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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

ledynej polskiej historji o żydach p. t.:

HENRYK ROLICKI

DO NABYCIA A
W ADMINISTRACJI DZIENNIKA WILEŃSKIEGO

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

Jerozolimskie 17 m. 5.
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Gen. Schleicher o dyktaturze I bezpie-

czeństwie Rzeszy.
BERLIN (Pat). Minister Reichs-

wehry gen. von Schleicher wyglo-

sił dziś przez radjo mowę poli-
tyczną, w' której zapewnił, że

właśnie jako szef wojska jest
przeciwnikiem dyktatury wojsko-
wej i w ostatnich dniach czynił za-
biegi o jak najprędsze zniesienie
stanu wyjątkowego, wprowadzo-
nego na obszarze Berlina i Bran-
denburgji W rozkazie do armii,
wydanymz okazji objęcia swego
urzędu, minister podkreślił w swo-
im czasie, że dołoży wszelkich sił,
aby Reichstag mógł w przyszłości
spełnić swe zadanie, polegające na
ugruntowaniu granic i zagwaran-
towaniu bezpieczeństwa narodo-
wego Niemiec, Minister Schlei-
cher dziwi się, że w Niemczech
są krytycy, uważający armję nie-

miecką za wystarczającą do obro-
ny granic. W! rzeczywistości —
oświadczył minister Schleicher —
sprawa przedstawia się tak, że ża-
den inny kraj europejski tak jak
Niemcy nie jest pozbawiony bez-
pieczeństwa, którego właśnie tak
uporczywie domaga się państwo,
będące najsilniejszą potęgą mili-
tarną świata. To zachowanie się
naszego sąsiada zachodniego mi-

nister Stresemann nazwał w swo-
im czasie w parlamencie obłudą.
Dalej minisier rozwodzi się nad
kwestją bezpieczeństwa Niemiec

w związku z obradami konferencji
rozbrojeniowej, krytykuje zajęte
przez konferencję stanowisko
wysuwa znany postulat równo-

uprawnienia Niemiec w dziedzinie
zbrojeń, Kłamstwem jest — cią-
gnie minister — jakoby rząd Brue-
ninga obalony został przez jun-
krów i generałów. Nie zniosę
również, aby armja dzieliła z kim-
kolwiek bądź zadanie, powierzone
jej w państwie i aby organizacje
prywatne przywłaszczały sobie
funkcje siły wojskowej. Z uzna-
niem wyraził się minister o orga-
nizacjach młodzieży. Wreszcie
wita projekt kolonizacji rolnej na
granicy wschodniej. Minister uwa-
ża za wykluczone, ażeby w Niem-
czech doszło do dyktatury wojsko-
wej. Rząd niemiecki oparty być
musi o zaufanie szerokich mas.
Życzę Niemcom w obecnych cięż-
kich czasach takiego rządu, który
posiadałby najwyższe cnoty żoł-
nierskie: odwagę, siłę decyzji i
poczucie odpowiedzialności, :

m

Zniesienie stanu wyjątkowego w Berlinie
i Brandenburgii.

BERLIN. (Pat). Z chwilą ogło-
szenia rozporządzenia dotychcza-
sowe pełnomocnictwa komenden-
ta wojskowego na Berlin i Bran-
denburgję, uzyskane na podstawie
dekretu o stanie wyjątkowym, wy-
gasają. Tem samem władza „nad
policją przechodzi z powrotem w

Rozruchy w
BERLIN. (Pat). Wczoraj w go-

dzinach wieczornych wybuchły
nagle w kilku dzielnicach miasta
rozruchy komunistyczne, połączo”
ne z napadami na kolporterów
hitlerowskich odezw. W. dzielnicy
północnej komuniści usiłowali słor
mować pochód demonstracyjny.
Doszło do starć z policją, która u-
żyła broni palnej, raniąc ciężko
jednego z komunistów. Podobne
bójki wydarzyły się w kilku in-
nych miejscowościach tej dzielni-
cy. Przy jednej z ulic policja ostrze
liwana była z okien domów i od-
powiedziała salwą rewolwerową.
Jedna kobieta została ciężko ran-
na.

BERLIN (Pat). Do krwawych

ręce komisaryczneśo prezydenta
policji berlińskiej. Odzyskują zpo-
wrotem moc artykuły konstytucji,
zawieszone wskutek wprowadze-
nia stanu wyjątkowego, jak np.
ochrona wolności osobistej, wol-
ność słowa i t. d.

Niemczech.
starć politycznych doszło we wto-
rek po południu na jednem z
przedmieść Lipska. Między grupą
hitlerowskich kolporterów ulotek
a komunistami wywiązała się
krwawa walka, połączona ze
strzelaniną, W bójkach brało u-
dział około 180 osób. 13 jest cięż-
ko rannych.

O dalszych krwawych star-
ciach donosżą z Koblencji, gdzie
kilka osób odniosło ciężkie rany,
w Duesseldoriie, Kolonji i Zabrzu,
gdzie wszędzie padło kilkunastu
rannych, W Friedrichskoog zabity
został jeden socjal-demokrata,
a 3 reichsbannerowców ciężko
rannych.

ŻYDZI O von PAPENIE.
W związku ze wzrostem prą-

dów przeciwżydowskich w Niem-
czech, miała się udać do kanclerza
Rzeszy delegacja żydowska, aby
prosić go o pomoc w walce z anty*
semityzmem. Korespondent berliń-
ski  sjonistycznego dziennika
„Hajnt“ (Nr. 130 z 15.VII 32) wy-
jašnia, že delegacja taka nie zdo-
była się na to pójście z 3 powo-
dów: 1) nie chciano przed wybo-
rami do parlamentu obciążać rzą”
du zarzutami ze strony hitlerow-
ców, że jest on w kontakcie z ży-
dami, 2) nie chciano narazić się
centrum i socjalnej demokracji, bę-
dącym w opozycji do rządu, a przy
jaznym dla żydów, 3) część żydów
wyraziła wstręt do tego rodzaju
kroku, jako nie licującego z god-
nością żydowstwa. Nie wypada
prosić.

Przy tej sposobności korespon-

dent daje ocenę gabinetu von Pa-

pena. On nie jest przeciwżydow-
ski. Wszyscy poprzedni „żydow-
scy urzędnicy” pozostawieni na
swoich stanowiskach. W delegacji
lozańskiej brali udział żydzi: dr.
Melchior, bankier, wspólnik War-
burg'a z Hamburga, Fuks, radca
prawny, i cały szereg żydów dzien-
nikarzy. Współpraca z rządem cał-
kowita.

Sam Papen jest tak przyjaźnie
usposobiony dla żydów, że po po-
wrocie do Berlina z Lozanny, z po-
ciągu udał się na mecz tennisowy,
gdzie bohaterem był żyd, rodem z
Wilna, Daniel Fran. л

Czy ta sympatja do żydów, sta-
wia pytanie korespondent, może
długo potrwać?

Cały gabinet trzyma się z łaski
Hitlera, który pozwala sobie na
ostre słowa wobec członków gabi-
netu, a ci udają, że tego nie słyszą.

Telefon Redakcji.
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Proces Gorgułowa.
PARYŻ. (Pat). W dalszym cią-

gu procesu o zamordowanie pre-
zydenta Doumera Gorgułow o-
świadczył, iż nie żywił złości dla
prezydenta. Nie jego zabiłem —
mówił oskarżony, lecz tego, który
kieruje fatalną polityką wobec Ro-
sji i który aprobuje terror komu-
nistyczny. Podczas wojny Gorgu-
łow był ranny w głowę wskutek
wybuchu bomby. Kochał Rosję i
cara, lecz podczas wojny widział,
że car i carowa zdradzali kraj na
korzyść Niemiec. Żołnierze rosyj-
scy ponosili śmierć daremnie. Był
on przyjacielem Kiereńskiego i Sa-
winkowa, lecz Kiereński był czło-
wiekiem słabym i upadł, skutkiem
czego wybuchła wojna domowa,
W końcu stwierdza po raz trzeci,
że kłamstwem jest, jakoby był
kiedykolwiek komunistą lub czę-
kistą, Nikt mnie nie przekupił —-
twierdzi Gorgułow — dla dokona-
nia zamachu. Jestem apostołem
swojej idei, w sojuszu z Francją
przeciw Rosji. Rząd francuski po-
gardził jednak jego koncepcją,
Zkolei przemawiali w charakterze
świadków były minister Paul
Reynaud oraz Claude Farrere, nie
wnosząc do procesu nic nowego.
Dalszy ciąg procesu we wtorek o
godz. 13.

PARYŻ (Pat), We wtorek po
południu toczył się dalszy ciąg
procesu Gorgułowa.

Przesłuchiwano dalszych świad-
ków. Pierwszy zeznaje komisarz
Guillaume, który prowadził do-
chodzenie o pobycie Gorgułowa
w Paryżu, a następnie były mini-
ster Pietri, który opisał przebieg
zabójstwa.

Świadek Łazarew, który roz-
poznał Gorgułowa jako agenta
Czeki, zeznaje, że w 1920 roku,
leżąc w. szpitalu —w- Rostowie*
n/Donem, jako ranny w czasie
wojny przeciw balszewikom, zdo-
łał wykryć szkołę szpiegowską
przy szpitalu.

Świadek twierdzi, że Gorśułow
był czekistą, lecz nie nosił mun-
duru. Zeznań Łazarewa wysłu-
chuje Gorgułow z tępym wyrazem
twarzy. Chwilami wzrusza on ra-
mionami, spoglądając z pogardą
na świadka.

Następnie zeznawał św. Ko-
złowski, który znał oskarżonego
w Pradze i twierdzi, że Gorgułow
wyjeżdżał wówczas bardzo często
do Rosji, skąd powracał z większe-
mi sumami pieniędzy.

Po Gorgułowie zeznania skła-
dał były oficer carskiej marynarki
rosyjskiej Gyparis, który scha-
rakteryzował „partję zieloną i
„zieloną armię", wywołując żywe
protesty ze strony Gorgułowa.

Po przerwie przesłuchano le-
karzy ekspertów.

PARYŻ (Pat.) Szczegóły ze-
znań świadka Łazarowa w proce-
sie Gorgułowa są następujące::

Łazarew przebywał na Kry-
mie z armją gen. Wrangla skąd
udało mu się uciec do Rostowa
n-Donem. Tam został schwytany
przez bolszewików i osadzony
w więzieniu, którego naczei-
nikiem był Gorgułow. Później-
szy morderca prezydenta miał

się nad nim pastwić. Na rozkaz
Gorgułowa zadawano mu tortury,
jak n. p. kłuto szpilkami, podpa-
lano stopy. Gorgułow groził mu
kilkakrotnie, znęcając się i wy-
kręcając palce tak, iż dotychczas
jest kaleką. W tym okresie Gor-
gułow znany jest w Rostowie pod
nazwą „Mongoła". W październiku
1920 roku Łazarew spotkał Gor-
gułowa w Warszawie.

Gorgułow zaprzecza, że zna
świadka, twierdząc, iż wszystko,
co mówił, jest kłamstwem i pro-
wokacją, że nigdy tego człowie-
ka nie widział i że jest to czło-
wiek z całą pewnością przeku-
piony. Można przekupić — woła
Gorgułow—każdego generała car-
skiego, każdego kozaka byłej ar-
mji carskiej. Wszak tylu genera-
łów popełniło zdradę, n. p. gen.
Brusiłow, ktory z monarchisty
przedzierzgął się w  bolszewika,
ażeby zdobyć pieniądze i za-
ZŁ

kolei Gorgułow opisuje zgni-
liznę, panującą wśród otoczenia
dynastji carskiej.

Gorgułow w czasie swego
przemówienia jest tak zdenerwo-
wany, że trzęsie się, opowiadając,
aż wreszcie pada na ławkę, pła-
слас i z głową, ukrytą w rękach,
krzyczy: „Własny rodak mnie tak
zdradza! Co za tragedja! Po raz
pierwszy wśród publiczności na
sali sądowej daje się zauważyć
pewne wzruszenie.
W dalszym ciągu procesu

przesłuchano łekarzy - ekspertów.
Ekspert dr. Perrin oświadczył) że
Gorgułow jest chory na syfilis
od 18 roku życia, wszakże bada-
nie funkcji stosu pacierzowego,
jakiego dokonano, dało wyniki
negatywne i nie wykazało żad-
nych zaburzeń mózgowych. Jest
on alkoholikiem, ale to nie
umniejsza jego odpowiedzialności
za popełnioną zbrodnię. Gorgu-
łow stawia ekspertowi zarzuty
i oświadcza, iż jest on doktorem-
żandarmem. Orzeczenia dwóch
dalszych lekarzy są analogiczne
z orzeczeniem dr. Perrin.

Z kolei
Lobra, wezwany przez obronę.
Twierdził on, że Gorgułow nale-
ży bezwzględnie do kategorji o-
sobników nienormalnych t. zw.
półwarjatów. Gdyby mógł oso-
biście zbadać oskarżonego przed
popełnieniem zbrodni, zakwalifi-
kowałby go do domu umysłowo-
chorych. Po słowach lekarza
Gorgułow zrywa się z miejsca
lecz adwokat powstrzymuje go
gwałtownie, krzycząc, aby pozwo-
lił doktorowi mówić, gdyż ratuje
on go.— Drugi lekarz obrony nie
„umie sformułować orzeczenia le-
karskiego, tłumacząc się koniecz-
nością zbadania oskarżonego,
trzeci zaś ekspert obrony przyłą-
czył się do zdania dr. Lobrea.

Następnie zabrał głos obroń-
ca Gorgułowa, zapowiadające try-
bunałowi wniesienie pytań, które
mają być postawione kompleto-
wi sędziowskiemu i dodatkowego
pytania, czy Gorgułow jest warja-
tem.

We środę dalszy ciąg rozpra-
wy.

|PYSBEBE BET IDAI SISTLSDRSSAN SET

Uciążliwy cudzoziemiec sprawia MHolandji
prawdziwy kłopot.

BERLIN (Pat). W/g doniesień
prasy z Hagi, w parlamencie ho-
lenderskim zgłoszona została in-
terpelacja do holenderskiego mi-
nistra spraw wewnętrznych i mi-
nistra spraw zagranicznych, zapy-
tująca, jakie ostrożności zostały
podjęte z racji wzmożonej działal-
ności byłego cesarza niemieckie-
go, aby ustrzec Holandję od kon-

fliktu międzynarodowego.  Inter-
pelanci wskazują na ostatnie od-
wiedziny byłego następcy tronu
oraz księcia Oskara pruskiego i
wzmożoną korespondencję, jak
również liczne odwiedziny obco-
krajowców w Doorn. Rząd ho-
lenderski nie udzielił jeszcze swej
odpowiedzi na tę interpelację.

Awantury hitlerowskie we Wschodnich
Prusach..

KRÓLEWIEC (Pat). W wię-
kszych miastach wschodnio-prus-,
kich nie mija dzień bez walk ulicz-
nych. W Królewcu doszło do licz-
nych zajść między hitlerowcami a

komunistami, Policja zaareszto-
wała kilkadziesiąt osób. W; Tylży
komuniści zabili hitlerowca, a kil
ku ranili. W Elblągu padł od ręki
hitlerowców jeden komunista.

Zatonięcie niemieckiego okrętu szkolnego.
BERLIN (Pat), We wtorek po

południu o godzinie 14 min. 30
szkolny okręt żaglowy „Niobe”,
niemieckiej marynarki państwo-
wej, wywrócony został przez trąbę
morską w pobliżu okrętu sygna-
łowego, zakotwiczonego niedaleko
wyspy Fehmarn na Bałtyku, Okręt
w ciągu 4 minut zatonął, Na po-
kładzie „№оБе“ znajdowało się w

chwili katastrofy 100 ludzi za-
togi, w tem 6 oficerów, z których
40 dotąd uratował przejeżdżający
parowiec. Na miejsce katastrofy
wypłynęły łodzie ratunkowe oraz
krążowniki „Kolonja* i „Króle-
wiec'. „Niobe' był trójmasztow-
cem o pojemności 600 tonn, za-
opatrzonym w motor o sile 240 HP.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. pod

druku mega

złożył zeznanie dr.

być przez Administrac
nto czekowe w P. K. 0.
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GŁOSY WE FRANCJI
o t. zw. accord

T. zw. accord de confiance an-
gielsko-francuski, podany do wia-
domości 13-go b. m., wcale nie wy-
wołał zachwytu trzeźwych umy-
słów w umiarkowanych pismach
francuskich, które od pierwszej
chwili widziały w nim znaczne nie-
dociągnięcia.

P, Emil Burć (L'Ordre nr. 939)
mówi:

„P. Edward Herriot osiągnął piękne
powodzenie, gdy odczytał członkom dwu
komisji parlamentu accord de confiance
francusko-brytyjski, który podpisał wraz
z Ramsay Macdonald'em. Samo słowo wy
starczyło i nie zastanawiano się nad rze-
czą. Tylko Georges Mandel, który, tak-
samo jak ja, jest gorącym zwolennikiem
sojuszu francusko-brytyjskiego, umiał za-
chować zimną głowę. Gdy jeden z kole-
gów w komisji mówił mu zzapałem: to
odrodzenie entente cordialel, odpowie-
dział niedbale: zwykłe zobowiązanie, że
się będzie rozmawiało, a 'nic więcej. A
mógł dodać, że ta rozmowa zasiana bę-
dzie dołami  przepaścistemi. Pertinax
słusznie zwraca uwagę na to, że te roz-
mowy mogą nas pociągnąć ku drogom re-
wizji traktatów. Niektóre sojusze są jak
kamienie u szyji. O ile cieszę się, że nie-
świadomy zmysł samozachowawczy spro-
wadza ku nam znowu naszych dawnych
sprzymierzeńców angielskich, o tyle
drżę, gdy widzę, jak zapalny Edward Her
riot uśmiecha się ku perfidnemu Ramsay
Macdonald'owi, jednemu z najgorszych
wrogów Francji ż tamtej strony kanału
La Manche".

Pertinax (Echo de
19.264 i nast.) pisze:

„..Póki nie ujrzymy tego accord de
confiance w próbie działania, będziemy
skłonni do uważania go, po stronie an-
gielskiej, jako dążenie do pociągnięcia
nas dalej niż chcemy na drogi rewizji ,
traktatów, a po stronie francuskiej jako,
piasek w oczy ogółu... Jedna sprawa bar- +
dzo ważna się wysuwa i spodziewamy się, (
że p. Herriot bez zwłoki da wszelkie po- |
trzebne objaśnienia. Czy ten accord de
confiance jest dostępny dla wszystkich
państw europejskich, czy tylko dla tych, +
które wymieniono wczoraj w lzbie Gmin
w mowie sir John Simon'a, mianowicie,
oprócz Francji i Anglji, jeszcze Niemiec,

Paris nr.

'

 

Przesilenie na konferencji w Ottawie.
LONDYN (Pat), W/g wiado-

mości, nadeszłych dzisiaj z Otta-
wy, delegacja brytyjska odrzucić
miała żądania dominjów, zwłasz-
cza Kanady i Australji, co do
wprowadzenia zakazu importu
zboża sowieckiego do Anglji. Od-
mowa Wielkiej Brytanii w tym
względzie zwiększa stan napięcia,
jaki wywołany już został zbyt wy”
górowanemi żądaniami Kanady i

ROZRUCHY W
PARYŻ. (Pat). Donoszą z Tokjo:

Wczoraj kilkuset Chińczyków pod
bezpośredniem kierownictwem
Czang-Tsue - Lianga zaatakowało
stację Huang-Ti na linji Mukden—

de confiance.

Włoch i Belgji, która tu wchodzi z powo-
du odszkodowań? pierwszym wy-
padku, jeśli dla wszystkich, jest to tylko
nowy tekst dołączający się do poprzed-
nich, a światu to ani pomoże ani zaszko-
dzi. W drugim wypadku, jeśli tylko dla
tych pięciu państw, p. Macdonald usiłuje
wciągnąć nas w szybką rewizję traktatu
wersalskiego, oraz zerwać nasze sojusze
i porozumienia z Polską, Czechosłowacją,
Jugosławją i Rumunją. Układy, które pod
pisaliśmy z temi krajami, nie mogą się
pogodzić z ową metodą europejską i kon-
tynentalną, którą p. Macdonald chce
wprowadzić z korzyścią dla niemieckich
zamysłów odwetowych. Polska i Państwa
Małej Ententy muszą przeto należeć do
tego accord de confiance, albo też ten
układ powinien upaść. Nie wiemy, czy p.
Herriot widział wszystkie następstwa te-
$0 papieru, na który dał swą zgodę. Nie-
wątpliwie dał się ponieść zaufaniu, któ-
re zawsze żywi ku p. Macdonald'owi, mi-
mo ostrzeżeń, jakich mu nie szczędziły
osoby najbardziej powołane... Póki nie
będzie przeciwnych dowodów, wydaje
się, że ta rzekoma nowa entente cordia-
le jest tylko określeniem dość błahem,
przyczepionem, jest chorągiewką, do zgo-
dy, danej przez Paryż, na rewizję w wiel-
kim stylu traktatu wersalskiego”...

Rėwniež i „Journal des Dė-
bats' (nr. 197) nie widzi powodu
do radości:

„Zaufanie, aby było trwałe, nie mo-
że się ożywiać tylko polityką uczucio-(
wych wybuchów, ale musi mieć uzasad-
nienia rzeczowe... Żałujemy, że niczego
dokładnego dotychczas nie powiedziano
o państwach, jak Polska, Czechosłowacja,
Jugosławja, które zajmują ważne miejsce
w nowej Europie. Państwa te powinny
być dopuszczone do tych wymian zdań,
do których, jak się mówi, ma się przy-
stąpić z całą szczerością. Konferencja w
Lozannie, pod wpływem p. Macdonald'a,
niesprawiedliwie je  zepchnęła. Czyż
duch Lozanny pociąga za sobą dalszy
ciąg i pogorszenie tego niepolitycznego
osobu postępowania?.. Nareszcie wia-
omo, czem ten układ nie jest, ale nie-

wiadomo jeszcze, czem jest”... D

Chociaż zatem we Francji
istnieje zawsze bardzo żywa dą-
żność do współpracy z Anglją, wi-
dać, iż na plewy się tam, przynaj:
mniej niektórzy, nie biorą.

° r

Australji co do ustanowienia wy-
sokich cet na mięso i wyroby
mięsne, importowane do Anglji
z poza dominjów. Konferencja
imperjalna w Ottawie wchodzi
obecnie w stan przesilenia, który
potrwa przynajmniej tydzień, za-
nim dojdzie do kompromisu, o ile
wogóle kompromis okaże się
możliwy.

MANDŹURIJI
Czang-Kai-Konan. Napastnicy zni-
szczyli linje telegraficzne i telefo-
niczne, zburzyli budynki i upro-
wadzili naczelnika sieci, telegra-
fistę i dozorcę,

Blokada pocztowa w Mandżurii.
PARYŻ (Pat). Donoszą z To-

kjo: Wskutek blokady pocztowej
Mandżurji, prowadzonej przez
rząd chiński, w prowincji mukdeń-

Bandytyzw
PARYŻ. (Pat). Donoszą z To-

kjo: Miljoner amerykański William
Simpson oraz Rosjanin Horwat,
były oficer armji rosyjskiej, za-

skiej zamknięto 500 urzędów po:
cztowych. Przesyłki pocztowe via
Syberja zostały chwilowo zawie:
szone. | i

w Chinach.
mordowani zostali w miejscowości
Anting, w prowincji Kausu, przez
bandytów. :

 

Polacy na zawodach gimnastyczno-
sportowych

(KAP). Odbyły się w Nicei —
jak już donosiliśmy — zawody
gimnastyczno-sportowe i konkurs
muzyczny katolickiej Federacji
Gimnastycznej francuskiej, Do

udziału w zawodach zaproszono
również organizacje cudzoziem-
skie, należące do Międzynarodo*
wej Unji Katolickich Towarzystw
Wychowania Fizycznego. Zapro-

szenie przyjęły i na zawody wy-
słały swoje delegacje: Polska, Bel-
gja, Czechosłowacja, Jugosławiai
Szwajcarja. Z kraju i z Polonji we
Francji przybyła reprezentacja

Zjednoczenia Młodzieży Polskiej
ze sztandarami pod kierowni-
ctwem p. E. Ołdakowskiego z
Lens.

Na zakończenie zawodów lek-
koatletycznych odbyła się defilada

RoŃZEAREBERIEEŚPEKOEREREJEKA
BERLIN, Pat.—Krąžownik "Ko-

łonja* przejął rozbitków z ża-
glowca „Niobe*. Wśród nich
znajduje się komendant zatopio-
nego statku i jeden z oficerów
załogi. О 69 członkach załogi
„Niobe” dotychczas brak wszel-
klej wiadomości. Liczyć się
należy z ich śmiercią. ;

we Francji.
zawodników przez miasto, po-
czem nastąpiło uroczyste oddanie
honorów sztandarom państw za-
proszonych. Odegrano więc w
kolejności alfabetu hymny naro-
dowie, wznoszono często okrzyki
„Niech żyje Polska”.

Wieczorem tego samego dnia
odbył się bankiet z udziałem bi-
skupa Nicei, przedstawiciela rzą-
du francuskiego, p. Morozowicza,

wicekonsula Rzpltej Polskiej i sze-
regu innych oficjalnych osobisto-
ści. Wzniesiono toasty na cześć
Ojca św., Prezydenta Republiki
Francuskiej, Polski i głów innych
narodów obecnych na zawodach.

Przemawiał również delegat

Zjednoczenia Miłodzieży Polskiej
p. Ołdakowski, poczem nastąpiła
bardzo miła manifestacja przyjaźni
polsko-francuskiej, Ogółem w za-
wodach Federacji G. M. P. F.
uczestniczyło 15.000 sportowców.

BET WiK zoEOFARANEOWIEJDUKA

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.
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pakt o nienėresji.
Jak doniosła wczoraj Pol. Ag.

Telegraficzna, w Moskwie podpi-

sany został między Polską a rzą-

dem sowieckim pakt o nieagresji.

W zasadzie uważamy pakt

podobny za rzecz dodatnią —

o szczegółach nie możemy tu

mówić, nie znając jeszcze treści

paktu. Ponieważ jednak podpis,

położony przez przedstawiciela

naszego, p. Patka, nie rozstrzyga

sprawy, ponieważ umowa, by stać

się prawomocną, wymaga ratyfi-

kacji ze strony naszych ciał usta-

wodawczych, mamy nadzieję, że

mimo tajemniczości, jaką (nie-

wiedzieć poco i dlaczego) otacza
się u nas podobne, obchodzące

ogół cały akty, dowiemy się

jeszcze bliższych szczegółów i bę-

dziemy mieli okazję poddać je

szczegółowej ocenie. Na razie

ograniczamy się do zakomuniko-

wania faktu, bądź co bądź po”

myślnego.
SZR WNE

Jest rzeczą powszechnie znaną,

że każda prawda, jak oliwa, w

końcu musi wypłynąć na wierzch.

W| naszem, polskiem życiu poli-

tycznem tak już układają się sto-
sunki, że od lat kilkudziesięciu

głosicielami wielu prawd zasadni-

czych jest Stronnictwo Narodowe.

Los tych prawd jest przeważ-

nie jednaki: naprzód rzucają się

na nie nasi przeciwnicy polityczni

z całą furją, dlatego tylko, że

prawdy te pochodzą od „Endecji“.

Potem, nie mogąc ich zwalczyć,

milcząco tolerują, aż w końcu so”

bie przyswajają, chełpiąc się na-

wet.

Ponieważ „Endecji* nie chodzi

o zaszczyty osobiste, lecz o dobro

sprawy, dobro narodu, więc osta-
tecznie wszystko byłoby w po-

rządku, gdyby nie to, że rzeczone

prawdy, w wydaniu sanacyjnem

wychodzą jakoś bardzo oskubane

i wykoszlawione.
Stronnictwo Narodowe od cza-

su „swego powstania, twierdziło,

że niemaż Polski bez przystępu do

morza. Tak zw. „aktywiści” uwa”
żali to niemal za szaleństwo.

Ostatecznie, dzięki  genjuszowi

Romana Dmowskiego, dzięki po-

święceniu i wytrwałości jego
współpracowników, ten przystęp

został wywalczony. O ileż jednak:

byłby on szerszy, gdyby wysiłki

Komitetu Narodowego nie były

krzyżowane i kompromitowane

przez różne podziemne machinacje

zwolenników orjentacji „central-

nej Europy”.
Dziś ci sami panowie urządzają

różne „święta morza”, hałaśliwe

wiece antyniemieckie, śpiewają

„Nie damy ziemi”, co im zresztą

nie przeszkadza drogą kompro-

misów z Niemcami utrwalić na

polskiej ziemi krocie tysięcy nie-

mieckich kolonistów.
Któż niepamięta tej zaciekłej

walki, którą Stronnictwo Narodo-

we w ciągu szeregu lat toczyć

musiało z różnemi koncepcjami

federalistycznemi na wschodzie,

z ryzykownemi wyprawami na

Kijów i t. p. Oglaszano nas wtedy

niemal za zdrajców sprawy naro-

dowej. Potem milcząco zgodzono

się ze stanem, który się na wscho-

dnich rubieżach wytworzył.

A dziś?

Podpisanie paktu o nieagresji,

którym się chełpi obecny rząd,

czemże innem jest, jeżeli nie pu-

blicznem, uroczystem wyrzecze-

niem się wszelkiej dalszej eks-

pansji na wschód, a tem samem

wyrzeczeniem się fantazyj federa-

cyjnych.

Gdyby „czynniki miarodajne“

stanęły w roku 1919-ym na tem

stanowisku, które precyzuje pakt
o nieagresji, mielibyśmy bez po-

równania lepszą granicę wscho-
dnią, uniknęlibyśmy najazdu dzi-

czy bolszewickiej na Polskę i
zniszczenia całego kraju, po Wi-

słę, nareszcie stanęlibyśmy znacz-

nie trwalszą stopą na ziemiach

wschodnich, niż dziś, po różnych

nieudanych eksperymentach fede-
racyjnych, petlurowskich,  hro-

madzkich i t. pod., które skończy-

ły się generalnem bankructwem,

kosztowały nas niezliczone miljo-

ny i podkopały w niesłychany

sposób autorytet nasz.
* **

Jak zaznaczyliśmy wyżej, co

do oceny paktu musimy się

wstrzymać do czasu ogłoszenia
jego treści dokładnej.

Na razie możemy tylko stwier-

dzić kilka szczegółów natury pod-

rzędnej wprawdzie, „bądź co bądź
jednak nie pozbawionych znacze-

nia. Jakoż sprawa paktu ciągnęła

wagę:

DZIENNIK WILEŃSKI

2 prasy.
2 przekonania.

Prasa doniosła, że znany z pro-
cesu brzeskiego sędzia bydgoski
Tomaszewski wstąpił do semi-
narjum duchownego w Gnieźnie.
W związku z tem pisze „Dzien-

nik Bydgoski'':
„Jak się dowiadujemy, znany na na-

szym terenie i ceniony dla prawości
charąkteru sędzia Tomaszewski, wstąpił
do sBminarjum duchownego w Gnieźnie
na studjum teologiczne.

Trudno orzec, czy jest to wypływem
zgorzknienia, niechęci do życia świeckie-
go. Uparty dopatrywałby się nawet w
tym kroku skutków zniechęcenia głoś-
nym przed rokiem procesem brzeskim,
którego jeden z etapów miał się rozegrać
w Bydgoszczy. Mieli nawet wówczas ze-
znawać więźniowie brzescy. Rozprawę
prowadzić miał właśnie sędzia Toma-
szewski. Z powodu jednak „obawy za-
kłócenia porządku publicznego” proces
ten przeniesiono na teren toruński, jak
śdyby wielką była różnica wyboru tych
dwu miast. | nie pomogły wówczas
usilne starania p. sędziego Tomaszew-
skiego.

Dziś 29-letni sędzia T., którego
zgłoszenie J. Em. ks. kardynał rrzyjął,
przygotowuje się do stanu kapłańskiego,
który bezwątpienia da mu szersze pole
działania, aniżeli rola sędziego."

„Robotnik“ cytując powyższe,
dodaje następującą, zgryźliwą u-

„Jeżeli tak jest, jak „Dz. Bydg.“
przypuszcza, to wątpić należy, czy p. To-
maszewskiego nie zniechęci także życie
duchowne. „Sanacja” bowiem wywiera
nacisk także na duchowieństwo.

„Robotnik* myli się. Sanacja
wprawdzie chciałaby „wy-
wierać nacisk także na ducho-
wieństwo', jednakże, nie licząc
kilku słabych jednostek, zachcian-
ki jej załamały się kompletnie, tak
jak załamywały się dotychczas,
w ciągu bez mała dwóch tysiący
lat, wszelkie ataki, skierowane
przeciwko królestwu, które „nie
jest z tego świata”.

Co się tyczy p. Tomaszew-
skiego, to tylko od niego samego
będzie zależało, czy znajdzie
istotnie spokój wewnątrz w tym
bezpiecznym porcie, który sobie
obrał.

A komu dzisiaj dobrze?

Pułkownikowska „Gazeta Pol-
ska“ w artykule wstępnym, pod
powyžszym tytulem puszcza się
na takie ryzykowne „wice“:

„Na Boga, szklankę wody, jest mi
niedobrze”.

„A komu dzisiaj dobrze?“ odpo-
wiada p. Rabinowicz, odwracając się
na drugi bok.“

Jak to? Przecież na łamach
tej samej „Gazety Polskiej” jeden
z jej naczelnych publicystów, p.
Stpiczyński tylokrotnie zapewniał,
że „byczo jest”, przynajmniej...
pierwszej brygadzie... Aż tu tym-
czasem pytanie: „Komu dzisiaj
dobrze?

To samo identycznie, odwracając się
na drugi bok, powtarzają pp. Neville
Chamberlain i Germain - Martin:

„A komu dzisiaj dobrze?
I gadaj tu z takimi Rabinowiczami.

Szkoda twoich łez, dziewczyno!
Polska przecież się nie skarży (7),

Polska konstruuje (7).
Między 1-ym listopada a 15-ym

grudnia, w Londynie prawdopodobnie
coś się da zrobić, tylko trzeba zawczasu
mieć swój plan i przepychać go kon-
sekwentnie, wytrwale, stale.

Masz tobie. Dotychczas „Ga-
zeta Polska“ chlubiła się, żePol-
ska obejść się może bez planu i
programu — dziś okazuje się, że
Polska posiada plan, który zbawić
może cały świat, tylko że nikt go
uznać niechce.

Błazny.

Egzekucje podatkowe.

Kilkakrotnie już pisaliśmy o
nowem rozporządzeniu, dotyczą-
cem egzekucyj podatkowych.

Dodatkowo zaznaczamy, iż
par. 18 rozporządzenia tego po-
zwala na dokonywanie egzekucyj
skarbowych w dni świąteczne
i w porze nocnej, przyczem w tych
wypadkach wymagane jest spe-
cjalne pisemne zarządzenie urzę-
du skarbowego.
W związku z powyższem pisze

„Robotnik“:
„Twėrcom tych drakoūskich rozpo-

rządzeń wciąż się wydaje, że obywatele
mogą płacić, tylko rozagitowani przez
„partyjnikow“ nie chcą płacić podatków,
i wcale im nie może się w głowie po-
mieścić, że pompa podatkowa wycią-
gnęła już ze społeczeństwa wszystkie
soki żywotne. Sześć lat „sanacyjnych“
eksperymentów podatkowych mogły zu-
bożyć nawet bogatsze społeczeństwo, niż
społeczeństwo polskie i niepokojenie
podatników w nocy i święta nic a nie
„sanacji” nie pomoże,”

Art. 231.

Na łamach „Kuriera Warszaw-
skiego“ gen. WŁ Sikorski w arty*
kule pt. „Artykuł 231" pisze:

„Dzisiaj Niemcy, wykorzystując swo-
ją uprzywilejowaną pozycję dłużnika, żą-
dają zwolnienia nawet od częściowej od-
powiedzialności, którą stwierdza artykuł
231. Sukces niemiecki w tym względzie
byłby nietylko równoznaczny z upoko-
rzeniem zwycięzców 1918 r., lecz za-
chwiałby także fundamentem wersalskie-
go traktatu, stwarzając równocześnie no-
we a bardzo silne zarzewie odwetu.

Doniosłe wydarzenia, jakie się w
Niemczech rozegrały po ostatecznej
klęsce cesarskiej armji, a przedewszyst-
kiem abdykcja Wilhelma II i upadek ce-
sarstwa, przy równoczesnych narodzi-
nach republiki, proklamowanej przez
Scheidemanna w Berlinie, wpłynęły de-
cydująco na postanowienie marszałka
Focha przerwania w dniu 11 listopada
1918 roku dalszych działań wojennych.
Przedłużanie wojny w tych warunkach
zwróciłoby się, zdaniem aljantów, prze-
ciwko narodowi, wyzwalającemu się z
jarzma, nałożonego mu przez Hohenzol-
lernów i znienawidzony militaryzm prus-
ki. Było to postanowienie strategicznie
może błędne, lecz ze stanowiska ogólno-
ludzkiego aż nadto zrozumiałe i uza-
sadnione.

A jednak i ta wielkoduszna decyzja,
też zasadniczo różna od sposobu zakoń-
czenia wojny 1871 roku, stała się zczasem
potężną dźwignią niemieckiej propagandy
odwetowej. Ten sam los spotykał do-
tychczas owianą duchem pojednawczym
politykę powojenną aljantów. Czyż pod
wpływem prób von Papena wszczęcia
dyskusji międzynarodowej na temat arty-
kułu 231 zrozumieją wreszcie na zacho-
dzie, że jak w roku 1918 narzucono
Niemcom pokój, tak i obecnie narzucić
im trzeba ostateczną pacyfikację i stabi-
lizację polityczną Europy?"

Kemu zawdzięcza Hitler
powodzenie?

Jak wiadomo, zawdzięcza je

poparciu wielkiej finansjery i mo-

narchistów. Czy długo to jednak|

potrwa? я
Na to odpowiada „ABC“:
„Niemieckie stery gospodarcze, zgru-

powane w prawicy popieraly i finanso-

wały ruch Hitlera, widząc w nis słusznie

skuteczną odtrutkę na komunizm. Czy

będą to robiły w dalszym ciągu, gdy

minie bezpośrednie niebezpieczeństwo

komunizmu i gdy z drugiej strony 4 miljo-

ny hitlerowców, wśród których więk-

szość stanowią bezrobotni i robotnicy,

-zaczną się domagać spełnienia socjalno-

gospodarczych obietnic proroków „trze-

ciego państwa”?
W tem miejscu tkwi ciemna zagadka

jutrzejszego oblicza Niemiec. Jak się

ułożą dalsze stosunki między reakcyjną

prawicą a rewolucyjnym obozem Hi-

tlera?"

Jak rząd sowiecki żakpił z największego
w świecie kpiarza.

Inżynier angielski Westgart,

który przez dwa i pół roku praco-

wał w Rosji sowieckiej i obecnie

wrócił na stałe do Anglii,publiku-g

je w „Daily Express* obszerny ar-

tykuł, wyśmiewający Bernarda

Shawa, lady Astor i inne znakomi-

tości angielskie, które w zeszłym

roku, po zwiedzeniu Sowietów,

wyrażały się o nich z wielkim en-

tuzjazmem.
Według słów inż. Westgarta,

który, sam udając się do Rosji, był

jej wielkim zwolennikiem, rząd ro-

syjski zorganizował w związku z

przyjazdem Anglików istną kome-

dję, opracowaną w _najdrobniej-

szych szczegółach. Tak naprzy-
kład dzieci, które miały być poka-
"zane lady Astor, zostały specjalnie
dobrane, wykąpane, ubrane i na-
karmione, a potem dopiero wysła-
no je na „występ”. Te właśnie dzie
ci wywołały zachwyt lady Astor,

Wszystkie osoby, z któremi
miał się spotkać Shaw, dokładnie
wyuczyły 'się swoich ról. Nie
można zresztą było żartować, bo

G. P. U. uprzedziło „aktorów”, że
będą pozostawać pod nieustanną
kontrolą.
W podobny sposób przygoto-

wane zostały całe kadry „tłuma-
czy”, którzy, otrzymali szczegóło”
we instrukcje. Jednem słowem,
począwszy od konduktorów po-
ciągu, wiozących gości angielskich,
aż do szołerów samochodowych,
którzy ich potem oprowadzali,
wszystko zostało zgóry obmyślo-
ne, ze wszystkimi szczegółami.

Sam Westgart, dobrze znający
warunki życia i pracy w Rosji
sowieckiej, opisuje je w ciemnych
barwach. — Dla niego samego,
gdy on był początkowo także tu-
rystą, pragnącym się zapoznać z
Rosją, odegrano takąż samą ko-
medję, która skłoniła go do pozo-
stania w krainie ,„mlekiem i mio-
dem“ płynącej. Po niewczasie
przekonał się jednak, że rzeczy-
wiście wygląda zupełnie inaczej i
że Rosja jest krajem nędzy, nie-
możliwych gdzieindziej nadużyći
bezprzykładnego smutku.

się dość, długo, przyczem ze strony
polskiej zapewniano, że podpisze-

my pakt jedynie w łączności z na-
szymi sąsiadami: Łotwą i Ru-

munją.

Tymczasem Łotwa podpisała

go, nie czekając na Polskę, co

się* zaś tyczy Rumunji, to przed

paru dniami ukazał się bardzo

mętny komunikat, zapewniający,

że przyjaźń Rumunji do Polski

pozostanie niezachwiana, nawet

o ileby Polska bez udziału Ru-

munji podpisała pakt z Sowietami

o nieagresji.

Jakoż w dwa dni po ogłoszeniu
wspomnianego komunikatu, istot-

nie pakt polsko-sowiecki został

podpisany. O naszej sprzymierzo”

nej Rumunji zdaje się niema w

nim nawet wzmianki.

Zapewniano także ze ster zbli-

żonych do rządu, że pakt podpi-

sany zostanie w Warszawie. Po-

tem, półgębkiem godzono się na

jakieś miasto neutralne, np. Rygę.
Ostatecznie, jak widać z wczoraj-

szej depeszy, pakt podpisany zo-

stał — w Moskwie.
Wprawdzie są to tylko dro-

biazgi, które jednak nie podnoszą

naszego prestiżu.

OFIARY.
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego".
Zamiast kwiatów na grób ś. p. Bróni-

sławy Danilewiczowej — na głodne dzieci
składają: Wanda Jankowska 5— zł,

Zofja Malachówyku 5— zł, Wiera Wy-
socka 5.— zł, Razem 15— zł.

Wakacje polityczne.
Dobrze zazwyczaj poinformowa

ny żydowski „Nasz Przegląd” po-
daje następujące szczegóły o tego-
rocznych wakacjach rządowych:

Urlop polityczny w Polsce zo-
stał już ogłoszony urzędowo. Rząd
przeczekał Lozannę, złożono me-
morandum o sytuacji gospodarczej
w Polsce i praca polityczna rozpo-
cznie się dopiero za miesiąc.

Tymczasem panuje kanikuła po
lityczna, były premier, prezes klu-
bu BB. pan Sławek, sam widocznie
zrzekł się na okres letni „pracy w
terenie”, popularyzacji nowej kon-
stytucji, skoro wyjeżdża „Polonją”
na fjordy, w towarzystwie wicemi-
nistra skarbu, Jastrzębskiego i mi-
nistra poczt i telegrafów Boernera.

Pan minister skarbu, Jan Pił-
sudski, wyjechał do Szczawnicy.
Zastępuje go wiceminister skarbu,
dawniej minister reform rolnych,
Kozłowski. Wyjechał na krótki ur
lop do stron ojczystych pan prem-
jer Prystor, a co najważniejsze ba-
wi na urlopie pan minister spraw
wojskowych marszałek Piłsudski.

Urlop objął również i niektó-
rych wyższych urzędników. Od-
szedł pan wiceminister przemysłu
i handlu, Kożuchowski, jeden z fi-
larów „Drogi”, opuścił stanowisko
swoje wiceminister pracy i opieki
społecznej, Szubartowicz, poszedł
również dyrektor departamentu w
Ministerstwie pracy, pan Drecki.

Nastąpił szereg zmian również
na stanowiskach półurzędowych,
społecznych. Nagle i niespodzianie
odszedł prezes „Strzelca”, wice -
prezes Banku Gospodarstwa Krajo
wego, pan Antoni Anusz, nagle i
niespodzianie został powołany na
jego stanowisko pan Wbjciech Stpi
czyński, w ten sam sposób bez bliż
szych objaśnień nominowano przez
wybranie nowego prezesa, posła
Franciszka Paschalskiego. Te ur-
lopy polityczne mężów stanu w
„Strzelcu”, ta nieustanna wędrów
ka prezesów, komendantów i osób

na naczelnych stanowiskach wyma
galyby może większej uwagi. Je-
dnakże walne zebranie „Strzelca
nie odsłoniło zakulisowych tarć tej
organizacji. Słowo „obywatelu” i
inne terminy nabyte na początku
powstania tej organizacji, a zwią-
zane z życiem społecznem brzmią
już jak dziwoląg. Na zjeździe pa-
nowała karność i bezapelacyjne po
słuszeństwo. „Przedłożono”* kan-
dydatury i walny zjazd przyjął
wszystko przez aklamację.

Serja urlopów w Polsce jest w
tej chwili przeto duża. W'yjeżdżają
mężowie stanu na wywczasy, by
przybyć na dzień 14-go sierpnia do
Gdyni, na zjazd legjonistów, choć
i oczywiście do dnia dzisiejszego
a pewne jeszcze za tydzień przed
zjazdem pozostanie tajemnicą, czy
przybędzie czynnik decydujący,
czy zjawi się pan marszałek Pił-
sudski, który do dnia dzisiejszego
nie brał nigdy czynnego udziału w
jakimkolwiekbądź akcie, mającym
posmak demonstracji antyniemiec-
kiej. Przybycie jego byłoby wobec
tego. wypadkiem doniosłym i stano
wiłoby na serjo o jakimś zwrocie
w polityce zagranicznej.
W tym okresie urlopów nie od-

poczywa jednak jeden. Przebiega
wsie od Pomorza aż do Małopolski
Zachodniej, organizuje pochody w
byłej Kongresówce, ściąga tysiące
chłopów na zebrania i zapowiada
groźnie, że dzień jego tryumfu zbli-
ża się. °

Jeździ w towarzystwie posłów
zjednoczonego stronnictwa ludo-
wego wódz Wincenty Witos i dy-
skontuje na tle nędzy wsi szereg
błędów przedstawicieli regimu o-
becnego. 2

Co niedziela zapowiadają chłop
skie pisma wiece z udziałem Win-
centego Witosa. Siew, żniwa, pra-
ca w polu, nic go nie wstrzymuje
od roboty politycznej. Nie zna ur-
lopów, teraz jest czas najwłaściw- ^
szy dla niego.

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Zespolenie Kościołów.

(Citta del Vaticano. (Pat). W ko-
łach watykańskich komentowane
są żywo uchwały szóstego kongre-
su religijnego zwolenników pojed-
nania pomiędzy Kościołami kato-
lickim i wschodnim. Kongres ten
odbył się w Welehradzie na Mora-
wach. Przypuszcza się że w naj-
bliższym czasie po ukończeniu
przygotowań Stolica Apostolska
przystąpi do realizacji zamiaru
Piusa XI, zwołując sobór z udzia-
łem biskupów prawosławnych, ce-
lem praktycznego zespolenia Ko-
ściołów zachodniego i wschodnie-
go.

Na marginesie katolickiego dzieła
miłosierdzia.

(KAP) Ogólnoświatowy zwią-
zek „Konierencyj św. Wincentego
a Paulo“ obchodzić będzie w przy-
szłym roku 100-ą rocznicę śmierci
swego założyciela. Fryderyk Oza-
nam zmarł w maju 1833. Związek
liczy 12.000 organizacyj lokalnych
i 150000 członków czynnych. Za-
rząd centralny: w Paryżu, W roku
1930 oliary płynące przez Związek
„Konferencji św. Wincentego a
Paulo“ przekroczyły 25miljonów
marek w całym świecie.

Związek konwertytów angiel-
skich wydał na cele humanitarne
w r. 1931 13.000 funtów szterlin-
gów. Na tegorocznym zjeździe te-
$o związku gościli i przemawiali
kard. Bourne i Msgr. Mar lvanios.

Katolickie organizacje w Sta-
nach Zjednoczonych A. P. zdołały
w bardzo krótkim przeciągu czasu
wykazać się zdobyciem pracy dla
przeszło 175.000 bezrobotnych.
Jest to sukces pierwszorzędny,
jeśli zważymy, że bezrobocie daje
się bardzo we znaki w Ameryce
Północnej.

Warto przejrzeć statystykę,
którą zestawił ks. Alfons Schwi-
talla T. J., profesor katolickiego
uniwersytetu w St. Louis. Poświę*
cona ano jest szpitalnictwu kato-
lickiemu w Stanach Zjednoczo-
nych i Kanadzie. W r. 1930 w 311
szpitalach katolickich pielęgnowa-
no 51 proc. niekatolików. W tymże
roku z pośród tych chorych nieka-
tolików nawróciło się 5 proc., a w
roku 1931 — 6 proc, W 88 szpita-
lach zanotowano powrót do prak-
tyk religijnych 3405 katolików. W.
93 szpitalach uregulowano 291
spraw małżeńskich. W, 100 szpita-
lach rozdano 366.043 Komunij św.,
a 7017 osobom udzielono ostatnie-
$o namaszczenia Olejem św.

Rekolekcje na Jasnej Górze.

(KAP) Dnia 26 b. m. na Jasnej
"Górze rozpoczynają się rekolekcje
dla kapłanów. Rekolekcje odby-
wają się pod kierownictwem JE.
Ks. Arcybiskupa Jałbrzykowskie-
go, Metropolity wileńskiego.

Odczyt Misyjny.
(KAP) Staraniem Dyrekcji Ar-

chidiecezjalnej Związków  Misyj-
nych w Warszawie, z cyklu odczy-
tów o znaczeniu i zadaniach mi-
syj katolickich wypowiedzianych
przez Polskie Radjo Warszawa na
wszystkie rozgłośnie kraju, 34-ty
z rzędu odczyt p. t. „Marja Teresa
Ledóchowska, założycielka Soda-

licji Klawerjańskiej w świetle ła-
ski“ wygłosi w najbliższą niedzielę
dn. 31 lipca b. r. o godzinie 10 m.
30 rano, bezpośrednio po transmi-
towanem nabożeństwie, p. Józefa
Waligórzanka.

Zwrot słynnego klasztoru zakono-
wi Kartuzów.

(KAP) Między rządem włoskim
a ząkonem Kartuzów zawarty zo-
stał układ mocą którego do zako-
nu wraca słynny klasztor Kartu-
zów w Pawji. Klasztor ten, znany
powszechnie pod nazwą „,Certosa
di Pavia”, należy do najsłynniej-
szych pomników. architektonicz-
nych Italji. Ufundowany w roku
1401 przez księcia medjolańskiego
Giangaleazzo Viscenti, pozostawał
w rękach Kartuzów aż do roku
1782, t. j. do czasu usunięcia zako-
nu przez Józefa II, W roku 1843
Kartuzi wrócili do Pawji, ponow-
nie jednak musieli ją opuścić w r.
1881 wskutek zarządzeń legislatu-
ry włoskiej. Obecnie, kiedy na
mocy konkordatu Stolicy św. z
rządem włoskim przyznano zako-
nom prawo istnienia, „Certosa di
Рау!а" wraca we władanie pra-
wych właścicieli—Kartuzów, któ-
rym jednocześnie powierzono opie
kę nad wielkiemi, mieszczącemi
się tam skarbami sztuki.

Wiadomość o zwrocie słynne-
go klasztoru spotkała się z po-
wszechnem uznaniem sier kato-
lickich i artystycznych.

Znana autorka angielska o rozwo-
dach.

(KAF) W artykule „Nie wierzę
w rozwody”, ogłoszonym w lon-
dyńskim „Daily Express" znana
pisarka angielska, Baroness Orczy,
twierdzi, że główną przyczyną
nieszczęśliwych pożyć malžen-
skich są właśnie rozwody. Dzięki
ułatwieniom rozwodowym weszło
niemal w zwyczaj lekkomyślne za-
wieranie małżeństw. Przez do-
puszczenie możliwości zawarcia
drugiego i trzeciego małżeństwa
w razie nieszczęśliwego pierwsze-
go pożycia, rozwija się egoizm i
szerzy krzywdę, przynosząc jedno-
cześnie szkodę społeczeństwu i
państwu.

Kościół,na miejscu rozmnoże-
nia chieba,

Rezultatem badań i poszuki-
wań, które miały miejsce w lu-
tym i marcu b. r. koło Tabgha
nad jeziorem Genezaret jest od-
nalezienie ruin dawnej bazyliki.
Bazylika ta stała przypuszczalnie
na miejscu, w którem Chrystus
dokonał cudu rozmnożenia chle=
ba i jest zabytkiem z IV wieku.
Jest to jak dotychczas najbar-
dziej wartościowe i najstarsze wy-
kopalisko tego rodzaju w Gałilei
O bazylice tej opowiada słyn-

ny bibljotekarz z Monte Casino,
Petrus Dianus, w swojem dziele
o miastach Ziemi Świętej (1137)
jego zaś dane pochodząz relacji
niejakiej Egerji, która około 390
roku Ziemię Świętą odwiedzała.

"Na brzegu jeziora (Geneza-
reth) rozciąga się pokryta pałma-
mi i trawą równina. Na równinie
tej znajduje się 7 źródeł. Jest
to owa równina na której Chry-
stus dokonał cudu",

SZKICE | OBRAZKI.
GRZECZNOŚĆ.

Gdy w roku 1785 na zamku hr. Wald-
steina w Duchnowie, przystąpił do spisy-

wania swych miłych i ciekawych pamięt-

ników największy z urwipołciów XVIII

stulecia imć pan Jan Jasób Casanova de
Seingalt, rozdział memoirów Polsce po-

święcając tak pisze o niej... „jest to kraj

kobiet bardzo pięknych i kraj najuprzej-
miejszych ludzi”...

Brawo panie kawalerze...
Zbiegłemu przed zemstą nieobliczal-

nego w śniewie Branickiego, pozostała w

pamięci... „najuprzejmiejsza Polska”...

Może nie dało się więcej już nic o

Polsce owych czasów powiedzieć, gdyż

pan kawaler de Seingali był sam grzecz-
nym i dyskretnym kawalerem, a może też

saotyl błękitny epoki rococo niczego wię-

cej nie spostrzegał...
Polska jest krajem, w którym jak w

cieplarni mieszkają piękne kwiaty oraz

Polska jest krajem uprzejmości...

Słowa Casanovy potwierdzi sarmata

nad sarmaty pan Podkomorzy na śniada-
niu w Soplicowie... grzecznym charmeu-

rem będzie sędziwy pan hrabia Fredro...

grzeczną i ukiadną byla Polonja dwu wie-
ków ostatnich...

wGrzeczność nie jest nauką łatwą, ani

małą”.

Zgoda i prawda święta.
jednak epoka obecna

Ponieważ

jest epoką nie-

uctwa.. zaniedbano i wiedzę grzeczności. ,

Smutne to, a jednak prawdziwe,

Przestaliśmy być ludźmi uprzejmymi

i nikt na to nie poradzi...

Wprost przeciwnie uprzejmość i

śrzeczność córy starych ras i kultur, uwa-

żane są dziś za śmieszne anachronizmy, a

szorstkość i trywialność stały się regułą.

A grzeczność przecież nie jest rzeczą

trudną. Należy jedynie postarać się tro-
chę chcieć być grzecznym.

Złe losy skierowały cię człowieku do

urzędu,

No trudno.

Od tego są dentyści i urzędy ażeby
człowiekowi nieprzyjemności przyspa-
rzac...

Dostajesz człowieku odrazu migreny,
bo wiesz czem to pachnie,

Jakieś kartki, kwitarjusze, zaświad-

czenia i t. p.
Podchodzisz do okienka

uprzejmie urzędnika:

i pytasz

— Proszę pana, ja w sprawie kwi-
tarjusza „D“,

— Tam.

Tam to tam,

trusia „tam“,

— W sprawie kwitarjusza „D“ pro-

szę pana.
— To co pan tak późno przycho-

dzisz!! Ustawy pan nie czytuje czy co?

odchodzisz cicho jak

— (o prawda to nie czytuję, bo cza-

su nie mam,

— Dawać kwitarjusz.

Dajesz bracie kwitarjusz i czekasz

cicho.

Doskonale rozumiem, że takie ko-

chane biedactwo, taki nasz polski urzęd-

nik zirytowany jest serdecznie.

Bo mu rząd ojczysty kochany pro

publico bono chlasnął połowę pensji, bo

mu żona kolki na głowie ciosa i do tego

mameczka żony na lato do nich przyje-

chała.
Do kompletu komornik ojczysty na

pięknym blankiecie, mebelki mu opisał.

Urzędnikow! przeto nie ma co się

dziwić, jak też nie ma co buzi otwierać

ua widok nieuprzejmego policjanta.

Taki anioł błękitny na rogu ulicy

stojący, z zasady nic nie wie i odpowia-

dać nie lubi „bo jest on od kierowania
ruchem kołowym* (odpowiedź auien-

tyczna).

Ale dziw nad dziwy. W kraju tym,
który za „najuprzejmiejszy“ zapamiętał

Casanova, młodzież, kochana nasza mło-
dzież, arogancka i brutalna jest jak for-

nale.
— Przepraszam bardzo, czy kawaler

nie wie gdzie jest Belmont?
— Po pierwsze to ja nie kawaler, a

po drugie głowy pan nie zawracaj!

Odejdziesz człowieku niepoiniormo-

wany, a na dobitek ziego — złote pa-

cholę, ciśnie za tobą zgniłą skórką po-

marańczy.

Zapytasz o nieszczęsny o ulicę, prze-

chodzącą jakąś białogłowę, to odskoczy

od ciebie jakby kobrę zobaczyła, kurczo-
wo ściśnie torebkę i głosem Sabinki po-

rywanej zakrzyczy:
—Panie! uprzedzam, że jestem pizy-

zwoitą kobietą.

— Ależ tak, mnie nie oto chodzi, ja

się pytam gdzie tu jest Porubanek.
— 0 ile pan będzie mówił świństwa,

to zawołam policjanta.
I bądź tu mądry człowieku.

A stosunki koleżeńskie, a ta nasza

sławna i tradycyjna gościnność.

Od dnia pewnych imienin, przysię-
głem sobie, że więcej nie pokażę się na

tamilijnych uroczystościach.
Godzina późna, masz do domu dale-

ko, wstajesz, przepraszasz.

Ponieważ jest późno, wstaje z tobą

kilka osób.

— Późno już, pora do domu... dzię-

kujemy.

A miły gospodarz

rąbie.

—Macie iść to idźcie, ale nie róbcie

zamieszania i nie odciągajcie mi gości...

I miło to posłyszeć i grzecznie i go-

ścinnie.

jakby nigdy nic

W świecie  koleżeńskim

„wielki cham* i człowiek boi

otworzyć by go nie uražono,

A żart.. ten piękny, wytworny żart

Fredrowski.. a „grzeczne ułożenie'* po-

5210 to spać i nie prędko się obudzi.

zasiadł
się ust

Gdyby pan J. J. Casanova de Sein-
galt wstał z grobu i po Polsce się rozej-
rzał.. zapłakałby.

Nie dlatego, że kobiet pięknych Jej
ubyło, nie... ale dlatego, że schamiała,

M. Junosza,

  



 

KRONIKA.
Na roboty regulacyjne brzegów i łożyska

Wilji niema środków.
Ostatnio sporządzony został

przez Magistrat kosztorys robót
regulacji brzegów i łożyska Wilji
na przestrzeni od więzienia na
Antokolu do mostu Zwierzyniec-
kiego. Koszty robót obliczone są
na sumę 2 miljonów złotych.
W sprawie tej Magistrat już kil-
kakrotnie ingerował w b. mini-
sterstwie robót publicznych, wska:

zując na wielką wagę uregulo-

wania Wilji, co ma doniosłe zna-

czenie nietylko dla miasta, ale
ściśle również łączy się z intere-

sami państwa ze względu na to,

że Wilje, jako rzeka spławna,

regulaeji tej potrzebuje koniecz-
mie. Czynniki państwowe podzie-
lily punkt widzenia Magistratu,
nie mogły jednak przyjść z wy-
datniejszą pomocą finansową z
powodu braku kredytów. Nie jest
jednak wykluczone, że pomoc
taka zostanie Wilnu udzielona.

Obecnie roboty  przeprowa-
dzane są w bardzo wąskiej skali
i dotyczą jedynie ul. Zygmun:

towskiej oraz zabezpieczenia przed

powodzią gmachu elektrowni.
Wykonanie wspomnianego pia-

nu en bloc obliczone jest na 5 lat.

 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Nowi magistrowie 1е010-

gli. Z pośród nowowyświęconych

w robu bieżącym kapłanów sto-
pień magistra teoiogji na wydzia-

le Teologicznym V. S. B. otrzy-
mali: ks. Michal Aronowicz, ks.

Edmund Mirowski i ks. Kazimierz
Pukienas.

Z MIASTA.
— Krótka ale ulewna burza

nad miastem. W dniu wczoraj”
szym w godzinach p. p. nad mia-

stem przeszła wielka ulewa, PO“

łączona z błyskawicami i pioru-
nami. =

Wskutek ułewy woda zala
kilka mieszkań w domach Nr. 69

i 71 przy ul. Nowogródzkiej.
O zalaniu tych mieszkań zaa-

lormowano miejską stację pomp
i straż ogniową, które wysłały na

miejsce oddziały ratownicze ce-

lem wypompowania wody z zala-

nych suteren.
SPRAWY MIEJSKIE.

— Przedsiębiorstwa  miej-

skie wymagzją reorganizacji.

Na ostatniem posiedzeniu miejskiej

Komisji Finansowejbyła poruszo-

na sprawa betoniarni miejskiej,

przyczem przyjęto do wiadomo-

ści oświadczenie Magistratu o za-

mierzonej reorganizacji betoniar-

ni i rewizji sposobu kalkulacji
cen płyt. Zaznaczyć należy, że
wszystkie przedsiębiorstwa miej-

skie, powstałe w epoce „radosnej
twórczości” nie kalkulują się i po-

trzebują radykalnej  reorganiza-
cji. ()

— Przymusowe przytącze-

nie ulic żydowskich do sieci
kanalizacyjna - wodociągowej.
Wszyscy wiaścicisie domów na
ulicach: Szkianej, Gaona, Zydow-

skiej i sąsiednich otrzymali od Ma-
gistratu nakazy niezwłocznego

przyłączenia swych posesyj do
sieci kanalizacyjno-wodociągowej.

W wypadku zignorowania tego

zarządzenia Magistrat przeprowa-

dzi roboty sam na koszt poszcze-

gólnych właścicieli.

—'Dotacje na prowadzenie
świetlic przy szkołach zmniej-

szone о 50 */,., Przy układaniu
budżetu na rok 193233. Magi-
strat s<reślił wydatki w kwocie
15,000 zł. na prowadzenie świetlic
przy szkołach powszechnych. W
związku z osiągniętemi oszczę:
dnościami przez dokonanie skre-
ślenia w innych pozycjach bu-
dżetu, Komisja Finansowa wsta-
wiła do budżetu na prowadzenie

świetlic tyłko 7,500 zł., przyczem

Komisja wypowiadała się za na-

wiązaniem w tej sprawie kontaktu

z komitetami rodzicielskiemi. (1)

— Projekt wzięcia pod za-
rząd miasta dróg państwo

wych. Na środowe posiedzenie

Rady Miejskiej Magistrat kieruje

wniosek przyjęcia pod zarząd mia-
sta wszystkich dróg państwowych,

znajdujących się na terenie m.
Wilna. W związku z tem samo-

rząd wileński zamierza ingierować
u władz centralnych o kredyty
na utrzymanie tych dróg.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— 15 Ssekwestratorów na

pow. Wileńske-Trocki. W zwią-
zku z przejęciem przez władze
skarbowe z dniem 1 sierpnia eg-

| zekucji podatkowej w gminach i

| miastach niewydzielonych, Wilen-
ska izba skarbowa zaangażowała

15 sekwestratorów na pow. Wi-
leńsko-Trocki. ()
— Zmiany w urzędzie ziem

Skim. Prezes Ulrzędu Ziemskiego
w Wilnie p. St. Łączyński powo-
łany został do pełnienia obo-
wiązków dyrektora departamentu
w Ministerstwie Rolnictwa i Re-
form Rolnych.

Tymczasowe pełnienie obo-
wiązków prezesa w Wileńskim

Urzędzie Ziemskim poruczone do-

tychczasowemu zastępcy p. Że-
moytelowi.

SPRAWY PODATKOWE.
— właściciele nieruchomo-

ści wobec podatku kryzyso-
wego. Właściciele nieruchomości
złożyli omegdaj w Magistracie me-
morjał w którym domagają się

/ zwolnienia ich od podatku kry-

zysowego. Jednocześnie identycz-
ny memorjał przesłany został
władzom skarbowym.

HANDEL I PRZEMYSŁ.

— Zwyżka cen na produkty
żywnościowe z powodu żniw.

związku Z rozpoczęciem się

żniw wczoraj dowóz na targowis-
ka wileńskie produktów wiejskich
był znacznie mniejszy niż w po-
Przednie dni targowe.

Wywołało to pewną zwyżkę

cen poszczególnych produktów,

przedewszystkiem jaj, sera i gdzie
nigdzie masła:

Ceny owoców naogół zmianie
nie uległy.
— Odbudowa olejarni kur-

landzkiej. Przed kilku dniami
kierownictwo kurlandzkiej olejar-
ni, która przed niedawnym cza-
sem padła pastwą pożaru, rozpo-
częło jej odbudowę. Roboty po-
suwają się rażnie naprzód mimo
to nie zostaną zakończone wcześ-

niej niż w początkach przyszłego
miesiąca. Olejarnia ma być uru-
chomiona w pierwszych dniach
września. Kierownietwo jak się
dowiadujemy zamierza zaangażo-
wać wyłącznie personel poprzed-
nio zatrudniony.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Ukonstytuowanie się Za-

rządu Chrześc. Zw. Zaw. Han-
dlarzy mięsnych I Wędliniarzy.
Wybrany na ostatniem walnem
zgromadzeniu członków Chrześci-
jańskiego Związku Zawodowego
Handlarzy Mięsnych i Wędliniarzy
zarząd ukonstytuował się nastę-

pująco: prezes — p. Józef Kieli-
szek, wiceprezes |-—p. Józef Koł-
pas Szmigielski, wiceprezes Il —

p. Władysław Ptak, skarbnik—p.
Władysław Giedrys i sekretarz —

p. Władysław Ostrowski.
Skład Komisji Podatkowej sta-

nowią p. p.: Jan Czerski, Fintoni
Grzybowski, Józef Dorniak.

Komtsja miejska pp.: Wincen-
ty Gilewicz, Ksawery Krupowies
i Marcin Bukowski.

Komisja organizacyjna  pp.:
Juljan Nowik, Kazimierz Narkie-
wicz i Józef Kołpas Szmigielski.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Dokąd zwracać się o zasiłki

z Funduszu Bezrobocia. Zarząd
Obwodowy Funduszu Bezrobocia
w Wilnie podaje do wiadomości
ubiegających się o zasiłki z Fun-
duszu Bezrobocia, że wobec ści-

słego ustalenia właściwości tery-
torjalnej instytucyj zastępczych,
co do przyjmowania zgłoszeń o za-
siłki, zgłoszenia o zasiłki na tere-
nie działalności Zarządu Obwodo-
wego Funduszu Bezrobocia w Wil-
nie (województwo Wileńskie i No-
wogródzkie) winni bezrobotni
składać:

a) zamieszkali na terenie m.
Wilna w Państwowym Urzędzie
Pośrednictwa Pracy w Wilnie (ul.
Subocz Nr. 22).

b) zamieszkali na terenie pozo-
stałych gmin wiejskich i miejskich
w Mjagistratach i Urzędach Gmin-
nych na terenie których bezrobot-
ni zamieszkują. .

Do przyjęcia zgloszenia prawa
do zasiłków z Funduszu Bezrobo-
cia od bezrobotnych jest koniecz-
nem, aby bezrobotny zamieszki-
wał na terenie danej gminy miej-
skiej lub wiejskiej przynajmniej 3
tygodnie przed dniem zgłoszenia
prawa do zasiłku. я

Zgloszenia przed tym terminem
lub ztožone w nieodpowiedniej in-
stytucji zastępczej będą nieważne.

KRONIKA POLICYJNA,
— Kradzież przy ul. Jerozolimskiej.

W dniu 25 b. m. skradziono Bohdanowi-
czowej Melanji (Jerozolimska 32) z nie-
zamkniętego mieszkania garderobę dam-
ską wartości 56— zł. Sprawcą kradzieży
okazał się Matuszajtis Józef (Karlsbadz-
ka 17), którego narazie nie zatrzymano,
jak również skradzionej garderoby nie
odnaleziono.
— Znowu okradzenie ubrania nad

brzegiem Wilji W dniu 25 b. m. z ubra-
nia pozostawionego nad brzegiem rzeki
Wilji na Zwierzyńcu skradziono Wiere-
miej Michałowi (Skopówka 6) zegarek
wartości 26 zł. Kradzieży dokonał Pio-
trowski Jan (Niedźwiedzia 4), którego ze
skradzionym zegarkiem zatrzymano.

— Pilnujcie otwartych okien.
(biegłego wieczoru nieujawnieni
narazie złodzieje przedostali się
przez otwarte okno do mieszka-
nia Wiktora Karolkiewicza przy
ulicy Święciańskiej 4 skąd skra-
dli patefon i 40 płyt patefono-
wych ogólnej wartości 250 zł.

Kto kradł książki z
bibijoteki? Samudl Gołąb, kie-
rownik bibljoteki szkoły powsze-
chnej przy ulicy Beliny 4, zamel-
dowała policji o systematycznej
kradzieży książek z bibljoteki.“
Według zameldowania Goląbka
z bibljoteki skradziono ponad
120 książek. Prowadzi się docho-
dzenie.
— Przyłapano złodzieja na

strychu. Na strychu domu Nr. 21
przy ulicy Pańskiej przyłapana zo-
stała przez lokątorki tego domu
Janinę Wierzykową i Fr. Mackie-
lową jakaś kobieta, która przedo-
stała się na strych celem skra-
dzenia wywieszonej do suszenia
bielizay. Zatrzymaną oddano w.
ręce policji,

 

_ DZIENNIK MILENSKI

Głupie
Z lekkiej ręki p. prezesa

Związku Literatów zaszczycił
przed paru tygodniami nasze mia-
sto, posiadające „dużo kocich
a parę tępych łbów”, niejakiś
p. dr. Edward Boyć, podobno
znawca literatury hiszpańskiej.
Miał odczyt o Cerwantesie, zwie-
dzał nocne Wilno, gdzie spotkał
na Saljanikach pana Kunę, nie-
doszłego mełameda, z którego —
według relacji p. Boyć — Orzesz-
kowa zrobiła znakomitego rze-
źbiarza i który obecnie polskie
Wilno ma obdarować posągiem
wieszcza narodowego, rebe Mic-
kiewicza. P. Boyć zwiedzał po
odczycie zabytki wileńskie, natu-
ralnie w towarzystwie prof. Ru-
szczyca, poczem pił „bruderszaf-
ta' — „marnym zresztą cienku-
szem'' naturalnie... z prof. Kłosem.

Do profesora Kłosa nie mamy
oczywiście najmniejszej pretensji
za to, że pije bruderszatta, naj-
wyżej możemy mieć żal do niego
za to, że wobec tak znakomitych
„„etranżerów' czyni to „marnym
cienkuszem', Natomiast mamy
bardzo uzasadniony żal do tłuma-
cza Cerwantesa, który niewy-

trzeźwiawszy widocznie po onym
„cienkuszu“, kropnął w „czerwo-
niaku* feljeton, w którym się
chełpi, że otrzymał od prot. Kłosa
po onym „bruderszalcie“ strzęp
złotogłowia* z trumny królowej
Barbary. Dla ludzi o  inteli-
gencji i... poziomie moralnym p.
Boyć to może „łicentia pe-
etica', dla nas, ludzi zacola-
nych, o „tępych łbach”, szanują-
cych jeszcze siódme i.. ósme przy-
kazanie, to — kryminał.

Rewelacja p. Boyć'go wywołała

żarty.
w  opinji „zacolanego ciemno-
grodu” wileńskiego, gdzie jeszcze
się liczą z elementarnemi zasa-
dami etyki, zrozumiałe zanie-
pokojenie, które ogarnęło nie
tylko „pluskwy dziennikarskie”
wileńskie, bo odbiło się echem
w całej prasie polskiej.

P. Boyć, który widocznie czy-
tuje tylko prasą hiszpańską, mil-
czał jak zaklęty w ciągu bezmała
dwóch tygodni, dopiero osobista
podobno wizyta p. prof. Kłosa
w Warszawie skłoniła go do za-
mieszczenia w... „Robotniku” (dla-
czego właśnie w  „Robotniku”,
który o całej tej sprawie dotąd nic
niepisał?) feljetonu, w którym całe
zajście zbywa równie głupiemi jak
aroganckiemi dowcipami o „tę
pych łbach”, „uskrzydlonych plu-
skwach“, „cienkuszu z kłosów”,
kończąc rosyjskiem przysłowiem
o tem, že nie należy „snimat'
pienki z g...' (Kto tu jest „g...'?).

Za przeproszeniem. Jeżeli p.
Iks nazwie pana Igreka publicz-
nie, w prasie, złodziejem, to za
takie oszczerstwo grozi kara do
roku więzienia. Oczywiście wolno
p. Igrekowi puścić to płazem,
w takim razie ludzie powiadają,
że „przyschło jak na psie”. Gdy
jednak chodzi o dobro publiczne,
podobna ugoda jest niedopuszczal-
na. Albo p. Boyć winien odpowie-
dzieć za oszczerstwo przed sądem,
albo też — o ile udowodni prawdy
pierwotnego swego twierdzenia —
prol. Kłos za szałowanie własno*
ścią narodową.

Opinja społeczna wymaga wy-
jaśnienia i kary. Głupiemi dowci-
pami nie da się zbyć.

jot.
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Teatr I muzyka.
TEATRY MIEJSKIE 7. А. $. Р.
— Ostatnie przedstawienia „Florette

et Patapon* w Teatrze Letnim. Dziś o
godz. 8 m. 15 przezabawna farsa „Floret-
te et Patapon“.

Jutro o godz. 8 m. 15 po raz oslatni
„Florette et Patapon",

— „Lichwa mieszkaniowa” w Lutni.
Dziś o godz. 8 m. 15 komedja G. B.
Shaw'a „Lichwa mieszkaniowa”.

Jutro „Lichwa mieszkaniowa” po raz
ostatni.

POLSKIE RADJO WILNO,
Środa, dnia 27 lipca.

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka

 

baletowa. 15.35: Kom. meteor. 15.40:
Aud. dla dzieci. 16.05: Koncert chórów:
Dana, Warsa i murzynów. 16.35: „Teatr
aktualny” — rozmowa z Wacławem Ra-
dulskim, reżyserem teatrów miejskich
w Wilnie. 17.00: Koncert. 18.00: „Nieco
o czarach” — odczyt. 18.20: „Jak było
w Legaciszkach* — felj. 18.35: Muzyka
lekka. 19.15: Litewska audycja literacka.
19.45: „Co nas boli?" — przechadzki
Mika po- mieście. 19.55: Rozmaitości.
20.00: Recital śpiewaczy. 20.35: Kwadr.
liter. 20.50: Koncert kameralny. 22.00:
„Hallo, hallo! Tu cyrk!' — reportaż z
cyrku B-ci Staniewskich. 22.40: Kom.
i muzyka taneczna.

Czwartek, dnia 28 lipca 1932 r.
11.58: Sygnał czasu. 15.00: Muzyka

operowa. 15.35: Kom. meteor. 15.40: We-
sołe piosenki. 16.40: „Dlaczego lekkoatle-
tykę nazywamy królową sportów” odcz.
17.00: Koncert. 18.20: Muzyka lekka.
19.15: „Czy znasz *Młp. Wschodnią —
pogad. 20.00: Muzyka lekka. 21.20: Słu-
chowisko. 22.00: Muz. tan. 22.40: Wiad.
sport. 22.50: Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Djalo$ o potrzebie odświeżenia teatru.

O godz. 16,35 nadany zostanie ze
studja wileńskiego interesujący djalog na
temat uwspółcześnienia i uspołecznienia
sztuki teatru. Uwagi w tej sprawie wy-
powie p. Wacław Radulski, który wy-
stawił w bieżącym sezonie kilka utwo-
rów o wybitnie aktualnem. zacięciu.

Feljeton W. Hulewicza.

O swej wycieczce do letniej rezy-
dencji akademików wileńskich opowie
dziś radjosłuchaczom p. Witold Hulewicz
w feljetonie p. t. „Jak to było w Lega-
ciszkach?” 7 pewnością było bardzo
przyjemnie i wesoło, bo młodość musi się
wyszumieć.

Arena na antenach.

Wielka atrakcja dla radjosłuchaczy:
cyrk w mikrofonie. Odbędzie się ta im-
preza dzisiaj o godz. 22-ej; cały zespół
cyrkowy, artyści dwunożni i czworo-
nożni przedefilują przed mikrofonem, po-
pisując się swemi najlepszemi „numera-
mi“. Największy z pośród nich — słoń
indyjski — da specjalny koncert na swej
trąbie, która wydaje dźwięki bardzo
radjofoniczne. A więc uwaga.

Recital wiolonczelowy.

Doskonały wiolonczelista p. Kazi-

mierz Wiłkomierski rozpocznie dzisiaj
w radjo swój recital piękną sonatą
A-dur Beethovena op. 69. Po utworach

drobniejszych nastąpi koncert wiolon-

czelowy Saint Saensa. Akompanjuje p.

Marja Wiłkomirska. Transmisja rozpocz-
nie się o godz. 20,50.

WRENOCZWEKY WSPENROTRERRZTSWENCZI

Doniosłewyjaśnienie
w sprawie licytacji.

Na tle licytacyj zajętych przez
wierzyciela przedmiotów wynika-
ją niekiedy spory natury zasadni-
czej. W wielu wypadkach Sąd Naj
wyższy orzekł w sprawach t. zw.
powtórnych licytacyj.

Obiecnie mamy do zanotowa-
nia nowe orzeczenie, wyjątkowo
poważne. Oto Sąd Najwyższy o-
rzekł, iż na mocy art. 1063 i 1065
ustawy post. cyw. majątek, nie
sprzedany z powtórnej licytacji i
nie zatrzymany przez wierzyciela,
uwalnia się z pod zajęcia, a przeto
zgłoszenie wierzyciela o zatrzyma-
mie rzeczy powinno nastąpić na-
tychmiast po licytacji.

Średnia zyskowności
przedsiębiorstw.
Ministerstwo skarbu w okólni-

ku do Izb skarbowych poleciło tym
izbom, aby przy opracowaniu
norm średniej zyskowności przed-

Krótki rys dziejów
tajnej oświaty polskiej

na Ziemi Wileńskiej.

Ludwika Życka znana w Wilnie
: ziemi wileńskiej i ceniona autor-
ka licznych prac tak z dziedziny
pedagogiki jak i belletrystyki wie-
loletnia współpracowniczka nie-
gdyś warszawskich pism dla dzieci
i młodzieży (..Przyjaciel dzieci”,
„Wieczory rodzinne') i pism wileń
skich dla ludu (,Jutrzenka”, „Przy
jaciel”, „„Promyk'), zasilająca swe
mi pracami przed wojną „Gońca
Wil.“, „Kurjer Lit“ a do dziś dnia
„Dziennik Wilenski“, byla reda-
ktorka kobiecego pisma „Nasze O-
gnisko“ — pracowala dlugi szereg
lat nietylko na niwie literackiej
lecz i na polu tajnej oświaty cza-
su zaborów. Z ramienia Tow. „O-
świata”, jako wizytatorka tajnych
szkółek polskich położyła wielkie
zasługi i nie powstrzymał jej w tej
zbożnej pracy dla przyszłości Oj-
czyzny strach przed prześladowa-
niem i represjami. W charakterze
wizytatorki lepiej niż ktokolwiek
inny poznać mogła dzieje tajnej o-
światy na ziemi wileńskiej.

To też niemało do rozjaśnienia
niejednego faktu z tej dziedziny
przyczyni się wydana obecnie jej
pióra książeczka p. t. „Krótki rys
dziejów tajnej oświaty Polskiej na
ziemi Wileńskiej.' Zawiera ona
ireściwy przegląd prac oświato-
wych od r. 1886 do 1919 i jest do
nabycia we wszystkich księgar-
niach za skromną cenę 1 zł. 30 gr.

Najgłówniejsze z niej wyjątki
były przed paru laty drukowane
w „Dzienniku Wileńskim, Rozsze
rzono tutaj wspomnienia o placów
kach pracy polskiej zaraz w dobie
popowstaniowej. Dzieje Tow. „O-
świata” oraz Tow. „Kom. Eduka*
cyjny” zawierają dokładny prze-
bieg wypadków, i statystykę szkol
nictwa oraz ówczesnych budżetów

Materjał znalazł się w archi-
wum odnośnem ocalonem i prze-
chowanem przez sekretarkę Ma-
cierzy Polskiej i cenioną współpra
cowniczkę prezesa Tow. „Oświa*
ta" ś.p. Dr. Węsławskiego M.
Reuttównę.

Szczegóły z natury rzeczy, mo-
śą być dopełniane według odnajdy
wanych materjałów.

Możnaby zarzucić niejednoli-
tość w ujęciu całości — bo oprócz
szkolnictwa są wymienione niektó
re Stowarzyszenia społeczne, a po
minięte inne. Autorka powinna by
ła posłużyć się książką Brensztej-
na „Inprimator“. To samo možna-
by powiedzieć co do sylwetek dzia
łaczy i działaczek. Niektóre na-
zwiska np. przy „Stow. Siódemek''
zupełnie pominięte. Szeroka dzia-
łalność społeczna Stow. Komitetu
Pań, prowadzonego przez ks. Mi-
chałową-Ogińską w dobie klęsk
wojennych, z dużym nakładem fun
duszów jej osobistych i społecz-
nych, streszczona tylko do szkol-
nictwa. Autorka, oprócz uzgodnie
ria tematu z wymienioną na końcu
książki komisją, powinnaby ująć.
oświatę — szerzej. W każdym ra-
zie książeczka wielce pożyteczna,
bo zapełnia lukę w naszem piś-
miennictwie.

(EESTWPTNASA
siębiorstw handlowych i przemy-
słowych oraz wolnych zawodów
dla cełów wymiaru podatku docho
dowego na 1932 rok podatkowy
stosowały postanowienia okólnika
(ministerstwa skarbu z dnia 1 kwie
tnia 1930 roku omawiającego kwe
stję współpracy z izbami przemy-
słowo handlowemi i liczenia się z
ich opinją,

Aresztowanie domniemanej handlarki

3

żywym towarem.
W dniu wczorajszym zatrzy-

mana została w Wilnie przez
agentów wydziału śledczego jakaś
podejrzana, dość elegancko ubra-
na dama, co do której policja
otrzymała pouine informacje, iż
przybyła ona do Wilna celem
zwerbowania kilku młodych dzie-
wcząt do domów nierządu.

Zatrzymana dama przybyła do
Wilna przed kilku dniami i rzeczy
swoje pozostawiła na przechowa-
niu na dworcu kolejowym.

Prowadzone obserwacje upe-
wniły policję, iż ma w danym wy-
padku do czynienia z międzynaro-
dową handlarką żywym towarem.

Natychmiast po _ przybyciu
do Wilna nawiązała Ona kon-
takt z podejrzanymi osobnikami,
trudniącymi się stręczycielstwem
do nierządu.

Zatrzymana  wylegitymowala
się Jako Cyla Flaksmanówna, uda-
jąca się do Łotwy.

Przeprowadzone dochodzenie
ustaliło, iż na teren Polski prze-
dostała się ona drogą nieleśalną
z Litwy.

Domniemaną handlarkę żywym
towarem osadzono narazie w
areszcie centralnym, Dalsze do-
chodzenie w toku.

Cudem ocalone dzieci w czasie burzy
: w Wilnie.

Wczoraj liczni plażowicze w
parku (lniwersytetu Stefana Ba-
torego w Zakrecie byli świadkami
wypadku, który omal nie skoń-
czył się tragiczną śmiercią dwojga
małych dzieci. „Oto w czasie sza-
lejącej burzy dwoje dzieci, chro-
niąc się przed ulewą ukryły się
pod rozłożystą topolą. W tem
w drzewo uderzył piorun i drze-
wo z trzaskiem runęło do rzeki.

Ё

Wėwczas dopiero spostrzežono,
że z pod runiętego drzewa wydo-
stało się dwoje przerażonych
dzieci, które w popłochu zaczęły
uciekać. Na szczęście malsń-
stwom nie stało się nic złego,
chociaż były o krok od śmierci.

Na obecnych wypadek ten
wywarł duże wrażenie i dlugo
jeszcze potem by! żywo komen-
towany.

 

"Dwudniowa uczta złodzieja w cudzem
mieszkaniu.

W Łodzi przestępstwo kradzie-
ży jest zjawiskiem codziennem w
kronice sądowej i kryminalnej tak
że nie wzbudza poważniejszego
zainteresowania.

Mimo to kradzież, jakiej doko-
nał 57-letni Roman Gałązka, zło-
dziej recydywista, bez stałego
miejsca zamieszkania, w mieszka-
niu Antoniny Beker w Łodzi, przy
ulicy Źródlanej 3, stanowi swego
rodzaju unikat.

Dnia 12 czerwca r. b. Bekero-
wa wybierała się na dwa dni do
Andrzejowa i pozostawiła mieszka
nie pod opieką dozorczyni.

Gałązka upilnował jednak do-
brze Bekerową i po jej wyjeździe
przed wieczorem zakradł się do
mieszkania, By zabezpieczyć się
przed niespodziankami, zamknął
drzwi z powrotem za sobą, dołą-
czył przewodnik elektryczny do
klamki, następnie zaś przez szpa-
rę wysunął kartkę z ostrzeżeniem
„Nie wchodzić wysokie napięcie.
Grozi śmiercią”.
Zabezpieczywszy się w ten spo-

sób, Gałązka postanowił odpocząć
i zabawić się. W spiżarni bogato
zaopatrzonej w trunki, konserwy
owocowe i mięsne oraz w kuchni
znalazł poddostatkiem jedzenia,
pofolgował sobie i urżnął się, po-

PATRJOTYZM
Czy istnieje patrjotyzm amery-

kański? Czy może on wogóle ist-
nieć w tej bądź-cobądź niecałkiem
jeszcze ideowo  skonsolidowanej
masie społecznej, na którą składa
się aż kilkanaście narodów euro-
pejskich, odmiennych tradycją i o”
byczajami przywiezionemi z ziemi
swych przodków na nowy ląd, któ-
rych jedynym łącznikiem jest „bus
siness* i język angielski? Oto trze
ba stwierdzić, że mimo wszelkich
możliwych zastrzeżeń, jakie moż-
na w tej sprawie wysunąć, patrjo-
tyzm amerykański istnieje; — jest
jednak całkiem odmienny od pa-
trjotyzmu w naszem pojęciu, od
patrjotyzmu „starokrajskiego“. Tru
dno bowiem mówić w stosunkach
amerykańskich o miłości kraju ro-
dzinnego i gotowości poświęcenia
swego mienia i życia na ołtarzu oj
czyzny. Tego w patrjotyzmie ame
rykańskim niema. Gra w nim bo-
wiem decydującą rolę czynnik in-
ny, poza-uczuciowy, a mianowi-
cie dolar. Jest to zresztą całkiem
zrozumiałe, gdy w kraju dyktatu-
ry dolara patrjotyzm wyraża się
właśnie w tej, a nie innej dziedzi-
nie.

Ten patrjotyzm dolarowy prze-
chodził już różne fazy i przejdzie
jeszcze prawdopodobnie przez nie
jedną próbę. Przed kilku laty uja-
wniał się on w oszczędzaniu przez
robotnika pieniędzy i zakupywa-
niu prze niego akcyj różnych wiel-
kich przedsiębiorstw i towarzystw
akcyjnych, kierowanych przez lu-
dzi umiejących robić z pieniędzy
pieniądze i odpowiednio uprawiać
spekulację. Pozatem wystarczało
w święta narodowe dekorować
chorągiewkami samochody, ulice,
domy i trawniki przed domami, by
swe obowiązki patrjotyczne uwa-
żać za całkowicie i bez reszty wy-
pełnione. W kilka lat później o-
blicze patrotyzmu zmieniło się.

Przyszedł okres depresji. Wte
dy przestała obowiązywać zasada
oszczędności i przyszła kolej na za
sadę wydawania pieniędzy na rze-
czy potrzebne i niepotrzebne. By-
ła to odmiana patrjotyzmu, której
służyło dewizą podtrzymanie ha-
mowanego depresją „bussiness'u”.
I ten okres jednak nie potrwał dłu-
go.

Dziś oblicze patrjotyzmu amery
kańskiego polega na płaceniu wy-
sokich podatków, a to w tym celu,
by rząd mógł wspomagać finanso-
wo wielkie przesiębiostwa po same
uszy zadłużone w bankach.

Może ktoś, czytając to, słusznie
spytać: — a dlaczego nie mówicie
nic o wielkiej ofiarności całego spo
łeczeństwa amerykańskiego, szcze

czem ułożył się w łóżku i zasnął
snem sprawiedliwych.

Po obudzeniu powtórzył zabieg
z równym skutkiem i tak prze-
trwał w mieszkaniu do dnia 14
czerwca rano, dla pewności przy-
tem zapakował w tobół bardziej
wartościowe rzeczy, by przez
sprzedaż ich pokryć „koszta ekspe
dycji*. Rzeczy te przedstawiały
wartość około 400 zł.

Rano 14 czerwca r. b. zjawiła
się Bekerowa z powrotem. otwie-
rając drzwi spostrzegła kartkę,
przeczytała ją, lecz przyjmując
ostrzeżenie za żart, bez namysłu
otworzyła drzwi i zamierzała wkro
czyć do wnętrza mieszkania, lecz
została porażona prądem zresztą

niezbyt szkodliwie.
Przestraszona narobiła krzyku,

nadbiegli sąsiedzi i dozorca, wkro-
czono do wnętrza i tam zastano
Gałązkę w chwili, gdy kończył u-
bieranie się.

Gałązka nie dawał za wygraną.
Chwycił tobołek, wyskoczył z
okna pierwszego piętra i byłby
szczęśliwie uszedł prześladowaniu
gdyby nie policja, która go ujęła i
aresztowała.

Sąd Grodzki w Łodzi wydał
wyrok, mocą którego Gałązka ska
zany został na 1 rok więzienia.

DOLAROWY.
gólnie zaś jego najbogatszych sier,
na rzecz bezrobotnych i nędzują-
cych rzesz robotniczych? Przecie
słyszy się o tem dość wiele, — prze
dewszystkiem zaś o różnych ku-
chniach bezpłatnych, których fun-
datorami są ci lub inni miljonerzy.
Jak rzeczy te wyglądają napraw*
dę?

Oddajmy głos jednemu z uczci-
wych arystokratów finasowych A-
meryki, Corneliusowi Vanderbilt"
owi, członkowi jednej z pierwszych
i najstarszych rodzin miljonerskich
nad oceanem. Ten uczciwy arysto
krata nie waha się otwarcie pisać
o orgjach multimiljonerów, na któ-
re patrzał własnemi oczyma, o ich
pogardzie dła nędzy i nieszczęść
ludzkich, o ich kpinach z bezrobo-
cia i rozpaczy szerokich mas.

Pewna dama z amerykańskiego
świata miljonerskiego tak odezwa*
ła się raz do Vanderbildt'a, gdy
przejeżdżali samochodem na kal i
mijali tysiączny ogonek bezrobot-
nych, czekających przed kuchnią
na otrzymanie łyżki ciepłej strawy.

„Dlaczego te świnie nie posta-
rają się o robotę dla siebie. Do-
prawdy, — potrzebny jest nam wre
szcie człowiek silnej ręki, któryby
stanął na czele polityki narodowej
Stanów Zjednoczonych.

Takich powiedzeń cytuje Van-
derbildt kilkanaście, nie wyczer-
pują one jednak ani dziesiątej czę-
ści tej ohydy, jaką demaskuje Van
derbildt.

Jednak miljonerzy amerykań-
scy mają świadomość, iż żyją obe-
enie jakgdyby na wulkanie i przy-
śotowani są „na wszelki wypa-
dek” do opuszczenia Ameryki każ
dej chwili, gdy stanie się zbyt go-
rąco. Na wybrzeżu Florydy, tej tra
dycyjnej siedziby amerykańskich
miljonerów większej i mniejszej
marki, stoją stale pod parą jachty
prywatne miljonerów, gotowe każ
dej chwili do wypłynięcia na pełne
morze.

Jak twierdzi Vanderbildt, mil-
jonerzy przygotowani są każdej
chwili do ucieczki z kraju na wy-
padek buntu. Oczywiście z posia
danemi peniądzmi, które za oce-
anem pozwolą im na równie bez-
troskie i luksusowe życie.

Wogóle Vanderbldt wystawia
ludziom swej sfery świadectwo bar
dzo ujemne. Porównuje on obecne
stosunki w Ameryce do stosunków
francuskich z okresu przed wybu-
chem wielkej rewolucji, arystokra
cji amerykańskiej zaś i jej snobom
przepowiada rychły koniec, bar-
dzo podobny do losu, jaki spotkał
ówczesną francuską arystokrację,

 

  



 

Z KRAJU.
Potworna zbrodnia we wsi Lenkowszczyzna

w pow Oszmianskim.
W rodzinie Hardziejėw we wsi

Lenkowszczyzna gm. graužyūskiej

pow. oszmiańskiego od długiego
czasu istniał zatarś na tle mająt-
kowym.

Starszy syn Wincenty, widząc
ojca w podeszłym wieku (miał 69
lat), starał się o wydzielenie go
z majątku, ojciec jednak z decyzją
zwlekał. Wincentemu jednak było
pilno, gdyž mial się żenić i przed
ślubem chciał otrzymać swoją
część.

Onegdaj w nocy powrócił do
mieszkania i skierował się odrazu
do łóżka ojca.
W ciemnościach rozległ się na-

gle rozpaczliwy krzyk ojca. Na
wołanie jego o pomoc przybiegła
z sąsiedniej izby córka Anna. Po
chwili do rozpaczliwego krzyku

starego Tadeusza Hardziejewa do-

iączyło się rozpaczliwe wołanie
córki Anny. Po chwili zapanowa-
ła cisza.

Nocny alarm w domu Hardzie-

jów obudził sąsiadów. Gdy prze-

rażeni sąsiedzi wpadli do mieszka-

nia, oczom ich przedstawił się

straszny obraz: na łóżku z rozbitą

ciężkim kamieniem czaszką do-

gorywał stary ojciec, a córka z
roztrzaskaną głową leżała na po-
dłodze.

Zaalarmowane władze natych-
miast przybyły na miejsce i
stwierdziły potworną zbrodnię.

Wyrodny zabójca zbiegł. Po-
licja jest na jego tropie.

Stanie on przed sądem doraź-
nym.

Burze, pioruny, oflary w pow. Oszmiańskim
W zaścianku Nowa Mysz, gm.

holszańskiej, pow. oszmiańskiego
od pioruna powstał pożar, który
zniszczył stodołę Józefa Finisz-
kiewieza.

Piorun ten zabił jednego pa-
robka Piotra Katkowskiego lat 23

i ogłuszył drugiego Warszkiela
lat 34.

Tejże nocy od pioruna spaliły
się zabudowania gospodarcze w
maj. Góry, maj. Halszanach, we
wsi Szepory I we wsi Stulgi. Stra-
ty 16.750 gr.

Utrudniony dostęp do Dukszt.
Gmina duksztańska, w celu

zdobycia większej gotówki, wy-
dzierżawiła plac rynkowy w Du-
ksztach jednemu z miejscowych
kupców, niejakiemu  Tobakowi-
czowi. Dzierżawca Tobakowicz,
w myśl zawartej z gminą umowy,
ma prawo ściągania od ludności,
korzystającej z placu rynkowego,
opłaty od 40 groszy do jednego
złotego w dnie rynkowe, miano-
wicie środy i piątki. W inne zaś
dni, oprócz rynkowych, opłata

"korzystanie z rynku nie jest po-
bierana, natomiast przyjazd do
Dukszt, na jakiejś niewiadomej
podstawie, jest wzbroniony. Przy-
byłych w dnie nierynkowe, miej-
scowa polieja usuwa natychmiast,
a na opornych spisuje protokóły.

Przedsiębiorczy dzierżawca pla-
cu rynkowego ściąga opłatę od
ludności nietylko korzystającej
mma

ROZMAITOSCI.
Człowiek, który wałczy ze

wszystkiemi piagami.
Gdziekolwiek wybuchnie plaga

w rodzaju: cholery, zarazy moro-

wej, febry, głodu, a nawet białe-
go niewolnictwa—tam śpieszy na-

tychmiast dr. Melville Mackenzie,
członek Sekretarjatu Ligi Naro-
dów. Przed kilku dniami wezwano

WSETASIKOS DTSAO NA S ITS TAI I REZ I TITS ED

MIESZKANIE 4 pokojo- Wynajmę solidnym du-
we, nowoodremontowane ży słoneczny, umeblowa-

Finna 5. ny ze wszelkiemi wygo-
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z rynku, lecz i od przybyłych do

Dukszt, w sprawach niemających
nic wspólnego z rynkiem, a na-

wet od przejeżdżających drogą

przebiegającą koło miasteczka

i łączącą kilkanaście większych

osiedli. Dostać się do Dukszt
przy takich warunkach jest bar-
dzo trudno, wobec czego wie-
śniacy zmuszeni są ze swymł

produktami udawać się do innych

miejscowości, jak to do Ignalina

i Widz, gdzie mają dostęp swo-

bodny.
Miasteczko Dukszty nic oso-

bliwego nie przedstawia, jest tam

kilka sklepów z naftą, śledziami

i dziegciem, gmina, wójt o do-

brej zewnętrznej reprezentacji

i paru sekwestratorów. To wszyst-

ko jednak nie dowodzi, -y dostęp

do miasteczka był tak utrudniony.
Miejscowy.

= ——

doktora Mackenzie do zbadania
plagi szerzącego się handlu žy-
wym towarem w wolnej republice
murzyńsk. — Liberji. Okazuje się,
że rząd murzyński wyjątkowo bez-
litośnie traktuje plemię tej samej
rasy, zamieszkujące Liberję środ-
kową. Jest to plemię murzyńskie
Kru. Ci murzyni potrafili swego
czasu znaleźć drogę do Ligi Na-

rodów. Z ;tego powodu rząd Li-

— Nie, panie sędzio, — Oczywiście,
raz to ja mu da- już ich niema.

DZIENNIK MILERSKI

Ciekawe przygody czeskiego jeńca
wojennego w Rosji.

Prawdziwą odysseę przeżył sto-wrócić do swej ojczyzny, gdzie już
larz Cyryl Vaculik z Derile koło
węgierskiego Hradicza w Czecho-
słowacji. W] roku 1914 licząc 22
lat, Vaculik powołany został do
służby wojskowej w 25 pułku
strzelców polowych, z którym po
krótkich ćwiczeniach wyruszył na
front rosyjski. Brał udział w gwal-
townych ofenzywach a ostatecznie
został wzięty do niewoli. Przydzie
lony został do obozu jeńców au-
stryjackich na wyspie jeziora Baj-
kał, gdzie spędził dwa lata pełne
utrapień.

Na wyspie za dnia panowały
ogromne upały a w nocy była ta-
ka zima, że nędznie ubrani jeńcy
wprost umierali z zimna. Z 3.000
ludzi pozostało pod koniec drugie-
go roku tylko 250. Vaculik, w o-
bawie o swe życie postanowił
zbiec. Po długim uciążliwym mar-
szu grupa zbiegów napotkała kil-
ku poszukiwaczy złota, którzy zbie
gów przyjęli do swego grona. Ale
malarja i tyfus przerzedziły szere-
gi poszukiwaczy cennego kruszcu,
tak że pozostało ich zaledwie kil-
ku, i z nimi Vaculik wybrał się na
północ. Podróżowali przeważnie w
nocy, ukrywając się dniami w ol-
brzymich niedostępnych lasach,
pełnych dzikiej zwierzyny, głów-
nie wilków i niedźwiedzi.

Po długich błądzeniach, zupeł-
nie wyczerpany znalazł się ostate-
cznie wśród koczowników, i w ich
namiotach przeżył cztery lata, od-
cięty zupełnie od świata, nie wie-
dząc nic o swym kraju.Wśród tych
utrapień zapragnął powrotu do Oj
czyzny. dwoma towarzyszami
niespostrzeżenie udał się w dal-
szą drogę, która znów była pełna
przygód.

Po kilkutygodniowej podróży
znalazł się w pierwszej osadzie ro”
syjskiej, gdzie zatrzymał się na
dłuższy czas, zarabiając na życie
pracą stolarską. Zaoszczędziwszy
trochę pieniędzy, opuścił osadę,
której mieszkańcy dotychczas nic
nie wiedzieli o rewolucji bolszewi-
ckiej. Dotarł do pierwszego wię-
kszego miasta rosyjskiego, gdzie
dowiedział się, że cara już niema
i że Czesi i Słowacy mają własne
państwo. Carskie pieniądze wy-
mienili mu bolszewicy na nowe.
Posiadał pieniądze metalowe a bol
szewicy za nie dali mu papierowe.

Mabówow oszczędności jego
się wyczerpały. Równocześnie sta
rał się o paszport, aby mógł po-

berji mści się na plemieniu. W
celu złagodzenia stosunków, wy*
jechał w tych dniach do Liberji
środkowej na czele specjalnej
misji Mackenzie.

teraz

do wynajęcia.

dawno uważany byz za zaginione”
go. Jego matka kilkakrotnie za
pośrednictwem Czerwonego Krzy-
ża zwracała się do władz rosyj-
skich, ale po synu nie pozostało
śladu. Tak po dziewięciu latach
znalazł się w Moskwie, gdzie zgło-
sił się w czechosłowackiej misji,
która wręczyła mu list z ojczyzny.
Vaculik wprawdzie kilkakrotnie
pisał do domu, ale listy jego nie do
szły na miejsce przeznaczenia, wo
bec czego rodzina uważała go za
straconego.

Vaculik znów musiał oszczę-
dzać i ostatecznie wrócił do domu
gdzie 71-letnia matka nie mogła
swego syna poznać. Nic dziwnego
wszak z domu odszedł jako 22-le-
tni młodzieniec, a wrócił jako 40-
letni mężczyzna. Jego rowieśnicy
dawno już założyli sobie własne
gospodarstwa domowe. Nie trzeba
zaznaczać, że niespodziewany po-
wrót rodaka wzbudził wielką sen-
sację w całej okolicy a do jego do
mu przybywają dziesiątki ludzi, za
dając mu najrozmaitsze pytania.
Przychodzą również ci, których
najbliżsi dotychczas jeszcze nie po
wrócili z niewoli rosyjskiej. Wszak
dotychczas jeszcze setki byłych
jeńców austrjackich żyje na ste-
pach syberyjskich, w krajach lodo
wych lub gdzieś nad granicą mand
żursko - sybejską. Sam Vaculik po
twierdza, że żyje tam jeszcze du-
żo byłych żołnierzy austrjackich,
którzy pragną wrócić do ojczyzny,
lecz nie mają potrzebnych pienię-
dzy.

Drapacze nieba
z metalu.

W Chicago przystąpiono do
budowy sześciu drapaczy nieba,
wykonanych całkowicie ze stali
i żelaza. Ściany wewnętrzne będą
liczyły tylko 3 cale grubości, co
wpływa na znaczne obniżenie
wagi budynku i uprości budowę
fundamentów.

Sciany zostaną wyłożone od
wewnątrz korkiem i azbestem
dla utrzymania w zimie ciepła, a
zamiast tapet wyłożone linoleum.
Rury stalowe ważyć będą dzie-
sięć razy mniej, niż zwykle mu-
ry z cegły lub betonu. Poniewaź
części składowe gmachu będą
dostarczane z fabryki w stanie
gotowym przeto budowa drapa:
cza potrwa bardzo krótko.

RSTSSETASTETTTLS TIPAS CES

Pamiętajcie o herbaciarni

dla inteligencji

Żydzi—Anabaptyści— Komunizm. |  Obrązek z XVI wieku.
(Henryk Rolicki: Zmierzch Izraela, Warszawa 1932, str. 423, Skład
Główn.: Adm. „Myśli Narodowej”, Warszawa, Al. Jerozolimskie 17).

(Dokończenie).

W mieście wśród rządzących
panował przepych: biesiady, gry i
tańce, uroczyste pochody i przed-
stawienia teatralne, na których
$rywano sztuki agiłacyjne, podo-
bne do dzisiejszego repertuaru pod
rzędnych scen sowieckich. Igrzy-
ska ludowe pod wodzą „króla w
Izraelu* przypominały pomysły
bezbożników rosyjskich.

„Bardzo się zabawiali, aby za-
bić czas. Tak np. król kazał wie-
cować pospólstwu w katedrze.
Wiięc wszystko pospólstwo zeszło
się w katedrze, mężczyźni i kobie-
ty, oprócz tych, którzy musieli od-
bywać straż na wałach, ażeby uj-
rzeć wielką radość i cud, który
miał się stać w katedrze. Wiięc
król kazał wystawić scenę, zasło-
niętą naokoło firankami w prezbi-
terjum w katedrze, gdzie stoi wiel-
ki ołtarz i tam odegrano sztukę o
bogaczu i Łazarzu. Kiedy bogacz
rozmawiał z Łazarzem, u stóp sce-
ny stało trzech grajków z piszczał-
kami i odgrywali kawałek na trzy
głosy. Potem bogacz znów zaczy-
nał mówić, a grajkowie znów grali.
Tak sztuka ciągnęła się do końca.
Wtedy był wielki śmiech w ka-
tedrze, w tem widzieli wielką za-
bawę'* — opisuje nam współczesny
wypadkom Gresbeck, stolarz z
Monasteru. Przed mieszkańcami
okolic „bramy żydowskiej" nie za-
mykano napewno wstępu do ka-
tedry.

W zamkniętych kółkach zaba-
wy nie różniły się wiele od dzisiej-
szych uciech w Moskwie. Jeden ze

| współczesnych, Kerssenbrock, 0-
powiada nam takie sceny:

„Około tego czasu prorok Jan
Mathys, (przed Janem z Lejdy ko-
mendant wojskowy — przyp. auto-
ra) człowiek nadzwyczaj rozpust-
ny, zwoływał anabaptystów obojej
płci nocą potajemnie do domu Ja-
na Knipperdollinck'a, namiestnika
(zięcia szczodrobliwej Brandstei-

nowej — przyp. autora). A gdy to-
warzystwo się zeszło, wtedy pro-
rok stawał w środku domu przed
miedzianym świecznikiem, umoco-
wanym na podłodze, w którym pa-
liły się świece, nauczał stojącą wo-
koło tłuszczę i rozdmuchiwał
ogień, tlejący w sercach wielu, w

wielki ogień. Potem wyjaśniał roz-
dział pierwszy pierwszej księgi
Mojżesza, a gdy odczytywał sło-
wa: „Rośnijcie i mnóżcie się i za-
pełniajcie ziemię”, gaszono świece.
Jaką sromotę wtedy czyniono,
można sobie wyobrazić stąd, że
pewnego razu zastano proroka, le-
żącego bardzo nieprzyzwoicie na

łonie pewnej dziewczyny”.
Rada dwunastu starszych wy-

dała specjalny edykt, na mocy któ- |
rego „kobiety, które pozostawały
bez głowy męskiej, otrzymywały
teraz rozkaz, żeby przyłączały się
do gospodarstwa, posiadającego
mężczyznę, nie jako niewolnice,
nie jako służące, lecz jako towa-
rzyszki žony“ (K. Kautsky: Hi-
storja komunizmu, str. 458).

Oto sowiecka socjalizacja ko-
biet, połączona z mahometańską
instytucją haremu. A na uzasad-
nienie tego aktu przymusowego
powołano się na wielożeństwo u
żydów, opisywane przez Stary
Testament,

Tak wyglądała nowa Jerozoli-
ma, gdzie anabaptyści — jak pisze
Voltaire—, ,zapragnęli zrazu przy-
wrócić teokrację żydowską i być
rządzonymi przez samego Boga,
ale uczeń krawiecki, imieniem Jan
z Lejdy, zapewniał, że Bóg mu się
ukazał i że zamianował go królem,
powiedział to i sprawił, że mu u-
wierzono”.

I ten „król w Izraelu", dobro-
wolny kat przy egzekucjach, sam
świecił przykładem innym i utrzy-
mywal liczny harem (patrz Salo-
mon Reinach: Orpheus, str. 353).

Monaster zdobyto dopiero z
końcem czerwca 1535 r., po sze-
snastomiesięcznych szaleństwach
komuny.

PORRZWASNACLEASZCEPKAOBARCWEKO

Keklio jes
ОММО band.
EESTEVRRT

IEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 26. VII. 1932 r.

Waluty i dewizy:
Hołandja 359,50—360,40 —358,60
Londyn 31,70—31,68 —31,85—31,53
Nowy York 8,923—8,943—8 903,
Nowy York kabei 8,928—3,948 - 8,908.
Paryż34 97--35,06—34,88.
Włochy 45,50—45,72—45,48
Berlin 212,10.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe:
40/, poż. inwest 97,50—97. 6, do-

larowa 53,50 4% dolarowa 47,75, 7, po-
życzka stabillzacyjna 47,7—49,75—43,75.
87, obl. bud. B. G.K. 93. 8%, L. Z. B. G.
K. I B. R, obl. BGK 94. Te same 7 i
83,25. 4!|,9/, L. Z. Ziem. 36,50—36,25.
8%, warszawskie 55,25 —55,38—55,75—
35,60 (dwie ostatnie pozycje—drobne).
Tendencja niejednolita.

Bank Polski 7/,00—71,50. Lilpop 11.
Tendencja niejednolita.

Pożyczki e w No Yorku:
Dillonowska 57,87',. Stabilizacyjna 47.
Warszawska 35. S'ąska 35,50.
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NOWOCZESNĄ TECHNIKĘ WARSZTA- ==oya CZES RAWOZDANIA 2 ORGA: EE p, DDD-—— TaGbsaglatońska ZDANIE ANITY
СОСWÓDAWSTWAPRZEM. -PORADĘ Letnisko pensjonat, rze. |||]! 6120.WODAWSTWA PRZEM. — PORADĘ omów PRZE keri Só РAGE

RE = I „majatek Dańluszew, Kochliwa Marysie.  DIAKKINIAMIAMNAMNM :
przynosi AKUSZERKI 5 Sprzedaż stacja Smorgonie, Kier- =

е za ® ЕНЫТОПООРЕЩВЕНШЕЧНЫИЕ snowska 9219 — Marysiu, widziałam, Бёбта żona

TTT P p ae SRZDAN kus i
Temes|| (W AKUSZERKA nkooPA mężczyzna. Czy to był jąk * stań sób EWĘ

Ža MARJA chodysprzedajetanio Mąż. Pa Wady? REale dzisiaj dopiero po
czasopis у ® ga , е ai m

i LAKNEROWA KoOd 9-2 od W nocy ktoś biegnie ni, © siódmej czy odzie-tak DORNA kawę;
przyjmuje od godz. 9 do 5—7 po poł. wiątej?
7 w. Kasztanowa 7, m,

WZP69 sprzedaje się
6 km. od Wilna, prze-
piękna pozycja, las, wo- Żona Zz mężem tak się

245-0 o po policjanta
Panie posterunko-

folwark wy. czy pan nie może
wkroczyć jeśli w nocy

Żona (do siebie): — A
to dopiero — przez po-
myłkę nalałam jemu mo-
jej kawy.

 PRZEÓLIJ KRAWIEC
 

Mieszkania Parlerowe.  

 

   

  

  

    
  
     

     
   

   

   
   

   

  

   

   
   

  

   

   
   

miesięcznik. Dwa razy do roku do wy- AKUSZERKA da, zabudowania, sad, strasznie kłóci i hałasu- 7т ” i ją > Ы pokoi przedpokój |

=Akrawiosno SMIALOWSKA Odpowiedni na letnisko.EEkusheja| spokojeprzed” au НЙ
di < я przeprowadziła się. owiedzieć się w Re asną po uchnia do wy-

aa aa niają Garbarska 1, m. 16, róg dakcji „Dziennika Wil. — Czy, pan jest jednym najęcia Zygmuntowska DRUKARNIA
ukazują się: „Przegląd Stolarski", „War- ul. Miekiewicza, — Tam. od 2 do 4. gr3 z sąsiadów pyta poste- =. Wiadomość udoć 1 INTROLIGATORNIA |
sztat Metalowy”, „Gazeta Malarska”, a gos кОа уству szk: : e SPORTY przyczyniają się do e KOBIET. 6 i

„porazka bosa rena | Z pieni, kuliktu A Teteut . ТЕНЕ siena. męžezyza ikobiet: TAKY, nie”manic na, owe
Numera okazowe bezpłatnie — wysyła ® > a mężem. ° žiai ESA 2 I ais R aż '

gry. 702—00  Niezupelale pijany. kod ЕЕа Niesłuszne jest jednak twier- usprawiedliwienie, a ježeli na- !
OCR dzenie, że powodują one zanik razi się na śmieszność, sama

wydawca:
PAR — POLSKA AGENCJA REKLAMY

Franciszek Krajna, Poznań, Aleje Mar-
cinkowskiego 11.

* Cigta.

LLaолаайек — pani. Jajo, wszyst. PRZYJMUJE DO DRUKU
Myśliwy OEAAarrrrrryrw AEC DZIEŁA, BROSZURY

:
2 Či czę:

 W- Alėgės ubliam Mieszkan į A ania Ylkaią 7 BILETY WIZYTOWEPosterunkowy: „Zupel- 8 e7E
olbrzymią ilość tygrysėw Ne stanowczo tego twier- I pokoje * — W takim razieniech ZAPROSZ ENIA
— opowiada w towa- i RÓŻNE KSIĄŻKI

jest temu winna.
« SPRÓBUJCIE, nie zwlekając, zasto-
sować cudowny krem TAKY, który
w, ciągu trzech minut rozpuszcza
włosy aż do cebulki,
Do nabycia wszędzie,
„Cena sprzedaży: Słoik kremu wiel-

kiego modelu: zł. 4,50. Słoik kremu
małego modelu: zł. 3,50.

Generalny przedstawiciel dla Pol-
ski: ROTTER i Ska, fabryka chem,
kosmet. Lwów.

kokieterji. Dzieje się wprost
przeciwnie,
e TAKY jest niezbędne dla
każdej sportsmenki, ponieważ
usuwa szybko i raz na zawsze
zbędne owłosienie i puszek.
Dzięki TAKY można ze słuszną
dumą odsłaniać swe smukłe
ramiona i muskularne kształtne
nogi.
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dzić п!е тоде, 1у!Ко 2о- ИЕРЕННЕЛЕНЛИЕРЕИИЕИИННИ рап роі{:ц memu mę:

Oskatżyciei = Polanie potę Pow aryatės DO OPRAWY
W sąd zie. or Ида krywą od kanalu I chclal ganė wygody. Oferty z ЧШа!е lata choćby co.

Sędzia; Powell, powoli podaniem ceny uprasza

was uderzył w twarz | dać najprzód drugi raz. grysówi pemzszszazasazazĄ skiego” dia St. K. —gr. NOMIDUNIANKNNI E=——=—

na jego opowiadała mi, Poszukuję mieszkania ŻY! zł. 1 wtedy
krata.

proszę pana siędzizgo,
ja koniecznie założyć na dziennie przychodzić do WYKONYWA

Sędzia: A więc jak to cnych — przeież w Af- się składać w Admini-

LiPREATONITSSESTA OORÓOOWZEDRĘ|WOROORKDZNZEAS KCZOOOOOEEDDA RANIERIOORERZZRDCKRZY DOZÓR DR)NAT OAOZZOE WOODYRZÓO

że do domu wrócił z po- „| będzie pan mógł przez
— Ależ, panie hrabio 4—5 pokojowego. pożą.

dał mi trzeci raz w pysk
gramofon jako plytę.“ nas po odbiór pieniędzy. PINK TUALNIE

było z tem biciem . On Przecierz musiał wam ryce wogóle niema ty- stracji „Dziennika Wileń-

Zamykając za sobą drzwi, zauważył jeszcze, że
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REFUS KING. 49) Gdybyśmy zostali na morzu kilka dni, przeszłoby to narz, a jeszcze dwaj tacy sami patrolują za lukami
= 3 : 5 2 panu, ale ponieważ wrócimy na ląd jak tylko pod- pokładu. Barry ogląda uważnie kopertę, wyjętą z szuflady biur

Pieni dze albo Ž cie“ płynie pomoc, to pewnie będzie się pan źle czuł do — No, to mamy czas, ka. Poznał, że była to ta sama koperta, w której

, ą y + ostatniej chwili. — Czas? Micah Thrumm przesłał Billingsowi wyrok śmierci,
I wydało mu się, że Barry drgnął lekko, tak jakby— Muszę zbadać jedną rzecz.

— Mógłbym ci pomóc?
— Jones mógłby, ale nieborak ledwie żyje. Ja

sam to muszę zrobić,
— Nic mi nie powiesz?
—Nie. Dla dobra wuja.
— Więc co ja mam robić? — zapytał Antoni,
— Niech wuj idzie do Billingsa.
— Nic mi nie powiesz? Ani słowa? — nalegał

Antoni.
—Lepiej będzie, jeżeli nie powiem.
— Czy tylko dla mojego dobra?
— Dla dobra wszystkich — odpowiedział Barry.
Antoni pomyślał, że chłopak nigdy jeszcze nie

wyglądał tak młodocianie, a jednocześnie tak powa-
żnie.

Szczerość Bary'ego i jego samowystarczalność w

— Jaka pomoc? — zapytał chory.
— Maszyny się popsuły — objaśnił Antoni — i

jesteśmy unieruchomieni, Musimy albo poczekać aż
radjotelegraf zostanie naprawiony i wezwać holow-
nik, albo jeżeli się to nie uda — na jakiś przepływa-
jący statek, który dostrzeże nasze rakiety.

Weszli do kajuty Vallance'a i chory odrazu po-
łożył się z westchnieniem ulgi na łóżku, zamykając
oczy. Antoni i Barry udali się do kajuty tego ostat-
niego i zamknęli się w niej na klucz. Młody człowiek
wydawał się wzburzony.

Coraz gorzej — rzekł.
— Wyszperałeś cóś? — zapytał wuj. — Jakąś

centkę?
— Może. Nie biorę tego bardzo na serjo, bo, jak

dotąd, wszystkie poszlaki zaprowadziły nas do ślepej
ściany, za którą ukrywa się Micah Thrumm. Nie u-

nagle coś zrozumiał i przeraził się swego odkrycia.
Rozdział XVIL

Sine czoło.
Po odejściu wuja Barry siedział prze trzy minuty

absolutnie nieruchomo, wpatrując się z natężeniem w
kopertę od Micaha Thrumma. Stopniowo dziwne, ar
cydziwne przypuszczenie zamieniło się w jego myśli
w pewność.

IW okropną pewność.
Złożył z wielkim pośpiechem (czas naglił rozpa-

czliwie) na biurku kolekcję odbitek daktyleskopo*
wych, zdjętych przez Jonesa, włączając w te kom* |
plet Thrumma, otrzymany od policji i obejrzał wszyst- |
kie przez szkła powiększające. Wreszcie znalazł to, |
czego szukał. Rozwiązał zagadkę z wyjątkiem jedne-
go zrumiewającego szczegółu, którego narazie nie

— Czy pan znalazł? — zapytał z podłogi Smith,
—Drobiazg — odparł Barry. — Ale jeszcze nie

wiem, czy się to na co przyda.
Znaleźli Vallance'a, opartego bezwładnie o burtę

i trzymającego się słupka.
Przepraszam — rzekł słabym głosem — że

nie mogłem panom pomóc.
— Och, cóż znowu — rzekł Barry.
— Znalazł pan co podejrzanego?
— Sam jeszcze nie wiem. Centkę.
— Jaką centkę?
— Sam jeszcze nie wiem, czym się nie omylił.
— Czy nie mogłbym panu w czem pomóc? Co-

prawda nic dotąd nie zrobiłem, ale jeżeli nie — do-
dał skwapliwie — tobym poszedł się położyć.
— Nie powinien panbył na nas czekać — wtrą-

cił em 3 : legawątpliwości, że ten łotr jest na statku. Nie ulega  dawniu sobie rady nie mogły ulegać wątpliwości. An-  pojmował... i
: — Nie mogę iść o własnych siłach — odparł Val- wątpliwości, że chce ząbić Billingsa. A le, ale, kto toni poczuł się nagle spokojniejszy i groza listu Mi- Ale miał jeszcze coś do zbadania. P
ance. jest teraz u Billingsa? caha Thrumma wydała mu się bledszą, Wstał, pokle 26

(d. c. n.)pał siostrzeńca po ramieniu i odryglował drzwi.— A to pana wzięło i — rzekł Antoni, ujmując
— Ufam ci bez zastrzeżeń — rzekł,

— Georgina — odparł Antoni. — $. jej
„go pod ramię. Barry podparł go z drugiej strony. — : į akajucie. Na stražy w korytarzu stoi olbrzymi mary-
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