręki*
która miała na celu działalność
przestępczą jak dokonywanie za-
bójstw policjantów niszczenie ob-
jektów państwowych, organizowa-
nie szpiegostwa i. t. d, Organiza-
cja planowała napad na lokal przy-
spsobienia wojskowego, zomordo-
wanie instruktora, zabójstwo po-
łicjanta Łyczkowskiego zamordo-
wanie miejscowego rabina oraz
ograbienie kupca Rabinowicza w
celu zdobycia pieniędzy na cele
organizacyjne.

Na czele „Klubu tajnej ręki,,
stał 19 letni uczeń szkoły przemy-
słowej, Stanisław Mierzwiński, a w
skład jej wchodziło kilku jego ro-
wieśników. Policja poddała nie-
zwłocznie Mierzwińskiego obse-
rwacji i dokonała u niego rewi-
zji, która wykryła kilka rewolwe-
row, aparat fotograficzny oraz ja-
kieś niezrozumiałe notatki.

Pozatem, rewizja ustaliła, że
„Klub tajnej ręki* powstał w wy-
niku „wychowawczych ** wpływów
Tajnego Detektywa'* Znaleziono
podczas niej 23 starannie skom.
pletowane ekzemplarze tego ty-
godnika oraz różne notatki i za-
dania, które jak się następnie o-
kazało, pozostawały w ścisłym
związku z artykułami „,.Tajnego
Detektywa“.
Preprowadzone wywiady ustali-

ly, že oskaržony, Mieczyslaw Tar-
goński był niegdyś skromnym i do-
brym uczniem odznaczał się re-
ligijnośćią. w ostatnich czasach
padł ofierą niodpowiedniej lektu-
ry, która wywarła na nim tak stra-
szny wpływ. że zaniedbał się w
nauce, zachowywał się w sposób
podejrzany i nie został dopuszczo
ny do egzaminu maturalnego.

Badanie przeszłości Mierzwiń-
skiego wykazało, żeji on był przed-
dtem solidnym chłopcem, póki
nie dostał się pod zgubne wpły-
wy tego rodzaju wydawnictw, jak
„Tajny  Detektyw* Pierwszym
czynem Mierzwiskiego bylo wy”
sadzenie w powietrze studni miej
skiej,
W wyniku dochodzenia na ła-

wie oskarżonych w sądzie okrę-
gowym zasiedli Mieczysław  Tar-
goński lat 19, Stanisław Mierzwiń-
ski lat 19, Jan Miłkowski lat 20,

Piotr Miłkowski lat 19, Kazimierz
Lis lat 21, Micheł Sofuł lat 20.

Targońskiego bronili adw. Pas-
chalski i Święcicki.

Rozprawa sądowa dała bardzo
ciekawy  materjał i podkreśliła
zbrodniczy wpływ „krwawej* pra-
sy sanacyjnej.

Sąd skazał Mierzwińskiego za
morderstwo skrytobójcze na10 lat
ciężkiego więzienia, a pozatem
Targońskiego i braci Miłkowskich
za należenie do zrzeszenia utwo-
rzonego w celu popełniania za-
bójstw, pierwszego z nich na rok
więzienia, pozostałych zaś na 8
miesięcy więzienia.

Sąd jako okoliczność łagodzą-
cą poczytał oskarżonym, iż „byli

/DZIENNIK WILEŃSKI

Zastój w Halach Miejskich.
Wyśrubowane podatki spowodowały zlikwidowanie

50 proc. straganów.

Onegdaj odbyło się doroczne
walne zgromadzenie członków
Chrześcijańskiego Związku Zawo-
dowego handlarzy mięsnych i wę-
dliniarzy pod przewodnictwem se-
kretarza centrali p. Władysława
Ostrowskiego, który zainauguro-
wał zebranie referatem o obecnej
sytuacji ekonomicznej.

Po referacie ustępujący zarząd
złożył sprawozdanie z całokształtu
działalności związku w latach
1930, 1931 i 1932.

Ze sprawozdania tego wynika,
że wszelkie poczynania związku,
zdążające do złagodzenia kryzysu
w rzeźnictwie, dały nikły rezultat,
ponieważ zarówno Izba Skarbowa,
jak i Magistrat zajęli niezrozu-
miałe i uporczywe stanowisko.
Zamiast w latach ciężkich gospo-
darczo zniżyć podatki, Izba Skar-
bowa podwyższyła je o 50 proc.
Również i Magistrat, pomimo me-
morjałów i delegacyj, pobiera w
dalszym ciągu wysokie opłaty za
dzierżawę straganów w hali miej-
skiej i na rynkach wileńskich,
przez co niektórzy rzeźnicy, nie
mogąc opłacać tak wygórowanej
tenuty dzierżawnej, zmuszeni byli
zlikwidować swoje przedsiębior-
stwa. Dotychczas z tego powodu
zlikwidowanych zostało 70 straga-
nów, t. j. połowa z ogólnej liczby.

Następnie przeprowadzono wy-
bory nowego zarządu związku na
rok 1932 i 1933. W skład jego we-
szli: pp. Józef Kołp-Szmigielewski,
Antoni Grzybowski, Józet Kieli-
szek, Józeł Dorniak, Wincenty
Gilewicz, Władysław Ptak, Wła-
dysław Giedrys, Ksawery Krupo-
wies, Marcin Bukowski, Kazimierz
Narkiewicz, Juljan Nowik i Jan
Czerski.

Nowy zarząd został podzielo-
ny na cztery komisje: podatkową,
do spraw miejskich, rzeźniową i
ogólno-administracyjną.

Nowoobranemu zarządowi wal-
ne zgromadzenie udzieliło szero-
kich pełnomocnictw.

Na podstawie tych  pełno-
mocnictw zarząd ma prawo, jeżeli
Magistrat nie załatwi przychylnie
prośby związku o obniżenie tenuty
dzierżawnej za stragany w hali
miejskiej, polecić wszystkim dzier-
żawcom straganów w hali miej-
skiej, zarówno rzeźnikom, jak i
kandlarzom pokrewnych branż
zamknąć wszystkie stragany i
sklepy mięsne aż do czasu odpo-
wiedniego załatwienia tej sprawy.

Następnie wyznaczono ogólne
zebranie, które odbędzie się w
dniu 1 sierpnia r. bież. o godz. 7
wiecz. w lokalu przy ul. Metro-
politalnej 1. :

W. międzyczasie zaś zarząd
związku będzie pertraktować z
prezesem lzby Skarbowej w spra-
wie wstrzymania wyznaczonych
już egzekucyj tym płatnikom, któ-
rzy w oznaczonym terminie zło-
żyli odwołania od wymiaru po-
datku obrotowego, lecz dotych-

Le o PY
przesiąknięci gangreną lektury
detektywnej”.
Michała Sofuła i Kazimierza Li-

sa uniewinniono.

Cudowny śpiew — Czarująca muzyka—Efektowne tańce.BDWEBRO TCA
ry znakomitych gwiazdreika filmowa p.t: Musisz być moją

filmowych uwodzicielsko uroczej Alice Field, niewysłowienie sympatycznego Rogera Trev.

francuskiego Lucien Baroux'a. Nad program: Doskonałe dodatki dźwiękowe. Ceny od 25 gr.
4, 6, 8i 10,15 w dnie świąt. o godz. 2-ej.
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to mówił. ‚

: — Ten mlody architekt? Alež on chory, nawia-

° ° d 1 e e sem mówiąc, z twojej winy.

ze albo zycie . — Wiem, do licha. Leci co pięć minut do burty.

„Pienią y ,Zapaskudził okropnie swoją kajutę, a steward taki

Rozdział XVI. zajęty innymi chorymi, że nie zdążył dotychczas

Ślepe strzały. sprzątnąć.

Następne trzy kwadranse upłynęły na domy- —Na, więc trudno, żeby człowiek, znajdujący

słach, gorączkowych debatach i wogóle próbach roz się w takim stanie, mógł się zająć radjotelegratem—

wiązania kryminalnej zagadki. Ale poszlaki tak się rzekł Antoni.

plątały i wyłączały, że niesposób było dojść do ja- — Musi. Przyrzekł mi to już. Jeżeli Smith nie

kiegoś logicznego wniosku. przyzna się odrazu, to przy pomocy Vallance'a bę-

— Niech wuj idzie ze mną zaraz do Smitha — dziemy mu mogli dowieść oszustwa.

rzekł Bary podnosząc sztylet. — Widziałem to u — A jeżeli i tak się nie przyzna?

niego. — To ja z nim pomówię.

— Czy myślisz, że się przyzna.

REFUS KING. 47)
ry pomógł mu przejść przez próg i
wie o ścianę.

— rzekł do Smitha...

dzony smarami.

buje.

Udali się do Vallance'a, który przyjął ich ni-

tem młody architekt.
— Chyba pan będzie mógł wstać? Chciałbym,

żeby pan naprawił radjotelegraf, Jeżeli pan czuje
się na siłach.

łotr uszkodzić radjo naumyślnie. Ale dowiodę mu

tego.
> — Jakim sposobem? — zapytai Antoni, wal-

cząc z wewnętrznem wzburzeniem. Nie znasz się

przecież na radjotelegrafji, ani ty, ani nikt na sta- — Dobrze — Vallance przerzucił ostrożnie no-

tku, oprócz Smitha. gi przez krawędź łóżka. — Jeżeli sytuacja jest ta-

— Vallance zna się — rzekł Barry. — Sam mi ka poważna, jak pan mówi...

Mydawca: ALEKSANDER ZMIERZYŃSKI.

— Tłuste? — wyjąknął.

— Taki sam chory jak pański

Drukarnia A. Zwierzyśskiego, lbostowa 1,  

ai a i DT  GIRSDRYO
UKRAINE peafaj [ICY

į; Mieszkania | Maż: „Jakto? Przecież № аАСА— asiakos, E
į ona jest moją prawą rę: b wiLEŃSKA 3 s

| od godz. 8—1 | 4—8

skromnych wymagań, ma-sK

przyjmujeodgodz.9do
7 w. Kasztanowa 7, m, 5.

—Przyprowadziłem panu eksperta do pomocy

Radjotelegrafista siedział na podłodze, obłożo-
ny rozbitemi częściami aparatu nadawczego i ubru-

— Dobrze, proszę pana — odpowiedział, spo-
ślądając ponuro na kolegę po fachu. — Niech spro-

Wstał i wskazał głową na kupę szczątków.
-— Komletnie rozbite — wyjąknął słabym gło-

sem Vallance zataczając się na środek kabiny.
— No, chyba — odrzucił lakonicznie Smith.
Vallance pochylił się z trudem, chcąc podnieść

—Jeżeli nie dobrowolnie, to inaczej — rzekł  kłym uśmiechem. ‚ |

groźnie Barry. — Po pierwsze, nie wierzę, żeby on —Lepiej się pan czuje? — zapytał Barry. jakąś część aparatu. |

był naprawdę radjotelegrafistą, a po drugie musiał — Och, o tyle, o ile — odparł jękliwym szep- || | -— Ostrożnie, panie — rzekł ostrzegawczo
Smith. — To czarne, tłuste — to smar.

Valannce skrzywił się nerwowo.

Antoni otworzył mu drzwi i ostrzegł, żeby bie-
śnąc do burty, nie uderzył się drabinę,
— Ten pan jest chory? — zapytał Smith.

  
 

czas żadnej decyzji nie otrzymali,
Pozatem walne zebranie pole-

ciło nowemu zarządowi wszcząć
starania u władz skarbowych,
ażeby władze te zezwoliły na
opłacanie podatków od każdej
sztuki, zabitej na rzeźni miejskiej.

Należy zaznaczyć, że rzeźnicy
gotowi są opłacać z własnych fun-
duszów urzędnika, który zajęty
będzie ściąganiem na rzeźni miej-
skiej podatków od sztuki.

Ostateczna decyzja w tej spra-
wie zapadnie najprawdopodobniej
na ogólnem zebraniu w dniu 1
sierpnia.

 

sport.
Mecz tenisowy.

W. niedzielę dn. 24 b. m. o godz. 3-ej
popoł. odbędzie się na kortach A. Z. S.
przy ul. Zakretowej 23 mecz tenisowy
A. Z. S. II — Ż. A. K. S. IL.

W turnieju biorą udział z A. Z. S. —
Burhardt, Piotrowicz i Kopeć; z Ż. A.
K. S. — Gotlib, Zyskowicz i Kroszkin.

Sport motorowy.
Jutro o godz. 7 rano startują moto-

cykle do raidu Wilno—Lida—Wilno. Me-
ta przewidywana jest na godzinę 17.

Start i meta przy ulicy W. Pohulan-
ka i ul. Św. Jacka.

Najbliższe imprezy piłkarskie,
Dziś na boisku Makabi jako przed-

mecz „Widzew“ — Makabi odbędzie się
spotkanie o mistrzostwo kl. A 1. p. p.
leg. z 2. A. KS.

Jutro zaś na tem samem boisku, jako
przedmecz „Widzew“ — 1 p. p. leg. gra
Ognisko z 6 p. p. leg.

Początek meczów o godz. 16.

 

WOROSZYŁOW W OBRONIE RELIGII.
Sensacyjna mowa sowieckiego ministra na posiedzeniu

W. C. l. K-a.

(Kap) Agencja  „Krestross“
podaje przemówienie Woroszyło-
wa, które on wygłosił na ostat:
niem posiedzeniu biura polityczne-
go WCIK-a w Moskwie. W prze-
mówieniu tem  Wfioroszyłow do-
tknął i planu sowieckiego wzmoc-
nienia propagandy antyreligijnej.

„W naszej armji — mówił Wo-
roszyłow — mamy 70 procent ko-
munistów i komsomolców uświa-
domionych, dobrze dyscyplinowa-
nych i obowiązkowych... Znam
kadry armji nie ze sprawozdań se-
kretarzy, a z osobistych obser-
wacyj i z raportów mych podko-
mendnych. Częste osobiste spot-
kania i przebywanie z żołnierzami
armji czerwonej umożliwiają mi
sprawdzenie tych raportów i mo-
gę powiedzieć, że armję znam.

Ta moja znajomość armji każe
mi powiedzieć, że związek z re-
ligją, jako związek z życiem, z ro-
dziną — nie w naszem pojmowa-
niu, ale, jeśli chcecie, w rozumie-
niu mieszczańskiem — w ostat-
nich latach ogromnie spotęgował
się. W armji obecnie częściej ani-
żeli poza nią możecie spotkać re-
ligijnego komunistę, który nie u-
krywa swoich sympatyj do religji

i który nie ma wcale zamiaru jej
się wyrzekać, gdyż przypomina
mu ona jego rodzinę, jego wieś, je-
$o warsztaty pracy,

Za przykład niech posłuży mój
rodzinny Ługansk, gdzie przeby-
wałem i rozmawiałem z pracowni-
kami fabryki, Wówczas, gdy spra-
wozdania sekretarzy przedstawia-
ją bezbożnictwo 100-procentowe,
w istocie rzeczy religijność wzro-
sła w stopniu, o jakim nie śniło się
w czasąch przedwojennych. Obraz
tego widzę w armii...
Dlatego ja, w imieniu całej czer-

wonej armji, kategorycznie prote-
stuję przeciw organizowaniu na-
padów i przeszkadzaniu w nabo-
żeństwach i żądam, aby tam, gdzie
kwateruje armja czerwona, żadni
Jarosławscy nie urządzali swych
„Pietruszek“ (procesyj wyszydza-
jących religję — przyp. red.)".

Mowa naczelnego wodza czer-
wonej armji i ton jej, można sobie
wyobrazić, jak wielkie zrobiła
wrażenie na innych członkach
rządu sowieckiego. Jest ona obec-
nie przedmiotem licznych komen-
tarzy w szerokich masach ludu
rosyjskiego.

 

Żydzi o żydach.
Na V. konłerencji syjonistów

warszawskich w Warszawie oma-
wiano m. in. sprawę wydawania
pozwoleń na wjazd do Erec Izrael
przedstawicielom stanu średniego.
WI odnośnem sprawozdaniu „Hajn-
ta“ czytamy m. in.:

„P. Gerlic również uważa, że należy
być ostrożnymi przy wydawaniu zaświad-
czeń stanowi średniemu. Ludzie, nie
przyzwyczajeni do ciężkiej pracy, nie bę-
dą chcieli pracować również w Eręc
Izrael. Należy pamiętać smutne doświad-
czenie z 4-tą emigracją (tj. z Polski w
1924 — 1925 r., kiedy to kilkanaście ty-
sięcy Żydów wróciło do Polski. — red).

Inż. Landstok mówi również, że w
sprawach pozwoleń na wyjazd do Eryc
Izrael przedstawicielom stanu średniego
trzeba zachowywać się ostrożnie. Ten:
element nie jest dostosowany do warun-
wów Erec Izrael".

A więc sami Żydzi bronią się
od tego żywiołu żydowskiego, któ-
ry stanowi podstawę ludności ży-
dowskiej w Polsce!
 

AKUSZERKA
ŚMIAŁOWSKA

8 przeprowadziła się.
Garbarska 1, m. 16, róg
ul. Mickiewicza. — Tam-
że gabinet kosmetyczny
poprawia cerę,

RÓŻNE |

i. POSZUKUJEMY

nej

WZP69
Nie udało się.

Barry.

oparł go troskli-

komunikował?

aparat — odparł

о lekarza. Chce wiadascowegi

IAA& мукоге
„Drogi panie doktorze, cham“.

pyta go, „a co teź pan

OZ| EGCGCRDE Szkot cac „Brummer robi, kiedy się pan prze-

Zaprowadzili go do kabiny radjotelegfaficznej,
co zajęło im pięć minut czasu, bo ledwie szedł. Bar — Tem nie da się naprawić, proszę pana.

duję się nad tem już przeszło godzinę.
— Kapitan Wickstrom powiedział mi — rzekł

Barry — że ktoś tu majstrował. Czy pan to mu za-

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAJM WIECIECKI,

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pau.) 22. vll. 1932 r.

Waluty i dewizy:
Holandja 359,55—-360,45 -- 358,65.
Londyn 3),75—3'.91—31,59.
Nowy York 8,923—8,943—8.903,
Nowy York kabel 8,928—8,948—8.908.
Paryż34 93—35,07—34,89.
Praga 26,41—26,47—26,35.
Szwajearja 173,85—174,78 —173,42.
Wiochy 45,55—45,77—45,33,;
Berlin 211,95.
Tendencja utrzymana.

Papiery procentowe:
4%, pożyczka Inwest. 95—96 57,

poż. kowers. 36. 6% poż. _dalarowa
4Pl,. 7%, pożyczka stabllizacy!na 47,25—
47,75—47,25. B'ią obl. bud. B. G.K. 93..
81% L. Z. m. Warsz. 55 — 55,75 — 55.
8% L. Z. m. Łodzi 55. Tendencja dla
listów niejednevita, dla pożyczek słabsza

Akcje:
Bank Polski 7|'/4—=71,75. Sole pota-

sowe 75. Starachowice 6,75. Tendencja
niejednolita.

Pożyczki polskie w Nowym Yorku:
Dillonewska 56,8/'4. Stabilizacyjna 47
Sląska 35,50.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną-

 

Ogłoszenie.
Magistrat m. Wilna poszukuje reflektan-

usuwa tów na wydzierżawienie lokalu po kinema)
brodawki, kurzajki i wą- tografie miejskim (t. zw. sali miejskiej-

9 przy ul. Ostrobramskiej Nr. 5.
Bliższe informacje o warunkach dzier-

żawy otrzymać można w Kancelarji Głów-
Magistratu (pokój

urzędowych. Tamże składać oferty w za-
mkniętych kopertach do dn. 1-VIII-1932 r.

Jednocześnie z ofertą należy wpłacić

16) w godzinach

332—1

„Bywa różnie", odpo-

lekarz, „czasami
a czasami ki-

AKUSZERKI Folwark
Poszukuję mieszkania których jeden jest zu- gospodarkęwiejską kuch- * 4 zad,
4—5 pokojowego, pożą- pełnie pijany. nię, może zarządziė dO“gadinti atsi A Domėw, kaucję w sumie 2.000 zi.
dane wygody. Oferty z Kupno # „Panie, tutaj pan nie mem, opiekować się ER Mamy solidnych refle-
podaniem ceny uprasza $ Sprzedaż | może nocować ze swym dziećmi, udzieleć lekcji, AKUSZERKA ktantów. Informacje: Gra-

się składać w  Hdmini- „ towarzyszem, bo to jest początkifrancuskiegonie: MARJA bowski Dział Pošrednic- lu | siedzi ziębi?*

stracji „Dziennika Wiłeń- Sprzedaje się folwark dom noclegowy dla absty- mieckiego; również szy- twa Handlowego Garbar- jest na przyjęciu zi zię

skiego” dla St. K. —gr. 6 km od Wilna, prze- nentów”. cie bielizny. Zgodzi się LAKNEROWA ska 1. 339—1 obok najlepszego miej-

ystać. kaszlę

Mor-

— Tak, proszę pana.
— Skąd to przypuszczenie?

— To było tak. Huragan uszkodził trochę an-
tenę i musiałem iść ją umocnić. Po powrocie słucha
łem z minutę i złapałem Nowy Londyn. Usiłowali
przesłać nam depeszę. Mam wrażenie, że to była
odpowiedź na pańską.
— Pan ją nadał?
Smith spojrzał trochę zdziwiony.
— Zaraz, jak tylko syrena umilkła.

— Więc czekałem, żeby Nowy Londyn podał
swoją i nagle aparat przestał działać. Nic się abso-
lutnie nie stało, Wszystko było w porządku nie wy-
kryłem żadnego uszkodzenia, a jednak urwało się.
To było dziwne. Złość mnie porwała, że Nowy Lon-
dyn chce mnie złapać, a na nic. A jeszcze przed kwa
dransem szło jak po maśle.

(d. c. n.)
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