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Radca I b. członek Zarządu I
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zby Przemysłowo-Handlowej
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po długich I ciężkich cierpieniach, opatrzony Sw. Sw. Sakramenta-
mi zmarł w dniu 7 sierpnia 3932 roku

Cześć Pamięci Nlestrudzonego Działacza na polu gospodar-

   

   

    

   

 

IGNACY MATERSKI
Długoletni Członek Wileńskiego Towarzystwa Myśliwskiego

zmarł dnia 7 Sierpnia 1932 r.
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawlone dnia 9 b. m. o

godz. 9 rano w Kościele Sw. Jakóba.
Kolegów

Zarząd Wileńskiego T-wa Myśliwskiego

 

O czem zawiadami

Jzba Przemysłowo-Handiowa w Wilnie.

 

 

   

     

    

 

PRZY SAMYM
PRZYSTANKU

busową (14 min. od dworca).

Zawiadamiamy, iż rozpoczęliśmy sprzedaż:

ZALESIONYCH BUDOWLANYCH DZIAŁEK

PONARY
pod nazwą Miasta-Ogrodu «JAGIELLONÓW»

położonego między torem kolejowym a szosą Grodzieńską.

Zwracamy specjalną uwagę na bliskość od miasta, wyjątkowo suchą

i zdrowotną miejscowość, doskonałą i tanią komunikację kolejową i auto-

Parcele od 400 złotych na dogodne spłaty. o
Iniormacji udziela Zarząd, Wilešska 35 m. 10, od 12—2 I od 6—7-ej.

Powódź.
BIELSK (Pat.) Wskutek długo-

trwałych opadów  atmosferycz-
nych wystąpiły z brzegów wody
Wisły i Ilownicy, zalewając czę-
ściowo gminy: Zarzecze, Dronów
i Ligotę. Stan wody na Wiśle
podniósł się w niektórych miej-
scach do 6 metrów ponad stan

normalny. Kolonje Brandy i Ry-
kalec, otoczone są wodą i odcię-
te zupełnie od reszty powiatu.
Starostwo  zarządziło pogotowie
oddziałów policyjnycg i straży
pożarnych ochotniczych. Oddziały
te prowadzą akcję ratunkową.

Węgiel polski dia Irlandji.
GDAŃSK. (Pat). Według infor-

macyj prasy dotąd zafrachtowano
z Gdańska do lIrlandji trzy tran-

sporty kamiennego węgla polskie-
go po 2.300, 1.000 i 800 tonn każdy.

 

KRWIĄ PISANY DEKRET SOWIECKI.
MOSKWIA. (Pat). Dzisiejsza

prasa ogłasza dekret Centralnego
Komitetu Wykonawczego i Rady
Komisarzy Ludowych ZSSR, gro-

żący za kradzieże towarów pod-

czas transportów karą śmierci lub

więzienia niemniej niż 10 lat oraz
konfiskatą majątku. Punkt 1 de-
kretu głosi, że towary transporto-
wane koleją i wodą, choćby nale-
żały do spółdzielni lub osób pry-
watnych, korzystają w sensie 0-
chrony z praw ładunków państwo-
wych. Punkt drugi mówi o zrów-
naniu majątku kolektywów i spół-
dzielni (urodzaj na polach), zapa-
sów  |organizacyj społecznych,
składów spółdzielni i ich sklepów
z majątkiem państwowym iza-
pewnienia ochrony tego majątku
przed kradzieżami, grożąc karą
śmierci lub więzieniem najmniej
10-letnim oraz konfiskatą majątku.
Punkt trzeci nakazuje podjęcie
zdecydowanej walki z antyspo-
łecznemi żywiołami kułacko-kapi-
talistycznemi, które stosują lub
grożą stosowaniem gwałtów i
gróźb wobec członków kolekty-
wów, by zmusić ich do opuszcze-
nia kolektywów. Tego rodzaju
przestępstwa przyrównuje się do
wykorczeń przeciwko państwu.
Karane są one więzieniem od 5 do
10 lat w obozach koncentracyj-
nych. Wie wszystkich powyższych

wypadkach zabronione jest stoso-
wanie amnestji.

Ogłoszony dekret wywołany
został objawami, które przybrały
ostatnio charakter masowy. Są to:
1) nieustanne wykrywanie naduży-
cia w handlu państwowym i spół-
dzielczym, sięgające niekiedy kil-
ku miljonów rubli, jak np. w nie-
dawnym — procesie organizacji
Gumgortu, 2) kradzieże zboża z
pól lub składów kolektywów lub
sowchozów oraz masową sprzedaż
zboża na rynkach przed wykona-
niem państwowych dostaw zbożo-
wych, co grozi niepowodzeniem te
gorocznej kampanji rolnej, 3) co-
raz częściej powtarzające się wy-
padki samorzutnego rozwiązywa-
nia kolektywów przez chłopów,
co władze sowieckie usiłują przy-
pisać gwałtom i groźbom ze stro-
ny żywiołów kułackich, choć ani
jeden konkretny wypadek tego ro-
dzaju nie był podany do wiadomo-
ści ani przez prasę, ani też agencje
sowieckie, a żywiołowy miejscami
pęd do występowania z kolekty-
wów był dotychczas ukrywany.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że
dekret podpisały jedynie czynniki
rządowe — Centralny Komitet
Wykonawczy i Rada Komisarzy
Ludowych, podczas gdy dekrety
w ZSSR. wydawane były zazwy-
czaj w imieniu rządu i partji.

Senator Borah o zagadnieniu długów.
NOMIY JORK. (Pat). Senator

Borah przesłał konferencji w New
Port depeszę następującej treści:

Nie jestem zwolennikiem morato-
rjum, które nie poprawiłoby sytua
cji gospodarczej, Zmiana warun-
ków spłaty długów byłaby prawie

tak samo bezskuteczna. Jeden lub
drugi z tych środków, względnie
jeden skombinowany z drugim nie
otworzyłyby jeszcze rynków, nie
przyczyniłyby się do rozwoju han-
dlu. Gdyby jednak powojenne za-

Ф gadnienia długów, odszkodowań i

rozbrojenia mogły być rozwiązane
i gdyby przywrócony został na
Wschodzie parytet złota oraz za-
pewniona została stabilizacja wa-
lutowa, wówczas skłaniałbym się
do tego, by rozwiązano w dowolny
sposób zagadnienia długów dla o-
siągnięcia korzystnych wyników.

  

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.
od 11—3 i od 6—8 wiecz.łacEA
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rėwnouprawnieniu
Niemiec. |

BERLIN. (Pat). W. prasie nie-
mieckiej ogłoszony został wywiad,
udzielony przez ministra Schlei-
chera przedstawicielowi N. Jork
Timesa. Podkreślając ponownie
swoje zastrzeżenia co do utrwale-
nia dyktatury w Niemczech, mini-
ster wskazał, że ostatnie wybory
do parlamentu w Niemczech wy-
kazały trudności, na jakie rząd na-
potyka. Największy sukces w wy-
borach odniosły stronnictwa rady-
kalne: narodowi socjaliści i komu-
niści. Unormowane stosunki po-
wrócą dopiero wówczas, gdy rząd
Rzeszy będzie mógł wykazać
przed opinją publiczną, że Niemcy
posiadają to samo prawo co inne
państwa. Rząd zdecydowany jest
w najbliższym czasie doprowadzić
do rozwiązania problemu równo-
uprawnienia Niemiec. Na konie-
rencji genewskiej Niemcy odrzuci-
ły rezolucję konferencji rozbroje-

niowej, ponieważ nie przyjęto ich
żądań w sprawie równouprawnie-
nia. Rząd niemiecki nie wyśle
swych przedstawicieli do Genewy,
dopóki kwestja równouprawnienia
Niemiec nie zostanie załatwiona w
myśl życzeń niemieckich. Minister
twierdzi, że Niemcy są dzisiaj je-
dynem w świecie państwem, pozba
wionem możności zabezpieczenia
swego bytu narodowego. Przytem
powołał się Schleicher na rzeko-
me uprzywilejowanie pod tym
względem Polski. Stan rozbrojenia
Niemiec nazwał minister niemo-
ralnym i poniżającym. Albo posta-
newienia rozbrojeniowe traktatu
wersalskiego zostaną zastosowane
względem wszystkich mocarstw—
oświadczył Schleicher — albo też
Niemcy uzyskać muszą prawo do
zreorś$anizowania swej armii sto-
sownie do potrzeb obrony narodo-
wej.

Przed rekonstrukcją rządu niemieckiego.
Czego żąda Boliwja?

BERLIN. (Pat). Wraz z przy-
byciem kanclerza Papena do Berli-
na rozpoczął się okres konferencyj
politycznych, których wyniki za-
decydują o składzie i charrakterze
nowego rządu i o sytuacji na tere-
nie parlamentu Rzeszy.

Według Biura Conti minister
Schleicher przeprowadzał dzisiaj
rozmowy z Hitlerem. Gabinet po
rekonstrukcji zachować ma cha-
rakter gabinetu fachowego, życzy
sobie tego Hindenburg.

Zrozumiałe zainteresowanie bu-
dzi stanowisko, jakie w tych kon-
ferencjach zajmą kierownicze koła
partji Hitlera. Dziennik hitlerowski
„Angriłł' zamieszcza. znamienne

Terror w
BERLIN. (Pat), Wimieście Cas-

sel doszło wczoraj do bójki mię-
dzy członkami Żelaznego Frontu
a bojówką komunistyczną. W wy-
niku bójki dwie osoby zostały
ciężko oraz trzy osoby lżej ranne.
W. nocy z soboty na niedzielę nad
ranem postrzelony został w mie-
ście Bunzlau członek bojówki hi-
tlerowskiej przez Reichsbannerow
ców. Policja aresztowała Rosjani-
na Wasiljewa Baronowa jako po-
dejrzanego o zamach. `

KRÓLEWIEC. (Pat). Dokona-
no zamachu bombowego na budy-
nek oddziału Reichstagu w Leju,
na Mazowszu Pruskiem. Dotych-
czas sprawców nie wykryto.

KRÓLEWIEC. (Pat). W  licz-
nych miejscowościach wschodnio-
pruskich wybiło w sklepach ży-
dowskich szyby wystawowe.

KRÓLEWIEC. (Pat). Tłum,
złożony z 50 osób, napadł na uli-
cach miasta na kilku policjantów,
którzy patrolowali zaułki, zamiesz
kałe przez szumowiny społeczne.
Aresztowano kilkadziesiąt osób.
Policja ukończyła śledztwo w spra
wie znanego napadu na redakcję
„Koenigsberger Volksztg.“  Wina
hitlerowców została stwierdzona.
Udowodniono 21  hitlerowcom
współudział w napadach.

BERL'N (Pat.) Oprócz donie-
sień o krwawych zajściach w Cas-
sel, nadchodzą nowe wiadomości
o aktach terroru dokonanych w
niedzielę przeważnie na Slasku
niemieckim. W księgarni socjali-
stycznej w Wałdrychu wybito ka-
mieniami i strzałami rewolwero-
wymi okna wystawowe, następnie
zdemolowano front sklepu pe-
wnego, wreszcie dokonano zama*
chu rewolwerowego na Socjali-
styczno demokratycznego prze-
wodniczącego zarządu gminy. —
Sprawcy zbiegli na motocyklach.
W Sośnicach pod Gliwicami po-
wtórzyły się zaburzenia uliczne,
podczas których zrobiono użytek
z broni palnej, Wybito okna w
mieszkaniu socjalaodemokratycz-
nego radcy Ochmanna. Pomię-
dzy napastnikami a radnym wy-
wiązała się wymiana strzałów re-
wolwerowych. Sprawcy ' zdołali
zbiedz bez śladu. W miejscowości
westfalskiej Freudenberg doszło
do bójki między uczestnikami u-
roczystości związku strzeleckiego
a policją, przyczem 10 osób zo-
stało ciężko ranionych, w tem
3 policjantów.

Grupa narodowych socjalistów
nąpadła na ulicach Berlina na
2 komunistów i dotkliwie ich po-
biła, 5 sprawców aresztowano.

BERLIN (Pat.) Prasa socjali-
styczna komunikuje, że straty

JR

oświadczenie tej treści:
„My narodowi socjaliści zasad-

niczo sprzeciwiamy się wstąpieniu
do rządu, żądając ażeby nam po-
wierzono wyraźnie decyzję o kie-
runku tego gabinetu. Odrzucamy
bezbarwny gabinet iachowców. O
ile nie oddadzą nam steru rządów,
odpowiemy bezwzględną walką,
W interesie Niemiec należałoby
jednak życzyć sobie, ażeby obeszło
się bez tej walki”.

Jak widać narodowi socjaliści
zupełnie niedwuznacznie preten-
dują do teki kanclerza w przy-
szłym gabinecie. Z wysunięciem
takiego życzenia liczą się i koła
prórządowe.

Niemczech.
Reichsbanneru wynoszą od czasu
zniesienia zakazu istnienie bojó-
wek hitlerowskich 15 zabitychi
104 rannych.
W roku 1931 straty w całych

Niemczech skutkiem bójek par-
tyjnych wynosiły 6,303 osoby.

BERLIN (Pat.) Ubieglej nocy
kanclerz Papen powrócił do Ber-
Ina i dzisiaj rozpoczęły się przy
udziale Papena konferencja w mi-
nisterstwie spraw wewnętrznych
w sprawie ogłoszenia nadzwyczaj-
nego rozporządzenia o zwalczaniu
terroru politycznego. Rząd za-
mierza wprowadzić dziś lub

jutro tylko część zarządzeń re-
presyjnych I powołać przede-
wszystkiem sądy specjalne,
działające w trybie przyśpie-
szonym.

BERLIN (Pat.) W godzinach
wieczornych ogłoszono komuni-
kat oficjalny tej treści. Po po-
wrocie kanclerz Rzeszy zażądał
od odnośnych czynników urzędo-
wych Rzeszy i Prus sprawozdań
o aktach terroru, jakie wydarzyły
się w ostatnich dniach, poczem
zwołał na wtorek przedpołudniem
wszystkich ministrów na naradę
do Berlina. Kanclerz stoi na sta-
nowisku, że należy niezwłocznie
położyć kres obecnemu stanowi
rzeczy przy natychmiastowem za
stosowaniu środków siły, jaką roz:
porządza państwo.

BERLIN (Pat.) W miescowości
Juchna w Prusiech wschodnich
nieznani sprawcy rzucili w nocy
granat ręczny do mieszkania wój-
ta, przywódcy miejscowej sztur-
mówki hitlerowskiej. Wybuch u-
szkodził wnętrze pokoju, ofiar w
w. ludziach nie było.

PREDOWAPORE TRIP KALTAS KRZ

Drobne wiadomości.
Ofiary hazardu.

GDAŃSK, (Pat). W ubiegłej
w Sopotach zaszły dwa wypadki
samobójstwa. Odebrał sobie ży-
cie przez wypicie większej dawki
lysolu przybyły z Wiednia Wła-
dysław Korn. W drugim wypad
ku dziennikarz Erich Loewenthal
z Bydgoszczy strzelił do siebie z
rewolweru, Przyczyny obydwóch
samobójstw nie ustalono, jednak
według informacyj prywatnych
przyczyną była nieszczęśliwa gra
w kasynie.

Doniosły wynałazek w 101-
nictwie.

HAMBURG. (Pat), W Hano-
werze zademonstrował inżynier
lotniczy Erich Oppermann wynale-
ziony przez siebie odbiornik fal
powietrznych, Przy pomocy tego

zagranicą 8 sł.

nto czekowe w P, K.
  

dowsinie zmieniane.
. Kr. 80187. .
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Otwarcie nowego Reichstagu przez
komunisike.

RYGA (A.T.E). Wedlug donie-
sień z Moskwy, znana komunisika
niemiecka Klara Zetkin, która,
jak wiadomo, podczas ostatnich
wyborów  zestała wybrana do
Reichstagu, wyjeżdża w najbliż-
szych dniach z Moskwy do Berli-
na. Kłara Zetkin weźmie udział
w inauguracyjnem posiedzeniu
Reichstagu, jako przewodnicząca
ze starszeństwa. Pierwsze więc
posiedzenie nowego Reichstagu
zostanie otwarte przez wybitną
komunistkę. We wrześniu Klara
Zetkin powróci do Moskwy, gdzie
przebywa stale w t. zw. domu
weteranów rewolucji.

Charakterystycznem jest, że
biuro wykonawcze trzeciej mię-
dzynarodówki, które obradowało

ostatnio nad nową sytuacją poli-
tyczną w Niemczech, udzieliło
między innemi Klarze Zetkin wy-
raźnej dyrektywy ścisłego podpo*
rządkowania się kierownictwu
komunistycznej  partji Niemiec.
Zarządzenie to komentowane jest,
jako wyraz obawy oficjalnych kół
Trzeciej Międzynarodówki, przed
ewentualnem  wyłamaniem się
Klary Zetkin z pod dyscypliny
partyjnej.

Jak wiadomo, w ostatnim cza-
sie pomiędzy Klarą Zetkin, a de-
cydującemi czynnikami komuni-
stycznem? w Moskwie, nastąpiło
znaczne ochłodzenie, czego wy*
razem była nieobecność Stalina
podczas obchodu 75-ej rocznicy
jej urodzin.

Rewja floty „rozbrejonych' Niemiec.
BERLIN. (Pat). Minister Schlei-

cher przybył dzisiaj do Kilonji ce-
lem przyjęcia rewji niemieckiej
marynarki wojennej. Z pokładu

krążownika „Koenigsberg”  mini-
ster będzie śledził ćwiczenia floty
na Bałtyku.

SENSACYJNA WIADOMOŚĆ 0 PLANACH
NIEMIEC.

Paryska  „Libertć* przynosi
sensacyjną wiadomość o następu-
jącym planie zmian politycznych
w Niemczech:

Aneksja Austrji i przeniesienie
stolicy nowego  słederowanego
państwa do Wiednia. Berlin zaś
zostanie przekształcony na stolicę
przemysłowo-handlową Europy i
odegra taką rolę jak Nowy York,
podczas gdy Wiedeń byłby Wa-
szyngtonem.

Nowy rząd ogłosi traktat wer-
salski za nieistniejący, wprowadzi
powszechną służbę wojskową i po
ciągnie do szeregów wojska całą
armję bezrobotnych. Von Papen
mianowany zostanie ambasadorem
Paryża.
Rząd sfederowanej Rzeszy prze-

prowadzi oczywiście te plany, po*
czem przystąpi do zlikwidowania
zagadnienia polsko - niemieckiego,
choćby nawet trzeba było uciec
się do posunięć drastycznych.

Tak pisze korespondent „Li-
bertė".

Ponadto Bernuos w „Journal
de Debats' zapewnia, że Schlei-
cher działa w zmowie z Hitlerem.

Nowy gabinet formuje się za
kulisami, a w tworzeniu tego gabi-
netu biorą udział Hindenburg, gen.
Schleicher, Hitler i von Gayl.

Część centrum katolickiego
wyraża gotowość współpracy z
Hitlerem i gen. Schleicherem, któ-
rzy wraz z Hindenburgiem są zwo-
lennikami przywrócenia tronu Ho-
henzollernom.

HITLER W OŚWIETLENIU PISARZA
FRANCUSKIEGO.

P. Gabriel Roger ogłosił w Paryżu
książkę o Hitlerze, jako o człowieku
jutra (Hitler, Fhomme qui vient), w któ-
rej przedstawia go wcale nie jako awan-
turnika, lecz jako człowieka z właściwo-
ściami, organizatora i wodza, chociaż
niejedno jego odezwanie się sprawia
wrażenie umysłowości niezbyt szerokiej.

Ojciec jego, z pochodzenia
chłop bawarski, został strażni-
kiem celnymwAustrji. Ale syn
jego, Adolf Hitler, w czasie wojny
ucieka z wojska austrjackiego do
niemieckiego. Oczywiście nie dla
lżejszej służby. Sam on powiada
dlaczego: bo Habsburgowie zbyt-
nio lubieli słowian, a wśród ofice-
rów austrjackich za dużo było ży-
dów. Pod sam koniec wojny, 15-go
października 1918, Hitler zatruty
został gazami, które go na pewien
czas oślepiły.

Z przyjaźni z Gottiried'em Fe-
der'em, który dał mu system spo-
łeczno - gospodarczy, zrodziła się
doktryna Hitler'a, kierowana po-
pędami raczej niż rozumem.  Po-
wodzenie swe zawdzięcza on nie
zaletom tej doktryny, ale poprostu
głoszeniu nienawiści do żydówi
hasłem rasowym. Grunt do tego
był przygotowany choćby przez
antysemitę Lueger'a w Wiedniu, a
przez Houston Stewart Chamber-
lain'a, zgermanizowanego Anglika,
w Niemczech, a w szczególności, w
Turyngji, przez pastora Stoecker'a
i Liębermanna'a von Sonnenberg.
Za Hohenzollernów, u których ży-
dzi w gruncie rzeczy znajdowali
zawsze poparcie, propaganda an-
tysemicka, nawet taka jak pastora
Stoecker'aa, doskonałego mówcy,
skazana była na niepowodzenie.
W Niemczech republikańskich,
choć to się wydaje paradoksem,
propaganda taka, demagogicznie

prowadzona, wydaje się znacznie
realniejsza, a wskutek tego roz-
szerza się znacznie potężniej.

Hitler szerzy też nienawiść
nietylko względem Polski, oraz
Słowian wogóle, ale także wzglę-
dem zwycięskiej Francji. Obecnie
pojawiają się nieraz głosy o możli-
wości polityki porozumienia z
Francją ze strony Hitlera. Ale wy-
powiedzenia się jego przeczą temu
przypuszczeniu,, jak stwierdza p.
Gabriel Roger, przytaczając zda-
nia jego obozu:
— .„Niemcy nie będą mogły nigdy

mieć polityki przyjaźni względem Francji
(Der Angriff nr. 186).. Francja jest nie-
bezpieczeństwem dla cywilizacji i dla ca-
łej rasy białej (Voelkischer- Beobachter
nr. 162)... Wszelkie sposoby są dobre, nie
wyłączając użycia siły, by potęgę lądu
europejskiego, jaką jest Francja (Hitler
w Voelk. Beob. nr. 176)... Jest rzeczą ko-
niczną, by wola życia narodu niemiec-
kiego została zebrana w ostatecznej roz-
prawie czynnej z Francją i rzucona do
rozstrzygającej walki na rzecz najwięk-
szych możliwych celów niemieckich (Hit-
ler, Mein Kampf).

P. Gabriel Roger dochodzi, po .
zbadaniu hitleryzmu, do wniosku,
że nie opanuje on Niemiec, lecz
tylko je rozbroi:
— „Niemcy, wskutek tego, że od stu

lat zbyt często słuchały nauczycieli siły,
pychy i samochwalstwa, a za wady uwa-
żały najpiękniejsze cnoty skromności,
umiarkowania, roztropności, jako ułom-
ności właściwe narodom słabym, popadły
w słan rojenia nietylko w umysłach, ale
także w działaniach... Hitler, ostatni fe-
tysz narodu, który jakby popadł w bał-
wochwalstwo, pociągnie go w zagładę,
jak zwykle fałszywi bogowie".

P. Roger przypuszcza nawet,
że rozstrój ten skończy się komu-
nizmem w Niemczech, ale to już
sięga w domniemania dalekie, gdy
narazie widać raczej powrót do
Niemiec hohenzollernowskich.

Ruch strajkowy w Belgji roższerza się.
BRUKSELA (Pat.) W zaglę-

biach w Leodjum *i Charlerois
strajk górników trwa nadal i jest

prawie powszechny. W zagłębiu
Seraing strajk znacznie się roz-
szerzył.

Czego żąda Boliwia,
LONDYN. (Pat). Jeden z wyż-

szych urzędników poselstwa Boli-
wijsk'ego w wywiadzie z pracowni
kiem Biura Reutera oświadczył:
Jedyną rzeczą której pragniemy
PN OSTATRSATAS "ER.TORSKOZEERTEYCH"C EROEMACZApe :
instrumentu, szybujący w nocy
nad ciemnem lotniskiem, przez
wywołanie odpowiednich fal wy-
tworzyć kontakt, zapalający auto-
matycznie światła na lotnisku.

jest uzyskanie dostępu do morza,
dlatego też zgodziliśmy się na o-
trzymanie portu na rzece Paragwaj
w odległości 200 km. od Asomcion.
Jest natomiast zupełnie obojętne,
czy Paragwaj zatrzyma część
obszaru prowincji Gran Chaco,
zajmowane ohecnie przez wojska
boliwijskie. W ten sposób raz na
zawsze konflikt boliwijsko-para-
gwajski zostałby zlikwidowany. |
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Niebezyieczne. prady.
„Młodość — to przyszłość na

rodu".
Jest to prawda oczywista, je-

dnocześnie jednak jest to tenże

komunał, powtarzany bezmyślnie

w tym przeważnie sensie, jak

gdyby ta młodzież była czemś

zgoła oderwanem od starszego

pokolenia, jakąś siłą samoistną,

która pięknego dnia ma się šwia-

tu objawić, odnowić go, lepsze

otworzyć jutro.

Tymczasem—parafrazując zna-

ne powiedzenie wielkiego nasze-

go myśliciela i pedagoga—mło-

dzież przeważnie taka bywa jakie

jej wychowanie. Wychowanie zaś

spoczywa w ręku starszego poko-
lenia, które w ten sposób nie

tylko przyczynia się do przygoto-

wania owego „dnia jutrzejszego”

ale także za jego przyszłe dole i

niedole, za jego światła i mroki
w znacznym stopniu ponosi od-

powiedzialność.

Otóż nie bez głębokiej troski

stwierdzić trzeba, że w systemie

spółczesnego wychowania ostatnio

coraz bardziej górę biorą prądy

wielce niebezpieczne. :

Charakterystycznem jest, że

w tym, jak м wielu innych wy-

padkach, ręka w rękę idą dwa

pozornie wrogie czynniki: faszyzm

i bolszewizm.
Tu i tam widzimy] więc domi-

nujący nadewszystkiem  pierwia-

stek materjalizmu, przy jedno-

czesnem lekcewaženiu wszelkiej

kultury duchowej. Tu i tam dą-

żność do zmechanizowania, sko-

szarowania i militaryzacji, — Ко-

sztem oczywiście najszlachetniej-

szych pierwiastków  indywidual-

nych,

Uwagi te nasuwają się mimo-

woli przy odczytaniu nowego pro-

gramu szkolnego, ogłoszonego

świeżo przez hitlerowców, na wy-

padek przyjścia do władzy tego

stronnictwa.

Charakterystyczną cechą pro-

gramu tego jest przedewszyst-

kiem bezwzględna przewaga wy:

chowania fizycznego, podczas

gdy inne przedmioty odsunięte

są na plan dalszy. Nie jesteśmy

przeciwnikami wychowania fizycz-

nego, jako jednego z ważnych
warunków zdrowia moralnego—

nie może jednak wychowanie

fizyczne stać się celem samym

w sobie.

Ręka w rękę z wychowaniem

fizycznem—według programu hi-

tlerowskiego—idzie militaryzacja
całego wychowania. Gdzie zaś

jest militaryzacja, tam są również

—koszary. Jakoż tylko uczniowie

szkoły początkowej, czyli podsta-

wowej, do czternastego roku ży-

cia, poza szkołą pozostawieni są

rodzinie i to prawdopodobnie

z powodu niemożności skoszaro-

wania tych  miljonowych — га-

stępów.

Ze szkoły podstawo xej po zło*
żeniu specjalnego egzaminu przed

komisją „złożona z przedstawi-

cieli różnych stanów" (?!) prze-
chodzi się do szkoły gśredniej,

gdzie już obowiązkowe jest za-

mieszkanie w internatach.

O doprowadzeniu do stydjów
wyższych decydują nie tyle zdol-

ności umysłowe, ile opinja dyrek-

tora internatu oraz instruktora

wojskowego (!).
W ten sposób ma być doko-

nana selekcja w sensie bezwa-

runkowej „prawomyślności” hitle-

rowskiej.

Co do programu naukowego,

ma on być również podporząd-

kowany w zupełności hasłom hi:
tlerowskim, w tym sensie ma być

wykładana historja, literatura zaś
uledz ma radykalnej „czystce“.

Szkoła šredn'a dzieli się na

dwa paralelne kursy: klasyczny z
językiem łacińskim 4i greckim o-

raz z językami nowożytnymi: an-

gielskim i... rosyjskim(!)

Język rosyjski jako obowiązko-

wy, jest nowością nie bywałą do-

tąd w szkolnictwie całego świata.
Swiadczy to, jakie plany ekspansyj-

ne przyświecają hitlerowcom Rzecz

jasna, że nie względy kulturalne,
lecz wyłącznie polityczne i gospo-

darcze wpłynęły na taki wybór.

Nie zajmowalibyśmy się tym

programem, o ile by on był wytwo-

" rem wyłącznie niemieckiego hitle-

ryzmu. W istocie jednak jest on

wyrazem prądów, które coraz

szersze zataczają kręgi, których

ojczyzną jest czerwona Moskwa i

#

DZIENNIK WILENSKI

Doniosłe uchwały zjazdu bibljotekarzy2 prasy.
Przyjazd p. Devey'a.

W Warszawie bawi p. Devey,
były „doradca Banku Polskiego.
Obecny przyjazd byłego pana „do-
radcy' ma — jak zapewnia prasa
sanacyjna — charakter prywatny.
P. Devey przybył do nas, jako, że
użyjemy tego wyrażenia, komiwo-
jażer amerykańskiego koncernu
fabryk mydła, którego jest wice-
dyrektorem. Powinien się zatem
interesować — mydłem i — tylko
mydłem...

Czy tak jest w istocie?
Pod tym względem ma poważ-

ne wątpliwości krakowski „Na-
przód”. Zwraca on uwagę na po-
dobny wypadek, jaki zaszedł w
Austrji. | Austrja miała swego
Devey'a, noszącego oficjalnie mia-
no „doradcy'”, faktycznie jednak
pełniącego funkcje dyktatora fi-
nansowego.

Otóż
„Dyktatura skończyła się, dyktator

wrócił do swojej Holandji, a nagle pew-
nego dnia — jako człowiek prywatny —
pojawił się w Wiedniu. Po pęwnym cza-
sie p. Zimmerman znowu odjechał, ale w
ślad za nim przybyło kilku kontrolerów:
jeden dla kolei, drugi dla Banku Narodo-
wego, trzeci dla pocztowej kasy oszczęd-
ności”...

Czy u nas przypadkiem nie za-
nosi się na coś podobnego? Czy
„prywatny pobyt w Warszawie
byłego pana „doradcy“ nie po-
ciągnie przypadkiem takich sa-
mych następstw?...

Pytania te są bardziej uspra-
wiedliwione, ponieważ tak się
wszystko dziwnie składa, że p.
Devey przybył do Warszawy wła-
śnie w chwili, sgdy —jak w dal-
szym ciągu zauważa „Naprzód”,

„Bank Polski jest przedmiotem dy-
skusji na delikalny temat: powiększenia
obiegu banknotów poza granicą pokry-
cia złotem. Jedni zaprzeczają, drudzy
powiadają, że coś w tem-jest — grunt, że
w tej porze kanikularnej coś się dzieje
niezwykłego. A druga rzecz, czy przy-
padkiem p. Devey — naturalnie jako
człowiek prywatny — nie zainteresuje
się z własnej inicjatywy losem tych tysię-
cy właścicieli polskich papierów pożycz-
ki stabilizacyjnej, obywateli amerykań-
skich, którzy dotychczas już na niej
stracili blisko połowę swego kapitału?”

Byłoby to całkiem naturalne.
Przecież właśnie pożyczka t. zw.
stabilizacyjna, nad której bezpie-
czeństwem czuwał swego czasu p.
Devey, ma w chwili obecnej kurs
48,50 do 49,50 za 100 — a akcje
Banku Polskiego notowane są
dziś po zł. 70, zamiast zł. 160,
jeszcze z przed kilku miesięcy!

W. poszukiwaniu „wodza”,
S „Robotnik“ zajmuje się poszu-

kiwaniem.., wodza. Znalazł go we
Włoszech (Mussolini) i w Niem-
czech (Hitler), ale nie widzi go już
w Polsce:

„ „Sanacja jest bez wodza. Marszałek
Piłsudski przewodził jej po raz ostatni,
jako MY kandydat 1-ki w wyborach
roku 1930. Od tego czasu usunął się, za-
niechał wystąpień publicznych. Zajmuje
się sprawami państwowemi, ale nie zaj-
muje się „sanacją”. Ponieważ „sanacja“
utożsamia siebie z narodem, możnaby
mniemać, że Piłsudski znaną swą opinię
o narodzie przeniósł na „sanację”.

„Dom warjatów”,
Temi słowy określa ABC dy-

skusję, jaka od pewnego czasu to-
czy się w prasie sanacyjnej na te-
mat programu spoleczno-gospo-
darczego:

. Żyjemy w atmosferze domu worja-
tów.

BUIEW całej prasie sanacyjnej nastąpiłojakgdyby gwałtowne wyładowanie ompleksu rewolucyjnego. Pękły ostatniehamulce, a zdziwiony i oburzony czytel-nik „Drogi“ czy „Przełomu”, „Słowa Wi-leńskiego* czy „Kurjera Wileńskiego”,„Słowa Polskiego" czy „Walki” po skon-
sumowaniu odpowiedniej porcji wynu-
rzeń programowych publicystów z zamę-
tem w głowie zapytuje sam siebie: — W
co każą mi wierzyć ci ludzie: w komu-
nizm czy faszyzm, w państwowy kapita-lizm czy syndykalizm, w czarne czy
białe?

, Wogóle cały program pozytywny
„wielkiej, społecznej”, planowej rewo-lucji, głoszonej na szpaltach dzienników i
perjodyków sanacyjnych niemal z zasadyzaczyna się od różnych „prawdopodob-
nie“. „jeżeli”, „zdaje się" itd, Wszystko
negatywne w tych hasłach jest katego-
ryczne. Nacjonalizm — nie, indywidu-
alizm — nie, kapitalizm — nie, kultura
zachodnia — nie. Gdy jednak przychodzi
dokreślenia pozytywnych prawd, oka-
zuje się, że poza ogólnikowemi frazesami
i poza „izmowym“ werbalizmem wszyst-
ko opiera się na wątpliwościach, gubi
się w opatrzonem znakami zapyłania
problematyzowaniu, a w najlepszym ra-
zie buduje na wierze w skuteczność ry-zykownego eksperymentowania”.

Każdy woli sam być przy...
korytku. >

pisze. :
„W najbliższej przyszłości nastąpić

mają zmiany w rządzie, zmiany, które
objąć mają kilka tek. Fakt, że tak mó-
wią, a nawet c uważać należy za
pierwsze jaskółki nowego sezonu  poli-
tycznego i chęć wytwarzania pewnych
nastrojów czy rozstrojów wśród zgranych
śrup i jednostek, zazdrosnem jednak
obliczem patrzących na siebie.

Lecz przcież ostatecznie wszyscy są
ludźmi. Każdy woli przecież sam być u
władzy, niż patrzeć jak inni rządzą..."

wonne nad ministerjum pracy.
Organ przemysłowców  16dz-

kich, tygodnik sanasyjny „Praw-
da”, ogłasza podzwonne nad mogi-
łą ministerjum pracy.

„Ministerjum pracy nie mieliśmy
nigdy. W  ministerjum pracy i opieki
społecznej praca, jako taka, była zawsze
na indeksie, Czyniono w tem minister-
jum wszystko, co tylko można było wy-
myśleć, aby utrudniać pracę, aby prze-
szkadzać w pracy. W' tym celu stosowa-
no taktykę gnębienia i prześladowania
pracodawcy, w którym widziano tego
szkodnika społecznego, który tworząc i
utrzymując przy życiu i możliwości pra-
cy, utrzymuje temsamem przy życiu znie-
nawidzoną instytucję pracy.

Na wołowej skórze nie dałoby się
spisać te wszystkie plagi i prześladowa-
nia, jakie z b. ministerjum pracy płynęły
na pracodawców”.

Nadmierne podatki rujnują

przemysł,
Profesor Stanisław Grabski o-

mawia na łamach „Kurjera Lwow-
skiego** politykę podatkową rządu
w stosunku do przemysłu i po-
wiada:

„Już w końcu 1929 .- DA
zmniejszać się kapitały naszych przedsię-
biorstw. Ale jeszcze w 1929—30 śruba
podatkowa wycisnęła ze społeczeństwa
więcej pieniędzy niż w 1927—8 i 1929—30

Więc już w 1929—30 skarb państwa
zabierał obywatelom nietylko to, co
przeznaczali oni na kapitalizację, lecz i
część ich dawniej nagromadzonych ka-
pitałów. :

Dzisiejsze delicyty skarbowe są „plo-
nem tej radosnej twórczości fiskalnej, 3

I chyba już nawet w ministerstwie
skarbu dziś zrozumiano, że deficyty te
nie ustaną, dopóki nie zaczną się powięk-
szać kurczące się z miesiąca na miesiąc
obroty i dochody naszych  przedsię-
biorstw. S

Nie nastąpi to jednak, dopóki nie
przestanie skarb państwa zabierać Przed
siębiorstwom nietylko nadmiernie: wiele
z nich dochodu netto, lecz i część ich ka-
pitału obrotowego”. ę
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Po równi pochyłej.

O polityce finansowej rządów,
której niejako przypieczętowa-
niem byłaby zapowiedziana przez
„Nowy Dziennik“ emisja 400 mil-
jonów złotych, pisze „Naprzód*:

„Sanacja nietylko nie chce przyznać
się do klęski finansowej, która jest i po-
lityczną, ale snuje dalej niebosiężne pla-
ny, jakby siędziała na granitowej pod-
stawie, a nie na wulkanie. Od r. 1928
mniej więcej, odkąd zjadła pożyczkę sta-
bilizacyjną, zsuwa się po równi pochyłej,
pociągając za sobą w przepaść całe spo-
łeczeństwo i jakby nic — udaje ciągle
pewną siebie, wysuwa różne, jeden od
drugiego niebezpieczniejszy, plany —
wszystkie obracające się około jednego
pytania: skąd wziąć pieniądze już nie na
„radosną twórczość”, a na utrzymanie
się przy władzy. Na to mamy ministra
skarbu i aż czterech wiceministrów, aby
ciągle myśleli, jak przebrnąć z miesiąca
na miesiąc przy ciągłem eksperymento-
waniu: raz cłami, drugi raz monopołami,
trzeci raz przedsiębiorstwami państwo-
wemi, gdy to wszystko zawiedzie,
prosta droga do Banku, tę drogę przygo-
towano i wygładzono, niema trudności w
przejściu z wekslem skarbowym z jednej
ulicy na drugą”.

Wojna Boliwji z Paragwajem.*
, O wojnie tej podają co dnia

wiadomości pisma codzienne. O
istocie tej wojny nikt jednak nie
ma bliższych informacyj, najmniej
redakcje pism, które podają te in-
formacje. Wyjątek chyba stanowi
feljetonista „Robotnika* który tak
przedstawia przyczyny tej wojny:

„We wszystkich południowo-amery-
kańskich republikach istnieje stan rewo-
lucji w permanencji. Taki stan rzeczy ma
tę dobrą stronę, że ludność nie gnuśnie-
je, adla poszczególnych krajów ma to
znaczenie propagandystyczne. Bo ktoby
przy obecnych ciężkich kłopotach w Eu-
ropie pamiętał o istnieniu Wenezueli,
gdyby nie pojawiające się od czasu do
czasu wiadomości o powstaniu w tej re-
publice.

Na tle tych rewolucyj właśnie wy-
buchła wojna pomiędzy Boliwją, a Pa-
ragwajem.

Powstańcy paraśwajscy zaopatrywali
się w broń w Boliwji, natomiast boliwij-
scy powstańcy przemycali broń z Para-
śwaju. Oba rządy pomimo to żyły w jak-
najlepszej zgodzie i przyjaźni.

ewneśo razu w Boliwji
niewoli oddział powstańców.
— Gdzie kupujecie broń? — zapytał

oficer dowódcę oddziału powstańczego.
— W Paragwaju.
— Po czemu płacicie za karabin?
— Tyle a tyle dolarów.
— Drogo. Oszukują was.

gwajskim powstańcom znacznie
liczymy,

Oficer złożył raport władzy, a wła-
dza boliwijska wystosowała notę do rzą
du paragwajskiego z groźbą, že o ile Pa-
ragwaj będzie nadal wyzyskiwał boliwij-
skich powstańców, to Boliwja będzie się
widziała zmuszona swoich powstańców
sama w broń zaopatrywać.

Paragwaj odpowiedział: To niesly-
niesłychane! Od słowa do słowa i wojna
gotowa”.

Inny zupełnie charakter ma
długotrwały zatarg pomiędzy Peru
i Chile.

„Tu mamy już do czynienia z wojną
gospodarczą. Obfitujące w saletrę Chile
żyło z eksportu nawozów sztucznych,
gdy Peru eksportowało nawozy natural-
ne, znane pod nazwą guano, a „wyra-
biane'” przez pewne ptaki morskie.

Chilijczycy podrwiwali z Peruwiań-
czyków, nazywając ich guaniarzami. Dzi-
siaj gorzko tego żałują. Wskutek postę-
pów w chemii, saletrę można wydobywać
z powietrza, natomiast nie można guana
robić z powietrza i guano jest wciąż po-
szukiwanym artykułem.

Chilijczycy usiłują guanonośne ptaki
ściągnąć do siebie, co wywołuje słuszne
oburzenie Peruwiańczyków: Wojny od
czasu do czasu wybuchające pomiędzy
temi republikami toczą się w rzeczywi-
stości o guano.

Gdyby wszakże ludzie zastanowili
się nad rzeczywistemi przyczynami in-
nych wojen, niechybnie doszliby do prze-
konania, że przyczyna jest wszedzie ta
samo: guano“.

wzięto do

My para-
taniej

faszystowski Rzym. U nas w Pol-
sce objawiają się one pod postacią

tak zw. „wychowania państwowe-

ge“, które różni się od programu

hitlerowskiego pod tym względem,
że usunięto zeń całkowicie pierwia

stek narodowy, dominujący u

Hitlera. Pozostaje natomiast dą-
żność do militaryzacji, przewaga

 

materjalizmu nad pierwiastkiem
duchowym i dążność do zśnębienia
indywidualności.

OFIARY
złożone w Admin. „Dzien.Wileńskiego.”

Na kościół św. Teresy w Kamionce:
Janina Malinowska 5 zł. Teodora K. 5 zł.

Na Schronisko Dzieciątka Jezus —
Subocz 70: - Zamiast kwiatów na trumnę
ś. p. Ignacego Materskiego, dla uczczenia
ego zasług — Stanisławowstwo Łopa-

cińscy składają 10 zł.
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polskich w Wilnie
Przed paru dniami wygotowano

ostatecznie wnioski, uchwalone w
Wilnie przez III Zjazd Bibljoteka-
rzy Polskich i przeslano je poszcze
gólnym sekcjom do wykonania. —
Wnioski te posiadają doniosłe zna-
czenie dla naszego bibljotekarstwa

Zjazd jednomyślnie wyraził swe
głębokie ubolewanie z powodu
groźnego stanu historycznego gma
chu Bibljoteki Jagiellońskiej i po-
mieszczonych w nim zbiorów, a
podnosząc z uznaniem  zrozumie-
nie społeczeństwa dla ciężkich
warunków tej bibljoteki i pomoc z
jaką śpieszy jej szczególnie mło-
dzież studjująca, wskazał na zna-
czenie tej sprawy i zwrócił się do
rządu Rzplitej z usilnym apelem
przyjścia z pomocą tej najstarszej
instytucji naukowej.

Zjazd wypowiedział się dalej,
aby sprawa racjonalnej polityki za-
kupów była przedmiotem obrad
specjalnej konferencji dyrektorów
wszystkich bibljotek naukowych
w Polsce.

Ponieważ redukcja abonamen-
tu czasopism byłaby dla nauki pol-
skiej bardzo szkodliwa, Zjazd po-
stanowił zwrócić się do Minister-
stwa Oświaty, aby w miarę możno
ści zechciało zapewnić bibljote-
kom naukowym środki na prenu-

meratę niezbędnego minimum za-
granicznych czasopism naukowych
przyczem postanowiono czynić za-
biegi, aby przesyłki książkowe do
wagi 5 kg. były zwolnione od opłat
pocztowych.

Zjazd wypowiedzdiał się za
wprowadzeniem dwuletniej prakty
ki bibljotekarskiej dla bibljoteka-
rzy naukowych i jednorocznej dla
bibljotekarzy-techników w bibljo-
tekach naukowych.

Zjazd wypowiedział się za
wzywający Radę Z. B. P. do poczy-
nienia starań o zdobycie * na stałe
jednego stypendjum rządowego dla
zagranicznego bibljotekarza, a to
w celu uzyskania drogą wymiany
możliwości zdobycia miejsca za-
granicą dla jednego z bibljotekarzy
polskich.

Jednym z najbardziej donio-
słych dezyderatów jest uchwała
wzywająca RadęZ.B. P. do usta-
lenia typu fachowca bibljotekarza,
do czego należy dążyć przez zało-
żenie własnych szkół zawodowych
lub przez ołicjalny współudział w
istniejących już i wzorowo prowa-
dzonych szkołach bibljotekarskich
lub też przez ustalenie zasad prze-
szkolenia bibljotekarzy już czyn-
nych,

fee

Kongres Międzynarodowej Konfederacji
Studentów w Rydze.

W sobotę dnia 6 sierpnia br. o
godz. 11 przedpoł. odbył się w auli
Uniwersytetu Ryskiego uroczysta
inauguracja XIV. Kongresu C.LE.

Gmach Uniwersytetu ozdobio-
ny został flagami o barwach
wszystkich narodów, biorących u-
dział w Kongresie. W. przejściu
do auli ustawili się z błyszczącemi
rapierami, przepasani barwnemi
wstęgami delegaci wszystkich ło-
tewskich korporacji. Parę minut
przed godz. 11 zjawiają się goście
zaproszeni wśród których wyróż-
niają się nuncjusz apostolski Msgr.
Cekhini, Minister Spraw Zagra-
nicznych Łotwy Zarins, sekretarz
Prezydenta Republiki  Zanders,
Rektor Uniwersytetu Bilmanis Ko-
mitet Wykonawczy C. I E. z p.
Pożaryskim na czele oraz dele-
gacje 20 kilku państw. Punktu-
alnie o godz. 11 wchodzi delegacja
polska, której przewodniczy p.
Adam Macieliński, prezes Lwow-
skiego Komitetu Akademickiego,
w otoczeniu członków delegacji
pp. Ruszkowskiego, Nowickiego
Romana i Stefana, Sczanieckiego z
Gdańska, Pter Oganiana, Kubal-
skiego oraz członków. Biura Pre-
zydjalnego C. I. E. p, Nosowicza i
Prądzyńskiego.

Aktu otwarcia dokonał p. Mi-
nister Zarins w imieniu Prezyden-
ta Łotwy, pod którego protektora-
tem Kongres się odbywa, oraz w
imieniu rządu łotewskiego. Wyra-
ził radość z powodu odbywania się
Kongresu w Rydze oraz życzył
Konfederacji dalszego wspaniałego
rozwoju. Po przemówieniu chór
odśpiewał hymn narodowy łotew-
ski, poczem przemówił prezes C. I.
E. p. Pożaryski podkreślając za-
dania, jakie przed odbywającym
się Kongresem stoją do spełnienia.
Program otwarcia wypełniły jesz-
cze przemówienia p. Rektora Uni-
wersytetu ryskiego _Bilmanisa,
przedstawiciela młodzieży państw
bałtyckich zrzeszonej w „Sellu“,
prezesa honorowego Konfederacji
Macadama, który nawoływał mło-
dzież do zachowania właściwej jej
wiekowi radości życia pomimo
ciężkich warunków w jakich dziś
żyjemy, oraz prezesa związku na-

rodowego studentów łotewskich
Raudsepsa, który w imieniu gospo-
darzy składał zjazdowi życzenia
pomyślnych obrad. Podczas otwar-
cia transmitowanego przez radjo-
stację ryską chór akademicki wy-
konał kilka pieśni ludowych, a
wszyscy uczestnicy kongresu od-
śpiewali Gaudeamus.

Popołudniu nastąpiło uroczy-
ste złożenie wieńca na cmentarzu
bohaterów poległych za ojczyznę,
W podniosłym nastroju zjazd zwie-
dził to sanktuarjum narodowe, po-
dziwiając jednocześnie przepiękne
jego urządzenie,

Z cmentarza udali się przewod-
niczący delegacji z prezesem Po-
żaryskim na czele do studja radja
łotewskiego, skąd wygłosili prze-
mówienia do narodu łotewskiego

Pierwszy mówił po francusku
p. Pożaryski, następnie w  kolej-
ności alfabetycznej zabierali głos
kierownicy 25-ciu delegacyj, każ-
ły w ojczystym języku. W imieniu
delegacji polskiej mówił p. Macie-
liński,

Następnego dnia w niedzielę
uczestnicy zjazdu udali się na wy-
cieczkę nad morze. Niestety ka-
prysna aura sprawia niemało kło-
potu troskliwym organizacjom, da-
rząc Rygę pogodą chmurną i
dżdżystą. Pomimo to jednak hu-
mory dopisują wspaniale. в

Wśród delegacji zwraca na sie-
bie uwagę liczebnością delegacja
naszych sojuszników Rumunów,
licząca zgórą dwadzieścia osób,
m. in. bierze w niej udział prezes
Koła przyjaciół Polski w Buka-
reszcie, p. Aurel Popescu,
W najbliższym czasie oczeku-

jemy przybycia polskiego yachtu
K/Wisła z Gdańska.

Z Litwy przyjechała na kon-
gres wycieczka, złożona z 80 osób.
Ogółem z zagranicy zjechało się
około 200 studentów i studentek,
których organizatorzy przyjmują z
niezwykłą gościnnością, w czem
celują mile członkinie tutejszych
żeńskich korporacji.

Delegacja polska miała możność
odwiedzić kwaterę jednej z tych
korporacji i przekonać się naocz-
nie o ich doskonałej organizacji.

 

HOŁD PAMIĘCI MARYNARZY
zatopionych w łodzi podwodnej „Prometeusz”.

Pełne przejmującego tragizmu
były uroczystości żałobne na
miejscu zatonięcia francuskiej ło-
dzi podwodnej „Prometeusz”.
W uroczystościach tych, które

odbyły się przed kilku dniami
wzięły udział stery oficjalne, w
imieniu Francji żegnając poległych
w twardej służbie morza. Poza
nimi — rodziny marynarzy, które
na długie lata okryła żałobą przej-
mująca śmierć 52 z załogi łodzi
podwodnej.

Na kołyszącym się na wzbu-
rzonych falach morza kontrtorpe-
dowcu „Bison'”, 8 ludzi w ponurem
przygnębieniu patrzyło na przewi-
jającą się uroczystość żałobną, sa-
lutując rozpływającą się w wietrze
morza „Marsyljankę”, składając
ostatni hołd uduszonym w stalo:
wym grobie.

Tych ośmiu — to ci, jakże nie-
szczęśliwi szczęśliwcy, z załogi
„Promoteusza”, jedyni, którzy zo-
stali wyratowani z katastrofy.

Potem zaczęły się przemówie-
nia pożegnalne. Minister marynar-
ki mówił:
— Przynoszę ostatnie pożegna-

nie i ostatnie pozdrowienie naro-
du dla marynarzy z „Promete-
usza',. Marynarka francuska
przyjmuje z czcią tę najwyższą
lekcję bohaterstwa, jaką jej dali-
ście i idąc waszym śladem, nie ba-
cząc na żadne niebezpieczeństwa,
obejmie ze spokojem i odwagą co-
dzienny swój obowiązek... Nie zo-
staniecie zapomniani, wasze dzieci
znajdą się pod najczulszą opieką

ojczyzny... '
TAI

 

Rozlegają się salwy honorowe.
„Wszystkie dzwony na wybrzeżu
biją. I cały horyzont, jak daleko
wzrok sięga, pokrywa się dymem
armatnim i zewsząd głuche echo
przynosi odgłosy strzałów. Wszyst
kie bowiem okręty wojenne fran-
cuskie, jakie znajdują się w okoli-
cach wybrzeży Francji, rėwno-
cześnie o tej samej sekundzie od-
dały potrójne salwy honorowe w
hołdzie dla poległych bohaterów.

Następnie nad otchłanią, kry-
jącą stalowy grób, przepływa deli-
lada okrętów wojennych. Na po-
kładach przy dźwiękach „Marsyl-
janki* wszyscy salutują i w o-
tchłań wodną spadają wieńce.
Wieńce od państwa, wieńce od ro-
dziny, a na wstęgach proste i
smutne słowa: „Drogiemu ojcu”,
„Mojemu narzeczonemu“, „„Nasze-
mu synowi...

Uroczystość skończona... Ostat-
ni hołd złożono 52 męczennikom
ze stalowego grobu na dnie oce-
anu.

PITA
Wyszła a druku =

książka p. t.:

Zbój...
FELIKSA DANGLA.

Cena tylko 50 groszy.
Do nabycia w Redakcji
„Dziennika Wileńskiego"
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SZKICE | OBRAZKI.
ŻYDZI I KILIMKL

Tak mniejwięcej zatytułował swój

soczysty feljeton, zaczynający się od wie-

lu zapytań żydek przebrany w białą tuni-

kę „Pierrota”, w „Naszym Przeglądzie”,

Jest to właściwie nie feljeton, a poemat

liryczny, zaśpiewany na cześć „żydów

popierających rzemiosło artystyczne w

polskich Beskidach.

Pisze on słowami mocnemi takie zda-

nie: ži

w»W huculskiej produkcji artystycz-

nej obserwujemy ciekawe współdziałanie

talentów artystycznych górali z żydow-

skim talentem organizacyjno-handlowym*

Brawo! wiemy o tem bardzo dobrze.

Przedmiot artyzmu ludowego, nad

ukończeniem którego pracował polski

wieśniak niejednokrotnie całe tygodnie,

przechodzi do rąk żydowskich za nędzne

$rosze, lub zabieranym zostaje jako pro-

cent od lichwiarsko wypożyczonego gro-

siwa...

„Świątki* w Beskidach kupowane za

parę złotych u górali, wędrują już jako

objekty kilkudziesięcio złotowe przez rę-

ce żydów na rynki wielkich miast,
To nikt inny tylko te utalentowane

žydy „besując“ wartość cennych arcy-
dzieł ludowej sztuki, obniżają jej wartość

u ludu, to te żydki utalentowane zniechę-
cają lud do pracy artystycznej, to talent

„organizacyjno-handlowy” dusi wieś pol-

ską, monopolizując zakup i dowolnie
(według swej wygody i swego widzimisię)

ustnawiając rynkowe ceny.

Q demoralizacyjnej działalności ży-

dów na wsi wiemy bardzo dobrze.

Zresztą łzawy Pierrot sam o tem pi-
sze:

„Zz opartego na zasadach pracy cha-

łupniczej, przemysłu ludowego żyją ty-
siące rodzin żydowskich”,

I dalej:

„na tym wycinku życia przejawia się

z niezwykłą wyrazistością historyczna ro-

la żydów „typowa”.

I to bardzo „typowa*”.

Typowem było rozpijanie chłopa w
żydowskich karczmach, typowe było ju-
dzenie wsi na dwór, typową jest po dziś
dzień bakteryjno-rozkładowa praca ży-
dów na wsi.

Żydowski Pierrot wskazuje z zapa-
łem na nowe tereny eksploatacji żydow-
skiej na wsi i oburza się na prasępolską,
która wspomina z goryczą o tej „misji
żydów* w słowach:

„Ogromne spustoszenie w sztuce ki-
limiarskiej zaczynają szerzyć licznepra-
cownie żydowskie w Kutach i Kossowie,
pracujące na ohydnych wzorach fabrycz-
nych, niemieckiego głównie stempla”,

I gdy polska prasa nawołuje do rato-
wania czystości i nieskazitelności sztuki
ludowej i ludowych artystów, żydowski
Pierrot obraża się strasznie i woła roz-
paczliwym głosem, że to pogrom.

Panie Pierrot, niech się pan uspokoi,
nikt w pańskie wołania nie uwierzy na
całym świecie...

Znają już was dobrze, a jeden mąż
stanu angielski w Genewie powiedział:

„Żydom w Polsce jest za dobrze i
dlatego wołają że ich gromią, Wołają tak
umyślnie, by odstraszyć od Polski na-
pływ żydostwa z zachodu, któreby było
dla żydów polskich konkurencją”...

Na każdem polu, nawet na polu kili-
miarstwa i sztuki ludowej.

A prasa polska ma rację: gangrena
żydowska plamić zaczyna wieś polską i
tę wieś ratowaś należy.

*

M. Junosza,

Z całej Polski.
„Štrzelcy“ pobili księdza, soł-

tysa I posterunkowego.
„Kurjer Zachodni“ donosi:
W czasie odbywającej się w

Konojedzie koło Kościan, zabawie
Stow. Młodzieży Polskiej, które
patronował w zastępstwie n'eo-
becnego proboszcza, ks. dr. Ku-
bika, ks. prob. Szurmiński z Wiel-
kich Łąk, okołu godziny 23 wtar-
gnęli, jak donosi „Kurjer Poznań-
ski* na salę członkowie miejsco-
wego „Strzelca* w towarzystwie
posiłków ze „Strzelca* w Kościa-
nie i rzucili sę na uczestników
zabawy. i  poturbowali powa-
żnie ks. prob. Szurmińskiego i
poranili miejscowego sołtysa oraz
dozorującego zabawę posterun-
kowego policji państwowej.

Kłopoty egzekutora.
Egzekutor urzędu skarbowego

w Mogilnie, w Wielkopolsce, wi-
dząc, iż w zwykły dzień nic nie
możezlicytacji sprzedać, wziął
się na sposób i pomaszerował z
dwoma zajętemi u jednego z go-
spodarzy końmi do Trzemeszna
i wystawił je na licytację w naj-
bliższy dzień targowy. Egzekutor
zawiódł się jednak srodze, albo-
wiem rolnicy byli wprawdzie licz-
nie na targu zebrani, lecz wśród
ogólnego śmiechu proponowano
kupno koni po 50 groszy za sztu-
kę, Cena ta doszła nawet i do
zł, za sztukę, ale kiedy już nikt
nie podbijał, ten co dawał po 2zl.
uciekł, obawiając się, że będzie
musiał kupić. Egzekutor stwier-
dziwszy, że koni nie sprzeda na-
wet po 2 zł., kazał je wprowadzić
do stajni. Jednak nie było chęt-
nego, ktoby chciał to uczynić, a
po długich staraniach jeden z
mieszkańców obiecał przyjąć ko-
nie, ale za dopłatą 10 zł. Wobec
tego egzekutor rad nie rad po-
stanowił odesłać konie właścicie-
lowi, ale ten stanowczo odmówił
przechowywania już raz zasekwe-
strowanych u niego zwierząt. Mie-
szkańcy Trzemeszna obserwowali
jeszcze przez kilka następnych
godzin, jak egzekutor bezskutecz-
nie usiłował konie gdziekclwiek
ulokować, aż wreszcie z  tru-
dem namówił jakiegoś małego
A> żeby je odprowadziłdo |
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Uruchomienie poczty lotniczej w Wilnie.
Na mocy zarządzenia Minister-

stwa Poczt i Telegrafów z dnia
3.VIIL. r. b. Nr.—PZ/610 zaprowa-
dza się wymianę przesyłek pocz-
towych, listowych, lotniczych z
Łotwą, Estonją i Finlandją za po-
średnictwem nowouruchomionej
linji lotniczej Warszawa—Wilno—
Ryga—Tallin z dniem 17 sierpnia
1932 r. trzy razy tygodniowo, t. j.
w poniedziałki, środy i piątki,
według następującego rozkładu:

odjazd z Warszawy 7,20
przyjazd Wilno 9,55
odjazd Wilno 10,25
przyjazd Ryga 13,00
odjazd Ryga 13,30
przyjazd Tallin 15,20

SPRAWY MIEJSKIE.
— Ankieta wśród przcowni-

ków miejskich W związku z

pracami Komisji Weryf:kacyjnej
i Redukcyjnej większość pracow-
ników miejskich otrzymała do
wypełnienia specjalne formularze.
Większość punktów tej ankiety
dotyczy stanu materjalnego pra-
cownika. Е

Po zebraniu tą drogą danych
będą one wyzyskane zarówno
przy pracach weryfikacyjnych,
jak również podczas redukcyj.
— Nareszcie remont rzeźni

miejskiej. W związku z antyhi-
gienicznym stanem urządzeń na
rzeźni mjeskiej o czem niejedno-
krotnie już pisaliśmy, Magistrat
zdecydował się wreszcie na prze-
prowadzenie gruntownego — ге-
montu.

Przedewszystkiem remont do-
tyczyć będzie hel, gdzie dokony-
wany jest ubój bydła. jak dotych-
czas w warunkach wysoce nie-
higjenicznych. Obecnie urządze-
nia hal zostaną zmienione względ-
nie gruntownie odrestaurowane.
—Magistrat wypowlada wal-

kę tajnemu ubojowi bydła. W
ostatnich miesiącach władze miej-
skie notują na terenie Wilna
ogromne rozszerzenie się tajnego
uboju bydła.

Zjawisko to przyjęło u uas
rozmiary dotychczas nienotowane.
W związku z tem w dniu wczo-
rajszym Magistrat zwołał nadzwy-
czajną konferencję zainteresowa-
nych czynników miejskich, na
której sprawa ta byla przedmio-
tėm bardzo szczegėlowych i dlu-
gich narad.

Po zanalizowaniu i omėwieniu
przyczyny notowanego faktu, ze-
brani poświęcili główną uwagę
środkom walki z tajnymi rzeźni-
kami. W wyniku konferencji o-
pracowano szereg radykalnych po-
sunięć. W pierwszym rzędzie
zwiększony zostanie nadzór i wy-
wiad rzeźni, dalej kary za przy-
łapanie na tajnym uboju będą
niepomiernie wyższe niż dotych-
czas. ;
— Na kino miejskie niema

reflektantów. Z dniem 15 b.m.
upływa ostatni termin składania
ofert na wydzierżawienie kina
miejskiego. Dotychczas wpłynę-
ła jedna tylko oferta. Złożył ją
imieniem Z. A. 5. P-u dyrektor
Szpakiewicz.

Nikła ilość oferentów tłuma-
€zy się ciężkiemi warunkami prze-
targu, jakie podyktował Magi-
strat.
— Statystyka produkcji rol-

nej na terenie Wilna. Jak się
dowiadujemy, Magistrat postano-
wił przeprowadzić statystykę pro-
dukcji rolnej na terenie m. Wil-
na. W tymcelu powołana zosta-
ła specjalna komisja na której
czele stanął ławnik Kruk.f

Zebrane przez Komisję dane
zostaną przesłane do Centralnego
Biura Statystycznego w Warsza-
wie.

Z MIASTA.
— Jaką będziemy mieli po-

godę. Leningradzkie biuro meteo-
rologiczne i analogiczne biu.o
ryskie zapowiadeją zakończenie
się okresu deszczowego w bieżą-
cym tygodniu i powrót dni sło-
necznych i ciepłych. Cyklon, któ-
ry ogerniał Wileńszczyznę, Miń-
szczyznę, kraje Nadbałtyckie i
Półnoeno-Zachodnią część Rosji
przerzucał się ku wschodowi..

Warszawski P. J. M (Państwo-
wy instytut meteorologiczny na
dzień dzisiejszy doncsi Na Wileń-
szczyźnie, Polesiu, Wol!yniu, Po-=
dolu i w Małopolsce wschodniej
pogoda o zachmurzeniu dużem
i przelotnych opadach, tempera-
tura do 18 stopni. Na Sląsku,
Podhali i w Tatrach rankiem
chmurno i mglisto, w ciągu dnia
rozpogodzenie, temperatura w gó-
rach do 15 stopni. Na Pomorzu,
w Wielkopolsce, Polsce środko-
wej i na wyżynie małopolskiej
zachmurzenie zmienne, gdzienie-
gdzie jeszcze drobne deszcze,
temperatura w ciągu dnia od 18
do 20 stopni.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Rejestracja mężczyzn w

wieku przedpohorewym. R>
ferat wojskowy M.gistiaiu pray:
stąpił do prac przygotowawczych
nad przeprowadzeniem dorocznej
rejestracjj mężczyzn w wieku
przedpoborowym.

Rejestracja urodzonych w ro-
ku 1914:ym odbędzie się od 1 do
-30 września włącznie podług pla-
nu, który będzie rozplakatowany
"w połowie bieżącego miesiąca.

oraz wymianek przesyłek listo-
wych i paczkowych krajowych
i nadchodzących odsyłek listo-
wych z Łotwy, Estonji i Finlandji
dla Polski i zagranicy we wtorki,
czwartki i soboty, według rozkła*
du lotów:

odjazd Tallin 10,10
przyjazd Ryga 12,00
odjazd Ryga 12,30
przyjazd Wilno 15,05
odjazd Wilno 15,35
przyjazd Warszawa 18,10
Jako urząd zbiorczy dla prze-

syłek lotniczych wyznaczono dla
Okręgu Wileńskiej Dyrekcji P.i T.
urząd pocztowy Wilno 1.

Ponieważ wielu zainteresowa-
nych nie posiada wymaganych
przy rejestracji metryk wskazane
jest, aby już teraz zwracali się
oni do referatu wojskowego Sta-
rostwa Grodzkiego z podaniami o
przedstawienie ich na komisje
poborowe w celu określenia
wieku.

POCZTA I TELEGRAF.
— Za nocną służbę na

poczcie. Na podstzwie uci.waly
Rady Ministrów,
stały zasady wynagrodzenia funk-
cjonarjuszów poczt i telegrafów
za nocną służbę.

Służba nocna, która liczyła się
dotychczas od godziny 21, liczo-
na będzie od godz. 22, przyczem
czas do 30 min. włącznie, obli-
czany dotychczas za pół godziny,
nie będzie uwzględniony.)

Wynagrodzenie za godzinę
nocnej służby, wynoszące dotych-
czas dla niższych funkcjonarju-
szów poczt i telegrafów od XVI
do XIII grupy uposażeniowej po
20 gr., obnižone zostalo obecnie
do 10 gr.

Jednoczešnie w nowych prze-
pisach opuszczone zostało do-
tychczasowe postanowienie, że
funkejonarjusze, pełniący służbę
całonocną, mają prawo do wypo-
czynku, wynoszącego conajmniej
24 a najwyżej 30 godzin.
W myśl nowych przepisów,

dodatek za nocną służbę nie
przysługuje funkcjonarjuszom, za-
jątym w służbie ambulansowej,
oraz w służbie radjo.
— Dalekie zasięgi telefo-

niczne Wilna. Z dniem5 sierp-
nia r. b. wprowadzony został ruch
telefoniczny między Wilnem a
Stanami Zjedoczonemi Ameryki
Północnej, Kubą, Kanadą, Meksy-
kiem i Austrajlą.

Opłata ża trzyminutową rozmo-
wę zwykłą wynosi 187 fr. 50 c.
do 262 fr. 50 c. Za rozmowy
przeprowadzone w godzinach sła-
bego ruchu pobiera się opłaty
normalne.

HANDEL i PRZEMYSŁ.
— Strajk w cegielni Miłel-

kowskiego. Onsgdsj w cejel:
ni Milejkowskiego w Ponarach,
wybuchł strajk zatrudnionych tam
robotników. *

Przyczyną wybuchu strajku
było niedotrzymanie przez właści-
ciela cegielni umowy, zawartej
między nim a cegielnikami, doty-
czącej warunków wypłacalności
wynagrodzenia za pracę.
W związku z tem onegdaj od-

była się w Inspektoracie Pracy
konferencja.
— Rewindykacja należności

z weksli. W ministerstwie spra-
wiedliwości rozpatrywany jest
wniosek zgłoszony przez organi-
zacje gospodarcze w sprawie re-
windykacji należności  wekslo=
wych,
W chwili obecnej procedura

ściągania należności powstałej po
zaprotestowaniu weksla jest wy-
jątkowo uciążliwa. Zwykle proce-
dura taka przechodzi różne in-
stancje i w końcu wierzyciel nic
nie może otrzymać.

Podczas gdy zaległości padat-
kowe posiadają w każdym wy-
padku pierwszeństwo i przeto
łatwo mogą być wyegzekwowane,
należności wekslowe nie posiada-
ją żadnego przywileju za wyjąt-
kiem procedury przy uzyzkaniu
t. zw. klauzuli egzekucyjnej.

Projektuje się zreformowanie
systemu zajęcia nieruchomości i
następnie licytaeji. „O ile przed:
miot spadnie z licytacji może on
być przez wierzyciela zabrany.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Karty na zjazd iegjoni-

stów do Gdyni. Zar:ąd Okręsu
i Oddziału Źwiązku Legjonistow
Polskich w Wilnie odwołuje po-
przedni komunikat o wydaniu
Kart Zjazdowych i podaje do
wiadomości, że sprawy zjazdowe
(przyjmowanie opłat i wydawanie
Kart Zjazdowych, jakoteż ulg ko-
lejowyeh (załatwiać będzie Sekre-
tarjat Związku w lokalu przy ul.
Tatarskiej Nr 3 od dnia 9 b. m.
do 11 b. m. w godzinach od 10
do 14 i od 17 do 20. Informacyj
udziela się również telefonem Nr.
1752. Sekretarjat Związku przy
ui. Bernardyńskiej Nr. 10 m. 1
w czasie organizacji Zjazdu, t. j.
od 9b. m. do 11 b. m. nie bę-
dzie urzędował, nowych zgłoszeń
absolutnie nie przyjmuje się.

 ASTEKO

Pamiętajcie o herbaciarni

dia intefigencji.

zmienione zo-

DZIENNIK WILEŃSKI

Kim jest jeden z organizatorów kasyna
: gry w Otwocku.

hazardowej w Otwocku w „Klubie
Klimatycznym” jest dobrze znany
w Wilnie Rosjanin Andrjanow, któ
ry w r. 1927 przybył do Wilna z
Łotwy i wszedł w porozumienie z
zarządem „Białoruskiej Chatki”,
posiadającej koncesję na grę w
loto.

Andrjanow przekonał zarząd
„Białoruskiej Chatki“, že jest „fa-
chowcem“ i potrali urządzič grę w
loto. Zarząd „Białoruskiej Chatki!'
w kwietniu 1927 r. zawarł umowę
z Andrjanowym na mocy której
B. Chatka miała pobierać tylko
45 proc. dochodów od gry w loto,
natomiast Andrjanow 55 proc.
Jednocześnie Andrjanow obowią-
zał się opłacać wszelkie wydatki,
związane z grą w loto, podatki, ko-
morne za lokal i t. d.

Następnie wyjaśniło się, że
Andrjanow nie opłacał Kasy Cho-
rych i innych podatków, wskutek

czego sekwestrator Kasy Cho-
rych sprzedał meble, należące do

prezesa „Biał. Chatki". Pozostałe
zaległości podatkowe za grę w lo-
to nie opłacono do dnia dzisiej-
szego. Andrjanow zaś wyjechał do
Łotwy.

Prezes „Białoruskiej Chatki”
zwracał się do posłów  Białorusi-
nów sejmu łotewskiego z prośbą o
pociągnięcie Andrjanowa do odpo-
wiedzialności, ponieważ Andrja-
now winien „Biał. Chatce" około
15 tys. zł.

Wraz z Andrjanowym do Wil-
na przybyło kilku Łotyszów i
Niemców, którzy kierowali grą w
loto.

Pomiędzy „Biał. Chatką'* a Ło-
tyszami powstał szereg zatarśów,
ponieważ zarząd „Biał, Chatki”
ujawniał różne oszustwa, dokony-
wane przez „łachowców” gry w
loto.

Teatr I muzyka,
— Ostatnie gościnne występy dyr.

Ludwika Czarnowskiego w Teatrze Let-
nim, Dziś, Arnolda i Bacha „Pod zarzą-
dem przymusowym”.

Jutro „Pod zarządem przymusowym”.
— W Lutni, Dziś A. Tołstoja i P.

Szczegolewa p. t. „Azef”,
Jutro „Azef”.
 

POLSKIE RADJOWILNO.
Wtorek, dn. 9 sierpnia 1932 r.
11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka

operowa (płyty). 15.35: Kom. met. 15.40:
1. Lehmann w Perskim Ogrodzie. 2. Mu-
zyka operowa. 16.40: „Pani pisze listy”.
17.00: Popularny koncert symfoniczny.
18.00: „O morskich olbrzymach* odczyt.
18.20: Muz. tan. 19.15: Przegląd litewski.
19.45: Pogadanka radjotechnczina. 20.30:
Koncert. 20.45; „Niedyskrecje o niektó-
yrch pisarkach“. 22.40: Wiad. spor. 22.50:
Muz. tan.

Šroda, 10 sierpnia 1932 r.
11.58: Sygnał czasu. 15.15: Głosy

ludzkie w muzyce (płyty). 15.35: Kom.
Ha 15.40: w w zac 16.05:
oydn — symfonja d-dur ty). 16.35:

Wiek XX — wiekiem zak TE; Kon-
cert. 18,00: „Wieś w przeżyciach Bol.
Prusa” odcz. 18.20: Muzyka lekka. 19.00:
„Na szlaku kadrėwki“ — felj, 19.15: Li-
tewska audycja. 19,45: „Co nas boli“?
20.00: Koncert chóru. 20.35: Kwadrans li-
teracki. 20.50: Koncert solistów. 22.20:
Utwory J. E. Bacha (płyty). 22.40: Wiad,
sportowe. 22.50: Muz. tan.

KRONIKA POLICYJNA.
— Napad na białoruskiego

dziennikarza.
dzielę wieczorem na powracają-
cego do domu dziennikarza bia-
łoruskiego Mikołaja Szyło za-
mieszkalego przy ulicy Tyzenhau-
zowskiej Nr. 21 napadło dwóch
nieznanych osobników którzy z
okrzykiem „my się z tobą rozpra-
wimy” jęli go okładać; pięściami,
poczem jeden z napastników wyr-
wał mu z ręki parasol. Wystra-
szony Szyło podniósł alarm. Krzy-
ki jego zwabiły przechodniów,
co zmusiło napastników do uciecz-
ki wraz z odebranym od niego
parasolem. Jak się dowiadujemy
Mikołaj Szyło zameldował o do-
konanym na niego napadzie po-
licji, która wszczęła dochodzenie.
Wedle przypuszczeń Szyły napa-
du dokonano na niego na tle po-
litycznem, bowiem jako dzienni-
karz brał czynny udział w życiu
społeczno - politycznem, mniej-
szości białoruskiej. Policja nato-
miast przypuszcza, iż ma się w
danym wypadku do czynienia ze
zwykłą kradzieżą.
— Włamywacz wyciągnięty

z pieca za pięty. W dniu wczo-
rajszym w godzinach wieczoro-
wych wywiadowcy wydziału śled-
czego otrzymali poufne informac-
je, że poszukiwany przez nich od-
dawna zawodowy złodziej i wła-
mywacz Aleksander Piekarski, u-
krywający się dotychczas przed
wymiarem sprawiedliwości, prze-
bywa obecnie w mieszkaniu swej
kochanki Wysockiej przy ulicy
Jerozolimskiej. Złodziej zauważył
wkraczających wywiadowców i
usiłował ukryć się przed nimi w
piecu.

Wytrawne oko wywiadowców
zauważyło jadnak wystające z
pieca pięty Piekarskiego, za które
wyciągnięto go z niefortunnej
kryjówki.

Pobyt w piecu nie uszedł mu
bezkarnie. Piekarskiego po wyj-
ściu z pieea trudno było poznać
wyglądał raczej na murzyna, gdyż
pokryty był grubą warstwą sadzy.
Przewieziono go do aresztu cen-
tralnego.

— Poszukiwanie zaginionych. W dniu
wczorajszym do policji wpłynęło zameldo
wanie niejakiej Szejny Rapoport za-
mieszkałej przy zaułku Węgierskim 17
o zagadkowem zaginięciu jej 60 letniego
męża Josela, z zawodu kupca, który w
dniu 5 b. m. wyszedł z domu i dotychczas
nie powrócił, Maldująca przypuszcza, że
mąż jej wyszedł z domu w zamiarze po-
pełnienia samobójstwa, gdyż ostatnio
znajdował się w stanie silnej depresji
wobec ciężkich warunków materjalnych.

Tegoż dnia wpłynęło do policji je-
szcze jedno zameldowanie o zaginięciu
14-letniego chłopca M. Elchonesa, który
dnia 6 b. m. wyszedł z domu i zaginął.
Policja poszukuje zaginionych.
— Okradzenie pijanego na brzegu

Wilenki. P. Bronisław Wojciechowicz,
będąc w dniu wczorajszym pod dobrą
datą, udał się na brzeg Wilenki, gdzie
«wkrótce zasnął błogim snem.

Po obudzeniu się skonstatował brak
50 zł., które zostały mu skradzione wi-
docznie podczas snu.

O zmartwieniu swojem powiadomił
policję, która poszukuje złodzieja.
— Aresztowanie podejrzanego o kra-

dzież. W, sobotę ubiegłą podczas defila-
dy na ulicy Mickiewicza aresztowany
został pod zarzutem dokonania kradzieży
niejaki Zelman Majmin — właściciel za-*
kładu fryzjerskiego przy ulicy Piwnej
nr. 2, Majmina osadzono w areszcie.

 

W ubiegłą nie- |

Tajemnice gabinetów
restauracyjnych.
W, dzienniku francuskim „Pa-

ris Soir* znany twórca mody Paul
Poiret drukuje swe pamiętniki z
życia przedwojennego Paryża. Poi
ret obracał się we wszystkich ko-
łach towarzystwa paryskiego, łą-
czyły go stosunki z najwybitniejsze
mi wówczas osobistościami i pamię
tniki jego są dlatego bardzo cieka-
"we.

Jedną z wielu osobliwošci ba-
wiącego się przed laty Paryża by-
ły oddzielne gabinety w modnych
restauracjach. Gabinety te po wię

kszej części przechodzą już do hi-
storji i obecnie prawie zupełnie wy
szły z mody, a pozostały tylko w
kilku dawniejszych restauracjach.
Oddzielne gabinety w restaura-
cjach paryskich były świadkami
niejednego pikantnego zdarzenia,
zarządzający restauracjami mogli-
by odsłonić niejedną ciekawą taje-
mnicę ówczesnych gabinetów od-
dzielnych.

Właśnie Poiret opowiada cie-
kawą historyjkę, której bohaterem
był, według jego słów monarcha je-
dnego z państw obcych, wielce po-
pularny w czasach ówczesnych w
Paryżu.
W czasie jednego ze swych po-

bytów w Paryżu monarcha ten za-
mierzał spożyć kolację w znanej
restauracji „Całć Anglais" w od-
dzielnym gabinecie z pewną uro-
„dziwą mężatką, na którą padł jego
wtedy wybór. Przedsięwzięto na-
turalnie wszystkie środki, aby inco
śnito monarchy oraz jego towarzy-
szki nie było nikomu zdradzone.
I dla odwrócenia uwagi każde z
z nich przyszło oddzielnie do re-
stauracji, gdzie zajęli wytworny
gabinet.

Ale przyjemne chwile w gabi-
necie trwały krótko, ktoś zapukał
do drzwi. Okazało się, że do re-
stauracji przyszedł komisarz poli-
«cji wezwany przez znanego oby-
watela paryskiego, aby skonsta-
tować fakt zdrady żony jego w je-
ddnym z gabinetów restauracyj-
nych. I jak to bywało w tego ro-
dzaju wypadkach, komisarz przy
szedł ze świadkami i ze ślusarzem,
który miał ewentualnie wyłamać
drzwi.

Komisarz zwrócił się do właści-
ciela restauracji z żądaniem, aby
ten dał mu możność wejścia do
wszystkich zajętych gabinetów. A-
le właściciel restauracji, doświad-
czony w tego rodzaju wypadkach
idbający o reputację swego wyso-
kiego gościa, przekonał komisarza,
że takiej pani jakiej szuka komi-
sarz nie ma zupełnie w restauracji
i wobec tego nie ma potrzeby nie-
pokoić gości, spokojnie spożywają-
cych kolącję w gabinetach. Komi-
sarz udał, że wierzy słowom wła-
ściciela i opuścił lokal wraz z to-
warzyszącemi mu osobami, lecz bę
dąc przekonany, że tak nie jest w
rzeczywistości, ustawił przy wszy-
stkich wyjściach detektywów, któ
rzy mieli zwrócić baczną uwagę na

osoby wychodzące.
Około godz. 10 wiecz. z lokalu

restauracyjnego wyszedł kuchcik,
prześliczny chłopiec, trzymając w
rękach duży koszyk pleciony. Na
głowie miał czapeczkę, która mu
zupełnie zasłaniała część twarzy.
Stopniowo lokal zaczęli opuszczać
1 inni goście, przeważnie parki. A-
genci policyjni napróżno przygląda
li się wszystkim wychodzącym, o-
soby przez nich poszukiwanej nie
było.

Wreszcie około północy wyszli
ostatni goście: byli to agenci gieł-
dowi, którzy w jednym z gabine-
tów załatwiali swe interesy giełdo-
we. Jeden z nich zwrócił uwagę
agentów niezwykłem swem podo-
bieństwem do króla angielskiego.
Dowcipny restaurator wyjaśnił za*
raz komisarzowi policji, że padł on
ofiarą omyłki... niezwykłego podo-
bieństwa giełdziarza do króla an-
gielskiego. Komisarz musiał przy-
znać się do swej pomyłki i strapio-
ny poszedł do domu.

A tymczasem kuchcik już da-
wno był u siebie w domu i zrzuciw
szy kostjum kuchcika, przekształ-
«ił się w uroczą damę, przykładną

- małżonkę poważnego obywatela
paryskiego. :

ŽYDZI A MASONI.
(Henryk Rolicki: Zmierzch Izraela, Warszawa 1932, str. 423, Sklad
Główn.: Adm. „Myśli Narodowej”, Warszawa, Al. Jerozolimskie 17).

Najważniejsze postacie w po-
czątkach masonerji to żydzi (str.
218—233):

Wolnomularstwo jako nowa
forma organizacji, powstaje w
Anglji w XVII w. przed rewolucją
Cromwell'owską. Trzy stopnie
pierwotnego wolnomularstwa, sto-
pień ucznia, czeladnika i mistrza
miał, według Ragona, wprowadzić
wychrzczony żyd, Eljasz Ashmole,
antykwarz, astrolog i alchemik
(patrz Nesta Webster: Secret so-
cieties and subversiwe movements
str. 122 oraz Andre Baron: Les so-
cietes secretes, Leurs crimes str.
263), Stefan Mgorin, twórca rytu
szkockiego dawnego i przyjętego,
był również bardzo silnie poma-
wiany o żydostwo (patrz Gustave
Bord: La Franc - Maconnerie en
France str. 187). „Ryt szkocki da-
wny i przyjęty, przywieziony z A-
meryki przez braci Hacqyet'a i de
Grasse - Tilly'ego, nie miał żad-
nych dowodów swego powstania,
prócz patentu o podejrzanej auten
tyczności, dostarczonego w r. 1761
bratu Morin“. (Gaston Martin:
Manuel d'histoire de le Franc-Ma-
connerie francaise str. 141). Nie-
zależnie od tego rytu istniała w Pa
ryżu osobna kapituła szkocka pod
kierownictwem żyda, Abrahama.
(patrz Benjamin Fabre: Franci-
scus, Eques a Capite Galeate, str.
249),

Utworzona w r. 1717 w Londy-
nie Wielka Loża Angielska, skupia
jąca pod swoją władzą loże angiel-
skie, używa dziś godła o którego
pochodzeniu tak pisze angielska
badaczka tajnych związków:

„W poprzedniem stuleciu go-
dła, używane obecnie w Wielkiej
Loży, zostały narysowane przez
amsterdamskiego żyda, Jakóba Je-
hudę Leona Templo, będącego to-
warzyszem Gromwell'owskiego
przyjaciela, kabalisty Manasse ben
Izraela. Aby przytoczyć autorytet
żydowski w tej sprawie to p. L.
Woli pisze, że Templo „miał mo-
nomanję... w stosunku do wszyst-
kiego, odnoszącego się do Šwią-
tyni Salomona i Namiotu Pustyni.
Skonstruował olbrzymie modele
tych budowli”, Wystawił je w Lon
dynie, który odwiedził w r. 1675 i
wcześniej i nie wydaje się czemś
nierozsądnem ten wniosek, że to
mogło dostarczyć źródeł natchnie-
nia tym wolnomularzom, którzy w
czterdzieści lat później kształtowa
li rytuał masoński. W każdym ra-
zie godła, używane dotąd przez
Wielką Lożę Anglji, są niewątpli-
wie nakreślone przez żyda”. (Ne-
sta Webster: Secret societies str.
122 i 123).

Specjalnej, tajemniczej sławy
zażywał także w wolnomularstwie
XVIII w. zagadkowy hr. de St. Ger
main, posiadacz eliksiru życia, po-
dający się za księcia Rakoczy'ego.
Kto to był w istocie?

śKs. Barruel informuje nas, że
pod kierownictwem Savalette'a de
Langes istniał w Paryżu w r. 1781
klub illuminatów, w którym spoty
kali się Cagliostro, hr. de St. Ger-
mein i zwolennicy Swedenborga.
(ks. Barruel: Memoires t. IV str.
272). Jedni uważali „hrabiego” za
syna alzackiego żyda, nazwiskiem
Wolif (patrz Gustave Bord: La
Franc-Maconnerie str. 307 oraz
Fr. Bonomen. Histoire de la Franc
Macinnerie str. 106). Mi-
nister Ludwika XV ks. Choiseul u-
ważał go za syna żyda portugal-
skiego (patrz Gustave Bord: La
Franc Maconnerie str. 310). Tę
wersję potwierdza żyd rosyjski,
wybitny członek patrji kadetów
przed wojną, J. Hessen (J. Hessen
Żydzi w wolnomularstwie, str. 20).

Słynny Mesmer był w bliskich
stosunkach z St. Martin'em i Ca-
gliostrem (patrz Fr. Wittemans:
Histoire des Rose - Croix str. 147).
Opuściwszy Francję, osiada w Wie
dniu, gdzie bierze udział w tworze
niu rytu „braci azjatyckich” i od-
grywa w nim nawet rolę kierowni-
czą (patrz Arnold Marx: Die Gold
und Rosenzkreutzer str.135). Co to
był za ryt? Ryt „braci azjatyc-
kich” utworzony został w r. 1782.
Na czele rytu stał Synhedrjon. W
skład kierowniczych kół wchodzili
żydzi, a nawet chrześcijanie nosi-
li w nim pseudonimy żydowskie.
Jednym z kierowników Zakonu

był kabalista Markus Hirschfeld,
czyli marcis ben Bina. Protekto-
rem tajnym Zakonu był ks. Ferdy-
nand brunświcki, zarazem prote-
ktor Illuminatów. Weishauptu, a
później niedołężny wódz armji
sprzymierzonych, mających stlu-
mić rewolucję francuską. Filję swą
posiadał Zakon w Hamburgu, wiel
kiem skupieniu żydostwa (Infor-
macje z Allegemeines Handbuch
der Freimaurerei t. I, str. 49 — 52).
Ryt powstał z rytu „Rycerzy i bra-
ci Jana Ewangelisty z Azji w Euro
pie'. Garnęli się doń żydzi z po-
kątnych lóż, t. zw. Lóż Melchize-
deka. Podstawą nauki „braci azja-
tyckich'* była połączona z martyni
styczną symboliką liczb kabalisty
czna wiedza Różokrzyżowców. Za
kon rozszerzył się po całej Austrji
i'po innych krajach niemieckich
(patrz Arnold Marx: Die Gold —
und Rosenkreutzer, str. 133 i 134).
Najwyższym ich stopniem był „Le-
wita czyli Kapłan według Zakonu
Melchizedeka'' (patrz Wittemans:
Histoire des Rose-Croix, str. 126,

 
 

„Liczne loże niemieckie należały
do Zakonu Braci Azjatyckich w na
dziei, że znajdą tam tajemnice, któ
rych poszukiwali tak. zaciekle”.
(J. Hessen: żydzi w wolnomularst-
wie, str. 29).

Osoba Mesmera łączyła „braci
azjatyckich'* z martynistami fran-
cuskimi. Za przywódcę i twórcę
rytu martynistów uchodzi niesłu-
sznie St. Martin. Był on bowiem
tylko uczniem i to skromnym ucz-
niem Martineza Paschalis, który
grasował w południowej Francji,
dawnej siedzibie murranów, albi-
gensów hugonotów. Za centrum
swej działalności obrał Bordeaux.
„W lutym 1770 r. Paschalis miesz-
kał w Bordeaux u Carvalbo, żyda
wychrzczonego, dom Poiraud koło
bramy de la Monnaie". (Gustave
Bord: La Franc — Maconnerie, str.
244). Paschalis był żydem defardyj
skim. Wispółczesny mu mason ba-
ron de Gleichen, wyraża już to
przypuszczenie, Paschalis był z po
chodzenia Hiszpanem, prawdopo-
dobnie rasy żydowskiej, skoro jego
uczniowie otrzymali odeń wielką
liczbę rękopisów żydowskich (Sou
venirs de Baron de Gleichen str.
151). W XX w. żyd rosyjski, Hes-
sen ustala pochodzenie Paschali-
sa z całą stanowczością: Martinez
Paschalis, z pochdzenia żyd portu-
galski, nawrócony do chrześcijań-
stwa, jak ghostycy pierwszych wie
ków (t. zn. pozornie—iprzyp. auto-
ra) w swoim czasie odgrywał pe-
wną rolę w wolnomularstwie fran-
cuskiem“, (J. Hessen: Żydzi w wol
nomularstwie str. 45). Żyd ten, z
zawodu prosty woźnica, był właś-
ciwym twórcą Zakonu Martyni-
stów czyli Illuminatorów Ljońskich
który tak silnie przyczynił się do
wybuchu rewolucji francuskiej.

W ścisłym związku z t. zw. Il-
luminatami chrześcijańskimi t. j.
martynistami i rytem Swedenbor-
ga, działali t. zw. Illuminaci ba-
warscy, powołani do życia przez
Weishaupta. Kim był ów Weis-
haupt? Kim był ten człowiek, któ-
ry położył ostatnią minę pod an-
cien regime i królestwo Burbo-
nów? Adam Weishaupt (ur. 1748
zm. 1830) został w r. 1772 profe-
sorem prawa „naturalnego” i kano
nicznego na uniwersytecie w Ingol
stadt w Bawarji. W r. 1776 założył
tajny Zakon Illuminatów, na któ-
rego czele stanął pod pseudoni-
mem „Spartacus“. W tym samym
roku dał się przyjąć do loży „Żur
Behutsamkeit“ w Monachjum, po-
czem, jako wolnomularz, założył
w r. 1780 lożę w Bozen (Bolzano)
w Tyrolu austrjackim. W r. 1784
rząd bawarski wpadł na trop jego
rewolucyjnej organizacji, poczem
skonfiskował całe archiwum jego
Illuminatów (patrz Allgemeines
Handbuch der Freimaurerei pod
„Weishaupt“ t. II, str. 531). Inspi-
ratorem działań Włeishaupta w cza
sie rozwijania przezeń jego zakonu
był — według p. Fry-Hartwig-Wes
sely (Hartog Naftali - Herz), najbliż
szy przyjaciel Mojżesza Mendels-
sohna, zwanego przez żydów „trze
cim Mojżeszem” (patrz L. Fry: A-
chad ha-Am et le soinisme str. 15
i 16) cytuje A. Nieczwołodow:
L'empereir Nicolas II et les Juifts,
str. 210, oraz patrz także H. Gra-
etz: t, VIII, str. 222). Żyd, Bernard
Lazare, stwierdza, że „byli żydzi w
otoczeniu Weishaupta* (Bernard
Lazare: L'antisemitisme, str. 339).

Czarownik Cagliostro, haj hr.
de St. Germain, posiadacz eleksi-
ru życia, odgrywał w wolnomular-
stwie XVIII w. rolę pierwszorzę-
dną „o charakterze kierowniczym.
Potem dopiero usiłowano się go
wyprzeć, gdy czary“ jego częścio-
wo zostały zdemaskowane.

On to właśnie bawił w
Warszawie, gdy  twrozył się
Wielki Wschód Narodowy. On
brał udział we Francji w sprawie
„naszyjnika królowej”, mającej
przed rewolucją skompromitować
dom burboński. On utworzył ryt,
który w swych rozszczepieniach
prowadził w XIX w. decydującą a-
kcję rewolucyjną w życiu Euro-
py.' W r. 1782 utworzył masoner-
ję egipską, której był Wielkim Kof
tem (arcykapłanem) zaś żona je-
go Wielką Koftą (агсуКар!апКа).
Celem jego było oczyścić wolnomu
larstwo z niedowiarstwa za pomo-
cą magji obrzędowej. Istniejące je
szcze ryty Misraim i Memphis po-
chodzą stąd przeinaczone” (F. Wit
temans: Histoire de Rose - Croix,
str. 150).

Cagliostro wtajemniczenie swo
je otrzymał we Frankfurcie nad
Menem, siedzibie żydowstwa i sto-
licy Rotschildów.

ab”: =

„Cagliostro dowiedział się z ust
wtajemniczonych go, że stowarzy-
szenie tajne, którego część miał sta
nowić, miało już mocne korzenie;
że posiadało masę pieniędzy, roz-
sianą po bankach w Amsterdamie,
Rotterdamie Londynie, GenuiiWe
necji; że te pieniądze pochodzą z
wkładek rocznych, wypłacanych
przez członków. (Loius Blanc: Hi-
stoire de la Revolution francaise,
t. II, str. 93). ‚

Cagliostro, a właściwie Józef
Balsamo, był synem sycylijskiego
żyda (marrana) Pietro Balsamo,
(patrz Friedrich Buelau Geheime
Geschichten und raetselhtite Men-
schen t. L str. 311).

     



Z KRAJU.
HURAGAN NAD BRZEŚCIEM.

BRZEŚĆ n/B. (Pat). Nad mia-

stem Brześciem i okolicąprzeszła

gwałtowna burza. Pastwą żywio-

łów padło 25 domów, które uległy
znacznemu zniszczeniu, w tem ko-
ściół katolicki, więzienie, szpital,

oraz mach Dyrekcji Robót Pu-

blicznych. Około 200 domów ule-
gło mniejszemu uszkodzeniu. Wi-
chura wyrwała z korzeniami oko-
ło 180 drzew w alejach oraz plan-
tacjach miejskich, wywróciła zgó-
rą 100 słupów telegraficznych i e-
lektrycznych. W mieście wskutek
gwałtownej burzy 7 osób poniosło
śmierć, 1 osoba została ciężko ran-
na, zaś 20 lżej. Między in. zabity

został st. sierż, 4 dywizjonu samo-
chodów pancernych Kotacz. Wsku
tek burzy w 96 miejscach przer-
wane zostały przewody elektrycz-
ne, co spowodowało porażenie 3
osób, dwie z nich, a mianowicie 80
letnia Hanna Gerszenzon i 20
letnia Aleksandra Demidiuk po-
niosły śmierć na miejscu, zaś 30
letnią Janinę Wabowską, żonę
urzędnika kolejowego w ciężkim
stanie odwieziono do szpitala.
Brześć wskutek nawałnicy był
zupełnie odcięty od świata, gdyž
sieć tak telegraficzna jak i telefo-
niczna była przerwana.

Pioruny wznieciły szereg pożarów
na Wileńszczyźnie.

Ostatnie burze jakie przeszły
nad Wileńszczyzną, wznieciły no-
wy szereg pożarów.

Od uderzeń piorunów powstały
pożary we wsi Preswiczyszki,

gminy pliskiej, gdzie pastwą pło-

mieni padły zabudowania, należą-

ce do Piotra Szmiela.
W Brasławiu spaliły się zabudo

wania Stanisława Grodzia i innych.

We wsi Trabszy, gminy opskiej,

spaliła się stodoła. We wsi Załocki

w pobliżu Wilejki spaliła się sto-

Duża pożoga
Z Dzisny donoszą, że dnia 5 b.

m. wybuchł wielki pożar w Dok-

szycach. Ogień szybko rozszerzył

się obejmując kilka domów. Pa-

stwą płomieni padły 4 domy mie-
szkalne i 11 budynków gospodar-

doła z tegorocznemi zbiorami. Du-
ży pożar wybuchł również w fol-
warku Józefowo powiatu Wilej-
skiego. Pozatem zanotowano cały
szereg mniejszych pożarów spowo-
dowanych burzą.

Ogólne straty wynoszą ponad
20 tys. złotych.

Nie obeszło się również bez
nieszczęśliwych wypadków. Pod-
czas ratowania swego mienia w
czasie pożaru w Brasławiu został
poparzony Stanisław Grodź.

w Dokszycach.
skich. W. likwidacji pożaru ucze-
stniczyły wszystkie okoliczne stra-
że pożarne. Straty sięgają około
15 tys. zł. Przyczyna pożaru —
nieostrożne obchodzenie się z
ogniem.

Obchód zburzenia Jerozolimy w Łyngmianach.

Na dzień 11 b. m. przypada
rocznica zburzenia Jerozolimy.

Dzień ten żydzi obchodzą bardzo
uroczyście. Zbierają się zazwyczaj
na cmentarzu w Lyngmianach,
gdzie odprawiają modły. Okolicz-
ność ta daje im sposobność zoba-
czenia się ze swymi znajomymi i
krewnymi, zamieszkałymi po tam-
tej stronie kordonu. W roku bie-
żącym władze administracyjne za-

podań, przyczem opłata stemplo-
wa wynosi 11 zł 'W związku z
tem w dniu wczorajszym w imie-
niu żydowskiej ludności wileńskiej
interwenjował u władz wojewódz-
kich dr. Wygodzki z prośbą zmniej
szenia opłat stemplowych do 2 zł.

Jak już donosiliśmy, władze
litewskie w roku bieżącym nie bę-
dą czynić trudności przy przekra-
czaniu granicy.

_DZIENNIK WILEŃSKI

Z igrzysk olimpijskich.
Rekordy światowe w sztafetach.

iTelet. od własnego korespondenta.)

WARSZAWĄA. Do najbardziej
ładnych konkurencji lekkoatle-
tycznych zaliczone są zawsze biegi
sztafetowe, które wymagają pre-
cyzji przy zmianie pałeczek szta-
fetowych.

Sztafety lekkoatletyczne od-
były się w Los Angeles w ostatnim
dniu konkurencji lekkotletycz-
nych. Liczono się ogólnie z poje-
dynkiem Ameryki i Niemiec. Spo-
dziewano się po finałowych bie-
gach na 100 mtr, że w sztafecie
4%X100 mtr. padnie rekord świa-
towy, tak też się stało.

Sztafeta Ameryki w składzie:
Kiese, Toppino, Dyers i Wykoff
pobiła  niewiarogodnym wprost

Amarykanki biją

czasem równo 40 sek. rekord
światowy.

Drugie miejsce o 5 mtr. za
Ameryką zajęła sztafeta Niemiec.
Trzecie Włochy. Czwarte miejsce
wygrała Kanada.

Padł również rekord światowy
w sztafecie 4400 mtr. Ameryka
wystawiła zespół samych  mi-
strzów z Carrem na czele. Sztafe-
ta U. S. A. w składzie Taqua, Al-
bowits, Warren i Carr uzyskała
czas 3 min. 8,2 sek., 2) Anglja, 3)
Kanada, 4) Niemcy.

Dwie te sztafety wykazały, że
najszybszych ludzi świata ma A-
meryka i że Niemcom daleko jesz-
cze jest do rekordów światowych.

rekord światowy,
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Został pobity
rekord świątowy w sztafecie 4X
100 mtr. pań. Rekord dotychcza-
sowy był dość słaby, to też Ame-
rykanki z łatwością stały się re-

kordzistkami, zajmując  jedno-
cześnie pierwsze miejsce w cza-
sie 47 sek., 2) Kanada, 3) Anglja,
4) Holandja, 5) Japonja, 6) Niemcy.

Kobieta skacze 167 cmt. wzwyż
(Tei. od własn. koresp.)

WARSZAWA. Ostatnią kon-
kurencją lekkoatletyczną pań o
mistrzostwo |Igrzysk Olimpijskich
był skok wzwyż.

Amerykanka Schylly uzyskała

Zoballa (Argentyna)

rekord światowy, skacząc ładnym
stylem 167 cmtr.

Wynik ten, jak na kobietę, jest
bardzo dobry.

mistrzem Maratonu.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Bieg maratoń-
ski na dystansie 42 klm. odbył się
w niedzielę w czasie skwarnego
popołudnia ze startu, który się
mieścił na głównym stadjonie o-
limpijskim na drogach okalających
Los Angeles.
Maraton był jeden z najciekaw-

szych konkurencji. Padł tutaj
również rekord światowy, pobity
przez sławnego Zoballi, syna Ar-
śentyny, który uzyskał czas 2 go-
dziny 31 min. 36 sek.

Nowy rekord światowy mówi
sam za siebie o swej wartości
sportowej.

Ameryka — Japonja 10:0.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Mecz piłki wod-
nej pomiędzy Ameryką, a Japonją
zakońszył się sensacyjnym wyni-
kiem. Ameryka potrafiła dosko-
nałym pływakom Japonji strzelić
aż 10 bramek.

Najciekawszy mecz odbędzie
się z Węgrami, którzy są bodaj
najlepszym zespołem Europy.

Czyżby piłka wodna była taką
samą domeną Amerykanom, jak
hokej lodowy?

15-letni japończyk zwycięża w pływaniu.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

* WARSZAWIA. Sensacją za-
kończył się pływacki wyścig na dy
stansie 100 mtr, który stał się
sukcesem 15-letniego Japończyka
Mayzizpwa, uzyskał on czas 58,2

sek.
Drugim był również japończyk

Takaischy, a dopiero trzecim
Szwarc (Ameryka).

Francja zwycięża w szpadzie.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W zawodach
szermierczych w szpadzie decydu-
jącą walkę wygrał zespół Francji,
bijąc Włochy i Amerykę.

Francuzi, zwyciężając silny ze-
spół Włoch, odnieśli tem samem
wspaniały sukces.

|

Polska na 11 miejscu.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Zakończyły się
już całkowicie wszystkie konku-
rencje lekkoatletyczne, które,
prócz powodzi rekordów, daly
nam ogólną punktację państw.

Pierwsze miejsce miażdżącą
przewagą punktów zdobyła ma się
rozumieć Ameryka — 254 pkt.

Drugie miejsce zajęli jednak
Finnowie, którzy w Europie oka-
zali się najlepszymi lekkoatletami,
mając 72 pkt. Finnów wyratował
bieg z przeszkodami na 3.000 mtr.
wygrany przez Isohollę i final
5.000 mtr. wygrany przez Litlline-
na. Finladja zdobyła 72 pkt.

Trzecie miejsce _ przypadło
Anglji, która nazbierała 59 pkt.

Na dalszych miejscach znaleźli
się: Kanada 43 pkt, Japonja 37
pkt. Niemcy 36 pkt., Irlandja,
Włochy Szwecja, Austrja i Polska
25 pkt.

Ogółem punktowanych jest 28
państw.

Polska, gdyby nie szereg nie-
szczęśliwych wypadków, znalazła-
by się z pewnością przed Niemca-
mi, a może nawet i przed Japonią,
co dałoby czwarte lub piąte miej-
sce.
Sport.
 

sport
w Wilnie.

Dziś 1 p. p. leg, kończy mecz

z Makabi.

Po niedzielnym nieskończonym
meczu piłkarskim o mistrzostwo
Wilna między 1 p. p. leg, a Maka-
bi, który przy stanie 2:0 na ko-

rzyść 1 p. p. leg. został z powodu
deszczu i ciemności przerwany
przez sędziego, odbędzie się dzi-
siaj decydująca dogrywka 15 mi-
nutowa.

Po dogrywce o mistrzostwo
odbędzie się mecz towarzyski
między 1 p. p. leg. a Makabi.

Zawody odbędą się na boisku
przy ul. Wiwulskiego. Początek o
godz. 15.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 8 VIII

Waluty i dewizy:
Belaja 123,60 —124,11 —123,49
Bukareszt 5,43—5,37—5,31.
Holandja 359,15—360,05—358,25,
Londyn 30,85—30,82—31,00—30,68.
Nowy York 6,923—8,943—8.903,
Nowy York kabel 8,928 —8,948—8,908.
Paryż 34 94—35,03—34,85.
Praga 25,40>—26,46 —26,34
Szwajęarja 173,80 —173,85—174,26—173,40
Włochy 45,40—45,42—45,18
Berlin 212,25.
Tendencja przeważnie słabsza.

Papiery procentowe:
3: poź. budowli. 34'/,. 407, poż

Inwest. 94'/, 40/, inwest. ser. 103 /,
50), konwers. 36,25—36. 4%, dolar. 48!|,—
48,60. 7%:, poż. stabilizacyjna 48,13—49,75
—418,40—48,52',. 8%, L. Z. Ziem. 48.
5 L. Z. m. Warszawy 45',. 80, L 7.
m. Warszawy 55,88—56,73. 8'|, L. Z. m.
Łodzi 554 107, L. Z. m. Siedlec 50',.
Tendencja dla pożyczek niejednolita,
dla listów słabsza.

Bank Polski 70. Lilpop 11.
dencja utrzymana.
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REFUSKING. | „A

„Pieniądze albo życie”.
-__ Kiedy wskazówki zegarka stanęły na pięć przed
dwunastą i nadeszła decydująca chwila, Antoniego
ogarnął dziwny, paraliżujący chłód. Siląc się na spo-
kojne brzmienie głosu, rzekł do Billingsa:
+ Możebyśmy poszli zobaczyć?
Jednocześnie mignęła mu myśl, że jest w takiej

roli jak stróż więzienny zapraszający skazańca na
krzesło elektryczne.

Billings spojrzał na niego szczególnym wzrokiem.
Antoni wiedział, że przyjaciel był wyjątkowo

przenikliwy i coś sobie pomyślał. Ale zaraz to opa-
nował i odpowiedział z całym spokojem:
— Owszem, mogę wyjść.
— Będziesz pod ochroną przyjaciół — rzekł de-

speracko Antoni.

54)

Orvainalnv Flit sprzedawany jest wyłącznie w herme. trzymać. Rossini—przecież w prze-
„Zona zdradza panal* ciwnym razie nie potrze-

syknęła jak źmija. bowałaby protekcji.

lała blada poświata księżyca na statek i na lekko
spienione morze. Koło burty stał rząd ciekawskich.
Georgina przyłączyła się do nich, lecz Antoni odpro-
wadził Billingsa trochę na stronę. Poczem zwrócił
oczy ku burcie i ku ciemnemu wzburzonemu morzu.

Skrzynka spuszczona na fale oddalała się szybko
od jachtu. Osadzona w wieku lampka elektryczna
wskazywała ku niebu smugą światła niby palcem
przeznaczenia.

Antoni popatrzył na czarną linję horyzontu i na
częściowo zachmurzone niebo. Noc ziała pustkę i
ciszą. Uderzyło osiem dzwonków.

Naznaczona godzina wybiła.
Dużo czasu upłynęło, nim Antoni ochłonął z gro-

zy wspomnienia tej północnej godziny. Sto razy wy-
dało mu się, że nie wytrzyma. Z ostatniem uderze-
niem dzwonka na „Morganę'” spadła martwa cisza.
Nikt się nie odzywał i słychać tylko było niestrudzo-
ne pluskanie wirujących wód. Oczy wszystkich go-
niły za oddalającą się szybko i blednącą w mroku

bramy. 370—2 Bronisława Grechowskie-
Я . I. Piłsud-Er 5416

— Samolot — rzekł leci z tamtej strony.
Wiskazał palcem na prawo i Antoni usłyszał sła-

by, nieomylny szum motoru samolotowego. Usłyszeli
go na długo przedtem nim dostrzegli. Gdzieś z przest
rzeni niosła się ku nim skrzydlata groźba, wybijając
się słabym warkotem nad szum morza i zawodzenie
wiatru.

I inni to usłyszeli i w grupie koło burty zaznaczy-
ło się niespokojne poruszenie. Dzielono się uwagami,
wykrzykiwano. Szum stał się wyraźniejszy i głoś-
niejszy. Ale nie można było określić bardzo dokła-
dnie jego kierunku. Oczy wszystkich przeszukiwały
bacznie połać nieba, z której mógł spaść żelazny
ptak.

Wreszcie Antoni dostrzegł na tle rozjaśnionej
księżycem chmury czarny punkt, który zaczął ros-
nąć, aż przybrał wyraźny kształt. Potężny ptak le-
ciał prosto na światełko, promieniejące ze skrzyni,
która odpłynęła przeszło sto jardów za rufę.

Leciął z magiczną szybkością, olbrzymi czarny,

ннн rwaniu mu łańcuszka od
zegarka?

szkodowanego, po wy-

KATANII

Antoni domyślił się, że lotnik zobaczyi zgóry
czarny kadlub „Morgany“. Z wysokości dwustu stóp
hydroplan zniżył lot i przeleciał nad masztami jachtu.
Huk motoru, bicie serca, złudne wrażenie wielkiej
bliskości samolotu i jego złowrogich zamiarów spra-
wiły, że Antoni zapomniał na śmierć o Billingsie i o
ostrzeżeniu Barry'ego.

Opamiętał się dopiero przy trzeciem umówionem
zaszlnięciu i zdjęty głęboką trwogą, zsunął z szyi ra-
mię Billingsa. Przyjaciel opuścił spokojnie rękę i
rzucił mu tylko zdumione spojrzenie. Antoni nie po-
chwycił jego wzroku, lecz odczuł.

Hydroplan leciał w górę bardzo ostrym kątem.
Warkot słabł zagłuszany świstem wichury. Antoni
oderwał od niego oczy i przypomniawszy sobie o re-
żyserskich instrukcjach Barry'ego, odwrócił się ty-
łem do Billingsa i oddalił o kilka kroków wzdłuż
burty, jakby zapatrzony w niebo.

Liczył kroki. Jeden — dwa — trzy —cztery...
— Ręce do góry! — usłyszał za sobą głos Bar-

: Billings nie odpowiadając, objął go ręką za szyję smugą šwiatla. straszny. Warkot motoru wzmógł się do ryku. Wiel- ry'ego. — Mam cię, Micah Thrumm — mam cię,
i tak powędrowali na pokład. | Upłynęło pięć minut. kie skrzydła zawisły już nad wzburzonemi falami,  Vallance!

Barry emu udało się w jakiś cudowny sposób Dziesięć. jakby gotując się do „wodowanią” e ptak Zapadło milczenie, wśród którego zabrzmiał ci-
namówić kapitana na współdziałanie, sdyż wszystkie Antoni myślał, że już dłużej nie wytrzyma. przestraszył się, wzbił się 2ро' jza- chy, szyderczy śmiech.
światła pokładowe były zgaszone i tylko zgóry się Billings pierwszy usłyszał daleki szum. toczy! ogromne koło. (c. d. n.)

 


