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Powstańcy edzyskali pozycje pod Lemana | ŪdiazdPrezydentaR.P.do Bukaresztu
LONDYN 6.6. Reuter donosi z Bil

bao, že po gwaltownylch walkach, ja
kie toczyły się nocy ubiegłej, pow-
stańcy odzyskali pozycje pad Lemo-
na,

miejscu, w którym wydarzyła się ka
tastrofa.

PRYMAS HISZPANII W TROSCE
‚О LOS EWAKUOWANYCH DZIE-

CI HISZPAŃSKICH
;  PAMPELUNA 6.6 Kardynał Go-

RZĄDOWYCH fma, prymas Hiszpanii i arcybiskup
AMORE BIETA 6.6  Korespon- Toledo, przesłał do kardynałów, pry

dent Havasa donosi, iż gęsta mgła masów Francji, Anglii, Belgii, Holan
i upał utrudniały w dniu wczoraj- dii i Meksyku pismo, w którym pro-
szym ldziałania wojenne na większą'
skalę. W godzinach popołudniowych|
aftyleria i lotnictwo powstańcze a-|
strzeliwały silnie stanowiska wojsk|

BOMBARDOWANIE OKOPÓW

si o zainteresowanie się losem dzieci
hiszpańskich, ewakuowanych do
tych krajów. Kardynał Goma oświad
cza w liście, iż ma wiadomości z do|
brego źródła, że wiele z pośród ty-j
sięcy tych dzieci wysłano do rodzin
niekatolickich, co napawa go obawą
że dzieci te otrzymają wychowanie
antychrześcijańskie. końcu Pry-
mas apeluje do miłosierdzia bisku-
pów zagranicznych.

Zjazd masońskich Rotary-Klubów
ministrowie Francji

|zydent R. P. prof. Ignacy Mościcki niu świty z zamku na dworzec głów
jodjechał z wizytą do Rumunii w to- ny. Orszak Pana Prezydenta, poprze
„warzystwie p. min. spraw zagr. J. idzany był przez szwadran szwoleże
Becka, szefa protokółu dyplomatycz rów J. P.
nego M.S.Z. p. Romera, szefa gabi-| O godz. 12.30 specjalny pociąg
'netu widskowego gen. Schally oraz z Panem Prezydentem odjechał przy

Ф. |‹!і'шіеі1‹ас11 hymnu narodowego w
Pan Prezydent R. P. wyjechał o drogę do Bukaresztu.

Motywy wyroku w sprawie Myślenickiej
| Sąd Okręgowy w Krakowie, któ czasie utarczki z policją, ponieważ
jry rozpoznawał sprawę 47 towarzy- nie wiadomo kto z pośród oskarża-
szy. Doboszyńskiego, oskarżonych o mych strzelał. -Przy wymiarze kary,
udział w najściu na Myślenice, w mo sąd wziął pai uwagę pobudki czynu

 

ppociskami dnygę z Amore-
ieta do Galdacano i linię kolejową,

która łączy tę drogę z drogą San Se-
bastian — Bilbao. Około godz. 15-ej
uikazały się eskadry samolotów my-
śliwskich i bombardowych, które o-
strzeliwały okopy wojsk rządowych
i lasy sosnowe, pokrywające wzgó-
rza dokoła Lemona. O godz. 18.30 w
okolice te powróciło około 30 sa-
molotów pxiwstańczych, które zrzu-
ciły na linie rządowe jeszcze wiele
pocisków.

HISZPANIA NARODOWA STRA-
CIŁA JEDNEGO Z NAJWYBIT-

NIEJSZYCH PRZYWÓDCÓW

PARYŻ 5.6. Agencja Havasa do-
nosi z pogranicza francusko - hisz-

3 h na wschód od Galdaca-!
a. dział 75 i 155 cm. zasy-!

Obecni prezydent i
| NICEA 6.6. W: dniu dzisiejszym
rozpoczął się tu kongres Rotary -
Clubów, na który przybył z Paryża
prezydent Lebrun, 'w towarzystwie
ministrów Delbos,  Gasnier-Duparc,
Bedouce i Tasso. Po przybyciu do
Nicei, prezydent Lebrun złażył wią-
zankę kwiatów u stóp pomnika po-
ległych w czasie wielkiej wojny, po
czym udał się do kasyna miejskiego,
gdzie obraduje kongres. Po przemć-
wieniu powitalnym burmistrza Nicei,
zabrał głos prezes międzynarodowe:|
|go Rotary - Clubu Manier, dziękują:|
prezydentowi, ministrom i członkom
parlamentu irancuskiega za przyby-
cie na kongres. Z kolei wygłosił prze
mówienie minister Delbos, podkreś-
lając, iż Rotary - Club łączy. 175.000
zwolenników w 4-ch tysiącach klu-

 

'ne. Wracają jednak później i wywo- -jenie, za!

(się do usunięcia tych niepokojów i|zeznaniami w sądzie 36 oskarżonym

"polityka Francji i program Rotary -|którzy dzałali w lesie Por:

pańskiego: śmierć gen. Mola otwie-.bów, rozszerzających swą działał
ra poważne zagadnienie dla dowódz ność na 80 krajów. Pragniecie — mó
twa armii powstańczej i wywrze nie wił minister — aby między naroda-
wątpliwie wpływ naorganizację rzą- |mi dobrej woli i wzajemnego szacun:
du w Salamance. Gen. Mola nieza- ku, zagwarantowany został pokój i

wej, jaką miał, był niewątpliwie in- ten sam duch, który kieruje czynami
spiratorem litycznym  powstań-

leżnie od wyjątkowej władzy wojsko owocna współpraca: Ożywia panów |W

 

tywach ogłoszonych-w sobotę 5 bm. który był ideowym, jednak przez o:
rozchadzą się zbyt często, a Marmo- |po wyroku stwierdził na wstępie, że  skarżonych źle pojętym i w wykona
nia życia międzynarodowego wysta wydany był przez Deboszyńskiego |niu występnym. Sąd wziął ponadto
wiona jest na ciężkie próby. Narody|zakaz bicia i burzenia. Sąd uznał do pod uwagę niekaralność dotychcza-
uginają się pod ciężarem zbrojeń, a stateczne podstawyj do przyjęcia o- |sowego życia oskarżonych i działa-
groźby i niepokój zakłócają rytm ży- |skariżenia o związku zbrojnym, któ- |nie wpływu przywódcy.
cia i przeszkadzają powrotowi po- |ry stworzyli oskarżeni, Sąd wskazuj W uzasadnieniu wyroku  prze-
myślności. Dzięki staraniom i rozwa- ije, że związek ten miał dowództwo, | wodniczący podniósł też Z oko
dze groźby te częstokroć są usuwa- 'był ziiyscyplinowany, posiadał uzbro|liczności łagadzących, m. in. dotyca

j bezpieczoną aprowizację i w |czasową nielkaralnąść zasądzonych,
łują znowu niepokój wśród narodu. ogóle posiadał charakter wojskowy. | wpływ przywódcy inż, Doboszyńskie
Francja gorąco pragnie przyczynić | Udział w tym związku udowodniono |go na oskarżonych, oraz rozmiary i

i (alkość udziału poszczególnych oskar
przygotować współpracę narodów w Sąd nie mógł przyjąć za udowodnio
rzeczywistym pokoju. W: ten sposób |ne przestępstwa przypisywane tym,

ębskim w

 

| stwach.

Clubów zbiegają się. i
Następnie zabrał głos prezydent|

Lebrun, oświadczając, iż Francja wi,
ta w uczestnikach kongresu synów|
licznych nardiów, którzy musielt;

Skład ławy przysięgłych
w procesie Doboszyńskiego

przebyć wiele granic lądowych lubi Na proces przeciwko inż. Aida- pułk., Walenty Dudek, właściciel do
oceany, aby przybyć do niej. Fran-; mowi Doboszyskiemu wyloscwano mu, Antoni Chojnicki, em. kpt, Ed-
cja wita w uczestnikach kongresu o przysięgłych, jacy mają jwejść w ward Jazłowski, emeryt, Franciszek
bytwateli świata, przywiązanych do skład ławy, decydującej o «werdyk-, Kulański, em. wizytator, -Stanisław
lzgody i pokoju międzynarodowego. cie na oskarżonego. | Kroczyński, em. kpt, Władysław

końcu przemówienia prezydent o-| Do listy przysięgłych wchodzą: Homme, em. pułk., Józef Jaworzyń-
śłosił uroczyście, iż 28-y kongres Stanisław Jabłoński, emeryt, Felike|ski, em. urzędnik, Stanisław Bałuc-
międzynarodowego Rotary - Clubu Drobnik, em. podpułk., Alfred Ka-|ki, emeryt, Wacław Dutkiewicz, e-

 

żomych w dokonanych przestęp-

ców i miał objąć tekę premiera rzą-
du, jaki miał się utworzyć w dniu
zdobycia Bilbao.

Gen. Mola pozostawił niedokoń-
czoną pracę zawierającą około 500
stronic, w której amawia pierwsze
etapy ruchu nacjonalistycznego Hi-
szpanii. Praca ta ma być, zdaniem
poinformowanych, niezwykle intere
sująca.

KU CZCI GEN. MOLA.

SALAMANKA 6.6 Gen. Franco
wydał rozporządzenie, ażeby w nad
chddzący wtoręk na całym obszarze
zajętym przez wojska powstańcze u-
rządzcno pochody żałobne na cześć  

rządu francuskiego. Zadanie wasze
jest trudne w Europie, gdzie drogi| jest otwarty.

Autonomia Rusi Podkarpackie
PRAGA 6.6. Rada ministrów u-

chwaliła projekt ustawy o realizacji
ierwszego etapu autonomii Rusi
odkarpackiej, mianowicie o upraw

nieniach gubernatora Rusi. Według
projektu gubernatora mianuje prezy
dent republiki, przed którym też gu
bernator jest odpowiedzialny. Bę-
dzie on również odpowiedzialny
przed karpatoruskim sejmem krajo-

wym.
Rząd może wzywać gubernatora

 

dowódcy armii północnej gen. Mola, na posiedzenia rady, ministrów przy
który zginął w wypadkulotniczym. |omawianiu spraw, dotyczących Rusi

Jednocześnie postanowionoNa wniosek karpatoruskiego urzędu
wznieść pomnik ku czci gen, Moli na krajowego, gubernator mianować bę
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„Ciutad de Barcelona", który
zatonął.

dzie burmistrzów Uzhoradu i Muka-
czewa, aprobować podręczniki szkol
ne, wydawane w języku ruskim oraz
zgłaszać wnioski i opinie w spra-
wach języlkowych. Zastępcą guber-
natora będzie wiceprezydent urzędu
krajowego-

Do czasu utworzenia karpatoru-
skiego sejmu krajowego! przy guber-
natorze czynna będzie „Gubernialna
rada doradcza”, składająca się z 24
członików.

Aresztowanie sprawcy
zamachów w Aust:ii
WIEDEŃ. 5.6, Dziś podano urzę-

dowo do wiadomości publicznej, że
w związku z bombowymi zamacha-
mi jesienią 1936 r. na linii kolei po-
łudniowej i w garderobie dworca za-
chodniego w Wiedniu, aresztowano
pewnego osobnika, podającego się
za Jana Hube, który jednak okazał
się austriackim inżynierem Fritzem
Woitschikie, przybyłym do Wiednia
z Chili, celem dokonania zamachów
terrorystycznych. Z Woitschkiem a-
resztowano 30 osób.

Stwierdzono, liże projektowany
był nawet zamach na kanclerza

jwecki, em. pułk., JanKostrzewski,| meryt, Jan Dłuszewski, em. prot.,
jem. pułk., Stefan Dudowicz, PZ. Gajejwski, em. wiceprezes iz
dr, Władysław Jarczewski, emeryt, |by skarb., Kazimierz Hornof, em.
,Adam Kłodziński, em. prof., Rudolf mjr., Karol Korta, em. radca, Ludzik
|Jędrzejowski, dyr. banku, Tadeusz|Andrysik, emeryt, Alojzy Hein, em.
Jesse, emeryt, Jan Frankiewicz, e- mjr. i Jan Czyciel adm, domu.
meryt, - Władyłąłaaw Wroński, em.

Otwarcie linii Kobylnik — Narocz
W sobotę nastąpiło uroczyste o- Po akcie otwarcia i po spożyciu

twarcie nowej linii wąskotorowej Ko śniadania, przybyli goście korzystali
bylnik — Narocz. z przejażdżek po jeziorze motorów-

Na uroczystości te przybyli mar-. kami bądź żaglówkami.
szalek Senatu Aleksander Prystor,

Aresztowania w ZSRR
 

le, przedstawiciele duchowieństwa z
J. E. arcybiskupem Jałbrzykowskim,
przedstawiciele wojska, uniwersyte-
tu, władz szkolnych, samorządo-
wych i t.p. Na stacji powitała przy-
byłych miejscowa ludność, organiza-

| отах przedstawiciele władz wileń-

PARYŻ 6.6. Havas donosi z Mo-

"skich z wojawodą Bociańskim na cze

skiwy, iż krążą tam pogłoski o aresz
towaniu zastępcy komisarza  spra-
wiedliwości Krestińskiego, który do
niedawna był zastępcą kom. spr.
zagr. Litwinowa. Polidbno aresztowa

=pozę i licznie zebrana mło- | ny został również Stern, szef sekcji
lzież szkolna. >

Przemówienie wygłosił (dyrektor Homisaciaci,* Sowchezów  śsunięty
kolei państwowych w Wilnie sa został ze stanowiska zast. komisarza
Głazek. Dyr. Głazek poiniormowal Ostrowski i szef wydz. polit. mająt-
zebranych o kosztach i pracach, 1, państw. Soms.
agira z Z Pac Po samobójstwie Gamarnika, ro-
oszt budowyj linii długości 4. ; zeszły się pogłoski o aresztowaniu

i AIGora. poeke Tuchaczewskiego i Blu-

tów Ministerium Komunikacji asy-; 97%
gnowalto 48.000 zł., a Ligapopierania Zmarły Rockefa'ier był
AU tyki 20 tys. zł.

K ik t I fi | NaotosSiukkėiiiniųwygłosił | mniejszym bogaczem
ronika telegralriczna uż. Szlachtowski, į niż przypus2Czano

biegunie północnym 4 samoloty, udając się y Wilnie- | NOWY JORK 5.6 Z pewnym

przewodniczący:
— Wczoraj wystartowały z obozu aa delegatury Ligi popierania turystyki |

ma wyspę Rudolfa, Po przemówieniu marszałekPry! zdziwieniem dowiedziano się w
— W kanale San Pedro zderzył się pa- stor drlkonał otwarcia linii i prze- Ameryce, że John Rockefeller, u-

|rowiec engielski „Glaisdale" ze statkiem cięcia wstęgi, a J. E. arcybiskupJał chodzący przez długi czas za naj-
, brazylijskim. Parowiec zatonął. brzykowski, po odczytaniu modłów,|bogatszego człowieka świata, pozo-

— Społeczeństwo Polesia przekazało poświęcił nową linię, udzielając przyj stawił tylko 25 milionów dolarów,z
aeroklubowi w Białej Podlaskiej trzy samo. tym błogosławieństwa. , |czegoi podatek spadkowy pochłonie
loty, ułundowane ze składek. Po uroczystym otwarciu goście być możetrzy piąte. Dochód ze
— Wczoraj zmarł w wieku lat 36 ś.p. odjechali z Kobylnika nowowybudo ; spadku zapisany został wyłącznie

Wacław Kozielski, wiceprezes Syndykatu  waną linią wątkotorową Ho stacjiNa | wnuczce zmarłego Margaret Decne-
Dziennikarzy Łódzkiek. | rocz. RE | ras. —
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Dyudziestolotle
№ dniu 4 czerwca minęto 20 lat

od chwili, gdy ówczesny: prezydent
republiki trancuskiej, Kajmund Pa:
incare podpisał dekret ustanawiają-
cy samodzielną poliską armię we;
Francji. Lekret ten, wraz z poźniej- |,
szym uznaniem w r. 1918 przez
Francję, Anglię, Wiłochy i Stany
Žjekinoczone A, P. armii polskiej we
Francji za sojuszniczą dat początek
serii aktów  poiitycznych, ścisle
związanych z Armią biękitną, któ-
re byty podstawą prawną do uczest-
niczenia Foiski na prawach równego
z równym w konierencji pokojowej
w Wersalu.

Traktat „wersalski, który prawie
przywrócił Polsce niezależność, no-
si podpisy R. Dmowskiego i Pade-
rewskiego. Ten historyczny  doku-
ment będzie świadczył po wsze cza-
sy, że program odbudowania Polski
postawiony i ułożony przez obóz na
rodowy, któremu przewodzi R.
Dmowski, gdniósł w Wielkiej Woj-
nie swój peewny triumf,

Ale wiaśnie (dwudziesta rocznica
powstania narodowej armii polskiej
we Francji dowodzi, że obóz naro-
dowy nie zawdzięcza powodzenia
swej polityki samej tylko  zręcznej
dyplomacji Dmowskiego i populac-
mosci Paderewskiego. Za piecami
Dmowskiego i Paderewskiego sta:
nęli od samego początku wojny
światowiej żołnierze, których szere-
gi z miesiąca na miesiąc rosły, aż u-
tworzyły wielką Armię Błękitną, li-
czącą 100 tysięcy; ludzi dobrze wy-
ćwiczonych, karnych i nowocześnie
uzbrojonych.

Krew polska zrosiła obficie pola
francuskie. (W pierwszych latach
walczyli tam synowie polscy w mua
durach francuskich i angielskich,
potem 'w amerykańskich, aby w
końcu mieć już własne polskie mun-
dury, polskie sztandary i polskie do-
wództwo. Nar czele tej wielkiej
Armii Błękitnej stanął gen. Jozei
Haller, który przez iront Austria-
ików, Niemców i Moskali przebił się
uciążliwymi walkami, aby stanąć
pod skrzydła Białego Orła jako
wódz niezależnej armii polskiej,
walczącej obok francuskiej i ame-
rykańskiej jako równa im armia so-

łkętiej Imi
„jusznicza,

MW dniu 4 paždziernika 1918 <.
Folski Kximitet Narodowy w. Pary-
żu, wówczas  majwyższa władza
polska, mianowai J.
„uwierzchnim wodzem wszystkich
Wojsk Kouskich, walczącym przeciw
monarchiom zaborczym“. Gen. Hal-
ter odpowiedziai na tę nominację
listem, z którego najważniejszy po-
niższy, ustę piczostanie na zawsze
chiubnym |alań świadectwem:

„Dziękuję za tak wielkie  zaułanie

zapewniam że — jak dotąd — ше będę
|miał nigdy celów innych na oku, jak tylko
debro Ujczyzny, Chcę pracować tylko
i jedynie dla dobra Polski całej, -której
wolność zjednoczenie, własne wybrzeże

morskie i niepodlegiość caikowitą muszą

wywalczyć i zapewnić wojska polskie*,

Dzisiaj żołnierze Biękiinej Armii
oraz jej wódz znajdują się w stanie.
spoczyniku... Nie tylko to. Oto z o-
kazji 40 rocznicy, powstania Błękit-

nej Armii organizowany jest przez

pewne czynniki szumnie  reklamo-
wany zjazd „błękitnych żołnierzy”
w Warszawie. Na zjazd ten nie za-

proszono ani Dmowskiego ani Fa-
| derewskiego, których zabiegom Pol-

"ska zawdzięcza dekret prez. Poinca-
| rego kreujący armię polską w Fran"

cji, ami J. Hallera, który tej armii

był wodzem. te trzy nazwiska mę-

jżów, których historyczne zasługi w

dziele utworzenia Armii biękitnej

|caty naród polski ma żyjwej pamięci

14 nigdy nie zapomni zostały w

(dobie t. zw. konsolidacji narodowej
najtchórzliwiej przez _ organizato-

jrów warszawskiego zjazdu przemil-

czane!
|| Zaiste, ani Dmowskiemu, ani Hal-

lenawi, ani wreszcie Paderewskie-
mu nie chodzi zewnętrzny blichtr

lub o reklamę. Ale przecież uważa-

my, że nareszcie winny zapanować

przyzwoite stosunki w naszym Życiu

publicznym, nareszcie winny  zapa-

|nować przyzwoite fałszowania hi-

|storii. Bo to się nikomu nie przyda,

narodowi zaś wstyd przynosi takie

|z partyjno - politycznych pobudek

wynikające przemilczenie nazwisi

synów najbardziej w dziele odbudo-

wy niepoaległej Ojczyzny zasłużo-
i nych.
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„Poświęcenie mostu na rzece Wace
W; dniu 6 bm. odbyło! się uroczy-

ste poświęcenie i otwarcie nowowy-
budowanego mostu na rzece Wace
na drodze między Landwarowem a
Walką. Most ten został wybudowa-
ny ma miejsce zniesionego podczas
tegorodznych roztopów wiosennych.

Nowowiyybudowany most długości

50 m. został całkowicie wykonany
przez saperów wileńskich w ciągu
20-tu dni -

Uroczystość otwarcia imostu po-
przedzona została nabożeństwem w
kaplicy majątku Waka pp. Tyszkie-
wiczów. Alktu poświęcenia mostu do

„konał lks. kapelan Tyczkowski zaś
wojewoda Bociańskki dokonał otwar-
cia mostu i przecięcia wstęgi.

Na zakończenie uroczystości pp
Tyszkiewiczowie podejmowali przy-
byłych przedstawicieli władz oraz
żołnierzy śniadaniem przy stołach u
stawionych na nowowybudowanym
moście,

ZŁÓŻ OFIARĘ
- МАЕ.0.N.

 

  

EPSOM - DERBY WYGRAŁA KOBETA

ŚĆ

W Aaglii odbył
ką nagrodę wyśrala kobieta,
Zwycięski i
u góry angielska rodzina królewskaprzygląda się

zwycięski koń na mecie.

   
się słynny wyścig psom - Derby, Po raz pierwsz wiel

pewna dama z iowarzystwa adyfski
koń, „Midday Sun* wygrai o półtorej długości.

o.
Na zdj:i

wyścigom, U dołu

Haliera |

k było przerwać,

Gwarty dzień procesu Chushlelewicza
Czwartego dnia rozprawy o za-

į bėjstwo wachmistrza Bujaka zezna-

"wat lzastępca naczelnika urzędu

| śledczego na powiat warszawski,
| komisarz Eugeniusz Motoczyński.

Komisarz  Motoczyński badał

Chaskielewicza w śledztwie. oraz

interesował się prziebiegiem morder

stwa i atmostery jaka panowała w

Mińsku Mazuwieckim przed 1-szym

czerwca i po samym tragicznym

wypadku.
Zeznania Chaskielewicza — mó-

wi świadek — było spokojne, jed-

nakże nie prawdziwe, Gdy stwier-

dzitem jaką drogą zdobył rewolwer,

to Chaskielewicz zmieszał się i

zdenerwował. Podobnie: było, | śdy

pokazałem mu kartę z napisem:

„W. Folsce powinna rządzić między-

|narodówika'',

KOMUNIZM W. KAŁUSZYNIE

| W. dalszych zeznaniach opowia-

Ida, Iacimisarz Motoczyński o silnych

j|wpływach komunizmu w Mińsku

Mazowieckim i Kałuszynie,

Przewodniczący: — Czy pan ko-

misarz wie coś o rozwiązaniu Orga-

mzócji-w Išaluszynie7 ;

Šw.: — Tak jest. (W, kwietniu

rozwiązano 6 organizacyj w Kału:

szynie, które były skrajnie lewico-

we i opanowane przez komunistów.

Między rozwiązanymi orgamizacjami

byty Kultur Liga, „Zjednoczenie Za-

wiądowie' Młodzieży”, do których na-

leżał morderca Chaskielewicz.

Sąd: — Czy: oskarżony był czyn-

nym członkiem tych oragnizacyj?

na zebrania i brał żywy udział w

ich działalności,
Adw. Kwiatkowski: — Czy Srul

Czapka był komunistą?
$w.: — Podejrzany był o przyma-

leżność do Polskiej Partii Komuni-

stycznej. į

Akiw. Kwiatkowski: — Czy po-

grzeb Cylicha był manifestacją ko-

munistyczną?
Św.: — Tak. Miał charakter ma-

nifestacji komunistycznej. A prze-

mówienia wygłoszone na mim trzeba

bo były podburza-

jące. |
Adiw.: — Czy mieliście, panowie

przed pogrzebem informacje w tej

rawie?

šis B — Stronnictwo. Narodowe

zwracało nam wwagę byśmy nie ze*

zwolili wywieszać plakatów komu-

nistycznych.
:

Adiw.: Jak rozumieć to, że

Żydzi należeli do „Bundu“, do orga-

nizacyj kcimunistycznych i innych?

w.: — Dużo żydów należy do

organizacyj komunistycznych, aby

to ukryć, na leżą także do innych
 
|

| ugrupowań.
> Adw.: — Jakich przekonań był

j Chaskielewicz?
| Św —  Skrajnie lewicowych..

komunista... :

| Aliw: — Czyn jego,
| czerwca był dwustronny,
Ee :

onn
s. — Sądzę, że dwustronny, że

ktoś gor nakłonił do tego.. Doszed:

łem do przekonania — mówi dalej

świadek że Chaskielewicz nie

działał sam, że uległ on wpływom...

wpływom chociażby samej prasy žy-

dowskiej.

ARESZTOWANIE PROWOKA-
TORA.

Następnie, komisarz Motoczyń-

ski zeznaje, iż w dniu wczorajszym

po zeznaniach Żyda; Abrama: Bu-

tlińskiego Okigrażano mu się na sali,

iż za niekcrzystne dla Chaskiele-

wicza zeznania zemszczą się na

nim. Z polecenia prokuratora aresz*

Rozwiązanie zarządu
m. Nowogródka

NOWOGRÓDEK. Decyzją woje:

wody nowogródzkiego z dn. 4 b. m.

rozwiązany został zarząd m. Nowo-

gródka.

Badania lekarskie

kandydatów do liceów
Wi szkolnictwie  ogólnokształcą-

cym wprowadzona zostaje na tle re

alizowanej reformy i tworzenia lice-

ów nowego typu zasadnicza inowa-

cja przy przyjmawaniu kandydatów.

Kandydaci do liceów i gimnazjów

państwowych będą poddawanibada

niu lekarskiemu, które ma na celu

sprawdzenie ogólnego stanu zdro-

wia. Badania odbywać si

w dniu 1
czy jedńo*

4 się mają

ed rozpoczęciem egzaminów.

е z badania lekarskie kan:

dydatów stosowane były tylko na
wyższych wozelniach. 

Św.: — Tak. Uczęszczał.przecież|

„towano Żyda, Chilla Manahima z,
, Warszawy. |
! |
, ZMNIEJSZONA POCZYTALNOŚĆ |
|| Po przerwie dr. Steffan i prok.|
Łuniewski, dyr. zakładu w  Twox-
kach, wydali opinię o mordercy,
Chaskielewiczu, stwierdzając u nie-
go zmniejszoną poczytalność.

Prof. Łuniewski na pytanie pro-
kuratora, dotyczące zmniejszenia po
czytalności, dało nadto, że zagrażać
cna może porządkowi publicznemu
= A czy był to czyn odosobnio-|

ny! |

  

„| Modne gustowne

 

  

   
   

ietnie płaszcze,
pole<a
D. P.-H.

Firma stale
śiedzi za modą.

W związku ze zbliżającym się do
rocznym sprawozdawczym zebraniem |

Narod. Org. Kobiet, które w tym roku

specjalnie zajęto się odżydzeniem han-

diu, umieszczamy: poniższe wspomnie-

nie o pierwszej prezesce, z którego wi-

dać, że organi nasza od zarania swe-

go powstania zadanieto miafa na celu.

Dobrzeby było, by i inne organizacje,

których podobna działalność przedwo-

jenna zacięra się w pamięci społe-

czeństwa, przypomniały nam o swyca

pracach, by pokazać, że prawdziwie

dobre i słuszne idee kiełkują zawsze

w społeczeństwie, ale czekają nieraz

lata by mogły wydać owoce.
Narod. Org. Kobiet.

Tak aktualna w. danej chwili
sprawa unardsowienia handlu wcho

azita w życie u nas w Wilnie już w

r. 1906, w pierwszych zaraz chwi-

ach, gdy spoieczenstwo mogło ode-

tchnąć swoooaniej i zabierać  gios

po diugoletnim ucisku zmniejszonym

po rewoducji 1905 r.

Uświadomione i _ uspołecznione

jednostki stawaty do pracy w han-
szer-alu, inne znów: poruszały t

sze warstwy maszego  spoleczei-

stwa przez orgamizowanie  odęzy-

tów, zebrań, stowarzyszeń. |

Jedną z takich dziaiaczek była

śp. rmatia Węstawska, która zaw-

sze skupiała kobiety chcące praco-

wać spoiecznie byla ona zaiożyciel-

ką i prelzeską Stuwarzyszenia pod

nazwą „koto Kobiet”. Moto zaio-

żone w r. 1906, zalegalizowane w

1907, а zamknięte przez wiadze za-

borcze w 1910 r: za wydanie przez

Koło Kobiet podręcznika do  poga-

aaneik z kobietą z ludu. Jalkkoiwiek

książka zawierała pracę zbiorową

—prezeska wzięła na siebie całko-

witą odpowiedzialność za wydanie

podręczmika, za co groziło jej wię-

zienie.

koszule, krawaty, pijamy,
rękawiczki,
apaszki,

Ww. NOWICKI

— Moim zidaniem, mówi biegły,
mógł to być także czyn, wykonany
pod wpływem innych czynników.
— A więc był on narzędziem

zbrodniczej ręki? |
— Na to nie umiem odpowiedzieć.

To już przekracza moją kompeten-
cję.

Sąd uzupełnił przewód sądowy
opinią o śp. Bujaku b. dowódcy puł-
ku w Mińsku Mazowieckim.

Na tym przewód sądowy  zam-
knięto i rozprawę odroczono do po-
niedziałku. W poniedziałek przema-
wiać będzie prokurator i strony.

 

skarpetki,
pończochy;

wytworna gałanterja

wino 30
wieika

Codziennie nadchodzą
nowości sezonowe ,

„wspomnienie
narażenia się na niemiłe skutki ku-
powania lichej tandety żykiowskiej”,

Nie nowe więc jest dziś hasło:
„nie kupuj u żydów, popieraj swo-
ich'. W: tym celu zawiązała się or-
ganizacja „Liga Kupujących”.
Uświadomienie mas, pociągnięcie
ich do pracy, która może dać nie-
zależny byt, pddnieść dobrobyt jed-
nostek, a co za tem idzie i dobro-
byt kraju, oto była śdiea, którą wcie-
lato w życie Koło Kobiet.

Jako pomoc sekcji ekonomicz-
nej zorganizowano stjkcję  inicrma-
cyjną, pod! nazwą sekcja porad i in-
iormacy;. Selkcja dostarczała wska-
zówek osobom chcącym kształcić
się łachowo «w kraju i za granicą,
dając odpowiedzi bądź ustne, bądź
listowne ma zapytania dotyczące
przeważnie szkót zawodowych.

W: ddpowiedziach na zapytania
z prowincji śp. prezeska Kota Ko-
biet radzita aby włościanki po zao-
byciu wiedzy, tachowej pozostawały
na wsi starając się rzeielną pracą
zwalczać element obcy, tak szkod-
liwy dla naszego kraju.

Po zamknięciu „Koła Kobiet!
pelwstaje, dzięki miespożytej energii
sp. Emilii Węsiawskiej, „Koto Kow-
nouprawnienia Kobiet”. Zaiožyciel-
kami byty Emilia Węsławska, he.

Maria Lyszkiewiczówna i Wiktoria
Bbroniewiczowa. „Koło Równoupraw
nia Kobiet” bardziej rozszerza swo*

ją działalność przez wieczory dyski.

syjne, pogadanki, odczyty, dla inte-

ugencji i dla luku.

Inwazja bolszewicka przerywa

działłaimość Kota Kównouprawnmienia
Kobiet w 1919 roku, Kieay 19 kwiet

nia 1919 r. weszło do Wiina wojsko

polskie i zaświtała jutrzenka  nie-

podległości, niestrudzona śp.Emilia

Więstawska zakłada oddział _Nato- Koło Kobiet dzieliło się na 5 se-

kcyj — jedną z tych była sekcja e-

komcmiczna, która najpierw rozpo”

częła haftem w sklepie p. Wilejko--

wej przy ul. Wiellkiej, potem otwo-

izyła swój własny skiep w Pasażu ;

pod nazwą Dom Zbyłu. Zadaniem |

selkcji było udzielanie pracy naj-|

biedniejszym szwaczkom  szyjącym,

w domu i nie mającym zbytu na swą

pracę. Dawano im materiały, lub

zaliczki, przyjmowano roboty w.|

domie. - |

Jak głosi sprawozdanie z dzialal-

mości Koła Kobiet: „Osoby DA

zamożne imogą zaopatrywać się w

Domu Zbytu w odzież i bieliznę ta-

nią, porządnie uszytą,

 

bez obawyj

Bolesław  Paszkie-

wicz w dniu 20 listopada ub. r. zgło-

sił się dex Wojewódzkiego Biura Fun

duszuw Kracyj w sprawie uzyskania

zasiłku i śdlowiejsział się, że został

skierowanydo pracy przy robotach

drogowych koło Ponar. Na to Pasz-

Ikiewicz oświadczył, że nie ma za:

miaru udawać się do Ponari że re-

flektuje tylko na pracą w Wilnie.

Urzędnik Biura F. P.p.Senkie-

wicz, zgodnie z przepisami, odnoter

wał na legitymacji bezrobotnego fakt

inie przyjęcia przezeń zaproponowa-

"nej pracy. Wówczas Paszkiewicz po

| chwycił legitymację i podarł ją w ka

| wałki, rzucając zniszczony., doku-

\ Bezrobotny 
dowej Urganizacji Kobiet w Wilnie.

Ź£nowu rczpoczyna dalszy ciąg pra-

cy w: kierunku swojskiego przemy”

słu i handlu. Przy tym luążnością Jej

było wcielenie w życie projektu

szkoły rzemieślniczo - przemysiowej

@а dziewcząt i kobiet, aby przygo-

tować grunt dla podniesienia pol-

skiego przemysłu i handlu.

Uprócz tego prowadzono księgę

spisów tirm i pracownikówpolskich.

Niestety bolszewiicy zniszczyli

wszystkie dokumenty w czasie dru-

giego najazdu 'w 1920 roku, a śmierć

przedwczesna nieodżałowanej  рге-

zeski zahamowała na czas dłuższy

działalność organizacji.
W. B.

5550557555755
"

To są metody ubieganią się 0 pracę
p. Sienkiewicza: obelżywymi wyra-

zami,

Nazajutrz tenże Paszkiewicz po-

nownie zgłosił się kilo biura F.P., z

kategorycznym żądaniem wydania

lmu nowej legitymacji i skierowania

do pracy w Wilnie, a śdy p. Sienkie

wicz oświadczył mu, że w tym ce-

lu należy złożyć podanie, usiłował

przemocą wtarśnąć do lokalu, zajmo

wanego przez urzędników, i przy tej

okazji poturbował p. Sienkiewicza

podczaspełnienia przezeń obowiąz-

ków: służbowych.
Awanturującym się osobnikiem

zajął się funcjonarjusz policji, dyżu-

rujący w lokalu Biura F.P., a oneg- „ment ną stół urzędnika i obrzucając
karę 6. miesięcy aresztu.
daj Sąd Okręgowy wymierzył mu

(mile),

 



 

 

- Poprzylci
dnia 9 czerwca r. b.

Tradycyjny „Tydzień  Aikademi-
ka” w bieżącym roku nie odbył się.

Impreza, w której giodny aka-
demik wileński wesołością i bezpo-
śrejaniością ujmował serca  wilnian,
zapewniała niejednemu później dach
nad głową i jakie takie pożywienie.

Warunki tegorocznych studiów
postawiły wielu z nas w sytuacji
tragicznejszej, miż lat ubiegłych.
Długa przerwa w studiach i niemoż-
ność przerobienia całości materiału
w zakładach pozostawiała samodziel
ności studenta-znaczną część pracy
naukowej mimo, że godziny zajęć w
pracowniach i seminariach zostały
miejednokrotnie pxitwojone. Ostatni
trymestr został przeciążony.

Wszystko to wymaga od studen-
ta pokiwojenia, potrojenia tempa
pracy w okresie przedegzaminacyj-
nym. Na finiszu nie może za-
braknąć sił. Trzeba mieć dach nad
głową, mieć coś włożyć do ust. Wy-

 

i m Michał Girda ; (2
Wilno, Zamkowa 20. Tel. 16-28]

twarza się błędne koło: Zdzierać znany Wam wszystkim, którzyście
zelėwiki po: korepetycjach — ozna- przeżywali ten okres życia, tak czę
cza nieraz tyle co stracić rok. Wziąć sto zachmurzający goryczą czoła
się do książki i skryptów — to po- młodych. Ale student głodny nie

Lecz w Bratniaku mają pierw- poprostu jest bliższa życia, zdoby-
szeństwo podania o obiady, bo jesć wa je, zna realne wartości, a co
musi każłsy; lepsza połówka obiadu ważniejsze, w dzisiejszym cywilnem
|co drugi dzień niż przerwanie siu- społeczeństwie stanowi jedyny ele-
| diów. I tak się finiszuje aż do skut- ment o wartościach bojowych w sze-
jku tj, do gruźlicy (w którymś tam rokim sensie tego wyrazu. Młodzież
roku studiów). nie da narodowi zasnąć. To, czego
A jeśli organizm wytrzyma wy-| Wły wszyscy, posiadający „chleb po-

cieńczenie — gdzie nabrać sit do wszedni“, udzielacie dziś młodzieży
dalszej pracy w następnym roku? akademickiej, wyda wielki plon
Całe rzesze akademików muszą „żyć to pomagać w czasie teraźniej-
spędzać łato w mieście, bo ich nie |szym pelkoleniom przyszłym”.

stać nawyjazd. Więc znów Brat- Bratnia Pomoc Pol. Młodz. Alka-
z. SRO o ulgowy pobyt w ow U. S. B. zwraca się do

aci. ilnian z serdeczną prośbą o po-

Stakient głodomór to typ dobrze|moc, Nie SzwiodkRĆ maść Gdy 9
czerwca rb. pójdą akademicy z pusz
kami w rękach, poprzy|cie ich cele.
Wszelkie ofiary ponadto są przyj:
mowane w lokalu Bratniej Pomocy
(ul. Wielka 24) w godzinach 13—15

Nasze konto P. K, O.

 
19—21.

 

Sport

| — Sprostowanie.

rzucić pracę zarobkową i mrzeć traci energii Padają czasem zej
głodem. А opłacenie
Więc składa się podanie za poda-|terializowaniu dzisiejszej młodzieży.

niem. Jest to nieporozumienie. Młodzież

 

3

e „DzieńAkademika" | Kronika wiieńska
JAKA DZIś BĘDZIE POGODA? | wiadomości, iż we czwartek, dnia
— Pogoda słoneczna. Ciepło. Słabej10 bm. w lokalu Miejskiego Ośrod-

wiatry miejscowe lub cisza, ka Zdrowia (ul. Wielka 40) o godz.
18-ej w pierwszym, — a o godz. 18

We wczoraj: |m. 30 w drugim terminie (ważnym
szym numerze, pod artykułem ,„Zer- |przy każdej ilości obecnych człon-
jwanie Rzeszy z Kościołem” przez;ków odbędzie się Doroczne Walne

kwestury? stron eczeństwa uwagi _„|omyłkę zecera umieszczony został; Zebranie

i spa T ipodłą: mieszkaniec ulicy Trockuej.|„Miens“.
Członków Wil. T-wa

Winno natomiast być: Stanisław WYPADKI.
— Nieostrożna jazda, W Wilnie mnożąStroński.

Z MIASTA.** nieszczęśliwe wypadki z powodu nie-

—Dzieci z Łotwy przybywają na |ostrożnej jazdy, przy czym nie zawsze wi-
kolonie letnie. Wkrótce przybędzie0% Ponoszą kierowcy pojazdów mechanicz-
do Wilna 30 dzieci polskich z Łot- jaych, gdyż i nasza publiczność nie liczy się

wy. Dzieci te spędzą wakacje w ko- ;* żadnymi przepisami drogowemi.

ioniach letnich w Leoniszkach urzą W ciągu dnia wczorajszego zanotowa-

dzanych przez lato. (h). jno w Wilnie trzy wypadki tego rodzaju:
Z MIASTA Przy zbiegu ul. Hetmańskiej i Wielkiej

sę Pokazy ratownictwa „zagazo- Tadeusz Janiszewski prowadząc motocykl
wanych”, Wiczoraj odbyły się w mieś ZE na cyklistę Badera, który doznał

«ie pokazy akcji ratowniczej osób, |?4ómych potłuczeń ciała.

zatrutych gazem. Odbyły się one na Samochód prywatny ur. 9031, zderzył
placach publicznych w całym Wil- się na ulicy Mickiewicza z autobusem Miej

nie. Na środku placów zapaiane by-| *kiei Komunikacji. Samochód został poważ
łyły świece dymne.Spodosłony dym |nie uszkodzony, Wreszcie motocyklista Ja

nej specjalne drużyny ratownicze | 29Wski wymijając dorożkę spadł z maszy-

Polskiego Czerwonego Krzyża zabie ,7Y doznając ogólnych obrażeń ciała. (h).

raly „zagazywanych, których nazi — Krwawa bójka na Lipówce. Wczoraj

stępnie „ratowano'. W, ten sposób |" godzinach pop. na Lipówce doszło do
zobrazciwano:przechodniom ratowni |krwawej bójki, podczas której zostali dot -

ctwo zagazowanych przez drużyny kliwie porźnięci nożami Aleksander M'n-

ratownicze P.C.K. (m). kiewicz szewc z zawodu oraz 30 letni Józet

— Ożywiony ruch turystyczny w |Szostak robotnik. Minkiewicza w stanie

Wilne, W r. bież. ruch turystyczny <iężkim przewieziono do szpitala Św. Ja

Wilnie jest bardzoożywiony. Takie-|kuba. Z zeznań Szostaka wynika że napadli

$o ożywienia, jalk obecnie, jeszcze |"2 nich jacyś nieznani osobnicy.

 

Policja wszczęła dochodzenie, zatrzy- poleca

Rowery Janus, Indian, Kordian
mocne, lekkie, eleganckie

Radloodbiorniki: Dux-Radio

Akumulatory
iRadiosprzęt

BGGGCOCOOKOGAIAALOCOOGGOGELI| więdzysazodowego” та) międzynarodowego.

TEATR LETNI Wi niejdzielę przybyły do Gdyni

W.K.S. Śmigły — F.C. BordeauX 3:0.

W niedzielę dn. 6 b. m. został
j rozegrany na stadionie przy ul. Wer
|kowskiej mecz piłkarski pomiędzy
'Е. С. Вогеах а \.К.5. Śmigłym:
| Wlilno. Wynik — 3:0 dla Wilnian.
Gra na niezbyt wysokim pozicmie.
Francuzi zawiedli pokładane w nich
nadzieje. W. jedenastce Śmigłego za-

| brakło czołowych graczy, jak Paw-
łowskiego, Skrzypczaka i innych.

Publiczności, jak na stosunki wi-
leńskie dosyć znaczna liczba, bo о-
|koło 5-ciu tysięcy.

 
z: 24 samochody, biorące u-

ы lział w 10-tym międzynar:

ść A 3 i J E Jj Ą raidzie automobiłkłubuPolski.Wszy
| 55 55 stkie wozy przybyły w-czasie prze-

KOM. W 3 AKT. GIANA CAPO I ARTURA ROSSATO. PRZEKŁAD |Pisanym 2. szybkaścią nie wiejską
ZOFII JACHIMIECKIEJ. REŻ. M. WISKIND. DEKOR.W.MAKOJNIK |qiż klm. na godz, co daje 10 punk

т у н tów latnich.

Niezła robota autorska i dobra oddaną całem sercem—jednak myśi Pierwszy przybył na metę w Gdy

aktorska. Przedmiot zasadniczo |o jej kłamstwie i swym zamierzo- „ni nr. 2 Nowak na Fordzie, jadąc nie

| dramatyczny ujęty jest groteskowo. nym morderstwie po powrocie z potrzebnie ze zbyt wysoką przecięt-

Ale inaczej wypadłoby coś smut-|pcdróży, nie opuszcza go. Żona po ną ok. 80 klm. na godz. To samo

niejszego niż komedia. części pulzeniknąwszy jego zamy- zrobili kierowcy niemieccy na Mer-

Nowocześni Otello i Desdemona.|sły, poczęści wydobywszy prawdę cedesach. Przybyli oni na pół gadzi-

Otello pewny, że ukochaną złapał od Brazziego, inscenizuje spotka- ny przed czasem.

na zdradzie (nie wie, że był to jedy- nie z rzekomym kochankiem, intry- | W. Gdyni wozy, witał prezes auto

nie prolog zdrady) z całą premedy- |ga się usaje i mąż z rewolwerem w mubilklubu gdyńskiego hr. Potocki.

tacją zamierza ją zabić. Przyjaciel ręku... powraca skruszony w obję-!

prawnik, adwokat Brazzi chcąc mu cia małżonki, pewny jej wierności. | Puhar Narodów w rękach Rumunów

i i z J + * *

Na,zek opelniający| „Po, widocznych w _ tej intrydze| Wi dalszym ciągu międzynarodo-
zabójstwo na kochance, okrywa się sercowej niekonsekwencjach fabuły wych zawodów hippicznych w Ła-

śmiesznością, jedyni mąż, któremu|. psycholcgii, nad któremi widz, Z zjenkach odbył się wczoraj konkurs
sznością,. jedynie - racji tempa gry i akcji nie ma cza-| Nagroda Polski imienia Prezydenta

przypięto rogi, zabijając żonę zmy”j : : GH a" |„Nagroda i imienia Frezy!

E inde, Kiedis Luciuni cze| W;8 aaa, prześlizgują się Rzedzypospolitej Polskiej" (Puhar na

pia się tejmyśli i aby zemsta była autorzy zgrabnie i gładko, w dialo- rodów).

dotkliwsza a honor lepiejpomszczo- | EU ZYC: „ często zeza| Wiaruniki konkursu: wysokość 1

ny zaślubia Desdemonę Parisinęa owcipnym, a że w sz'ucz m, 30, dwie przeszkiydy wysokošci 1

spędza z nią roskoszny. madowy|a ps m „opanowanego |m. 60, skok na szerokość 4 m. przez

от {069 xe," 2-któcej autoczy WY.|wodę. Szybkość obydwu nawrotów

bodaj w żadnym z lat poprzednich
nie notowano. Wczoraj bawiło w
mieście kilkanascie wycieczek i piel
|grzymeik, przybyłych z całej Polski;
i z za granicy. Oczywiście, najlicz-|
niejsze i najczęstszej wycieczki i piel
grzymki przybywają z terenu Wleń
szczyzny. Bardzo liczne są również|
wycieczki szkolne, W wciągu dnia)
wczorajszego bawiło w Wilnie około
3 tys. turystów. (m).

SPRAWY S_KOLNE.
— Wiek kandydatów do liceów

ustalono od 16 do 20 lat, Władze
szkdlne ustaliły granicę wieku dla
kandydatów do liceów nowego typu,
które z rokiem szkolnym 1937-33
zastąpią dotychczasowe klasy 7 i8
gimnazjum. Przy egzaminach do li-
ceów zawodowych dopuszczeni bę-
dą jedynie kandydaci w wieku od
16 do 20 lat, (h)

Z ZYCIA STOWAKZYSZEŃ
— Zarząd Wileńskiego Towa-

rzystwa „Mens* dla walki z alkoho-
lizmem i „Kola Pań' podaje do

„Šwieto
Dnia 6 bm., tradycyjnym zwycza

jem odbyło się „Święto pieśni" ucze
mic i uczniów wszystkich szkół m.
Wilna.

Uroczystość poprzedzona  zosta-
ła nabożeństwem w kościele św. Ja-
na, podczas którego połączone chó-
ry wylkonały kólka pieśni religijnych.

O godz. 9.30 nastąpił przemarsz
wszystkich chórów i orkiestr z koś-
cioła św. Jana do parku sportowego
im. gen. L. Żeligowskiego —śdzie

rozpckzęły się wiašciwe uroczystos-
CL

Połączone wszystkie chóry i or-
kiestry szkolne w ilości około 3 tys.

osób pod loyrekcją B. Reszkego wy-

konały szereg pieśni, a zespoły szkoi
ne odtańczysy tańce ludowe.

 

mując dwóch podejrzanych. (h).

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież brylaniowego pierścionka,

Z mieszkania p. $., siostry jednego z wice-
prokuratorów, zam. przy ul, Mickiewicza 62

skradziono wczoraj brylantowy pierścionek,

wartości 1000 zł. Policja dzielnie spisała
się i w ciągu kilku godzin wykryła sprawcę
kradzieży, zwracając poszkodowanej war:
tościowy pierścionek. (h).

— Ukarany za szalbierstwo, Przy ul. Sz»
pena 4 do piwiarni Tomkiewiczowej wszedł

chromy jegomość w towarzystwie kobiety i

zażądał „zakrapianej” kolacji. Po wypiciu

i zjedzeniu zamówionych potraw, gość usi-

łował opuścić lokal nie płacąc rachunku.

Szalbierza zatrzymano w drzwiach, Wywią
zała się bójka, podczas której amator bee-

płatnych kolacyj został tak dotkliwie pob:-

ty, że zaszła potrzeba przewiezienia go do

szpitala św. Jakuba. Tam stwierdzono, że
nazywa się Edwardem Michałem Kuksą.

Podczas bójki ucierpiała również właś-

cicielka baru którą opatrzyło pogotowie

ratunkowe. (h).

Pieśni"
„Święto pieśni" zakończył: ikon-
= orikiestny, szkoły powszechnej
61

Uroczystościom przyglądała się
licznie zgromadzona publiczność.

Pielgrzymkaz Tarnowa
Dma 13 bm. przybywa ao Wilna

diecezjaina pielgrzymka z Tarnowa,
organizowana pod _ protektoratem
J. k. lks. biskupa Lisieckiego, Weź-
mie w niej udział Kapituia i około
10 księży spośród duchowieństwa

djiecezji tarnowskiej oraz przeszło

pół tysiąca członków Akcji Katolic-

kiej. Pieigrzymika zabawi w Wilnie

jeden dzień. Celem jej przyjazdu jest

złożenie hołdu Matce boskiej Ostro
bramskiej. (m).

 
 

miesiąc zagranicą targany uczuciem

miłości do uroczej kobiety i niena-

wiści za jej rzekomy fałsz i obłudę.

Parisina jednak, zapewniają autorzy,

zupełnie szczerze kocha teraz męża,

czy to przez wdzięczność, za podnie

sienie jej, po sieamiu latach poży-

cia, z roli konkubiny do godności

małżonki, czy że flirt z margrabią

był tylko przelotnym kaprysem.

Hrabia posialaa więc teraz kobietę

jakiej pragnął, słodką, rozkochaną i

ATi

Skutki fail chłodów
w Wilnie

Fala chłodów, którą ogamięte

było przez szereg dni Wilno, minę-

ła. Aie jej skutki długo będą w pa-

mięci naszych ogrodników. IWięk-

szość ogrodów bowiem została znisz

czona, Prawie wszędzie zniszczone

zostały! warzywa. Częściowo też i

kwiaty. Szczególnie wszakże ucier-

piały plantacje pomidorów, które,

wskutek _ przymrozków nocnych,

zwiędły i sczerniały.

Obecnie w większości ogrodów

rozpoczęto prace nad usuwaniem zni

szczonych przez chłody warzyw i

kwiatów. i zasadzeniem nowych.

Chłody mniej dały się =znaki

wskazuje, że okw. możemy
waza alėja (AJ.

raźnie kpią, przebłyskują iskry hu-
moru, publiczność wie, że historia
Otello i Desdemony nie skończy się
tragicznie inie martwią się naprzėd.

Jeśli mawa o tonie groteskowym,|
to nie był on przez wszystkich prze-|

strzegany, stąd  ремпа  niejednoli-|
tość linii wykonania i nastroju.

Komeliia w zespole pp. Wieczor-
į kowska — Parisina, Staszewski —|
Luziani, Niedźwiecka — Pia Luiza,
Dzwonkowski — Brazzi, Ardemari

— Mrożewski grana była doskonale,|

z temperamentem i finezją. Prze-

ślicznie wyglądająca p. Wieczor-
kowska przekonała nas w I akcie,

że przeraźliwie się boi,z:
nie przerywającego czułe tete

tėte, ie awll il że na-
prawdę kocha męża i że planowany

figiel napewno jęj się uda; Staszew-
ski szalał jak prawdziwy Otello,
który sam sobie nałożył do czasu —
ikaganiec; Niedźwiecka — elegancka

a lekkomyślna przyjaciółka, Mro-
dewski — czuły a tchórzem podszy-

ty margrabia - Odosko-
nale wywiązujący się z ej, po-

3 iD i p
wierzonej sobie roli owski---

adwokat zamykali dobraną obsadę

sztuki.

Dekoracje efektowne, toalety
inalne @ pełne smaku

aw I akcie,  Pilawa. 

400 mtr. na minutę.
Zwycięstwo odniosła ekipa ru-

muńska.
Drugie miejsce zajęła ekipa pol-

ska w składzie: rtm. Sokołowski,
por. Rylike, mjr. dypl: Lewicki i kpt.

Biliński.
Trzecie miejsce zajęła ekipa Łot

wy.
Puhar wręczył zwyciężcom min.

gen. Kasprzycki przy odegraniu
hymnu narodowego.

Zwycięstwo baronowej von Essen w
konkursie św. Jerzego.

Drugi konkurs międzynarodowych

zawodów hippicznych konkurs „Św.

Jerzego”, nagrodę ołiarowaną przez

gen. dr. R. Góreckiego przyniósł zwy

cięstwo zawodniczce szwedzkiej ba-

ronowej v. Essen na koniu „Skatt-

man". Drugie i trzecie miejsce zdo-

był p. Temme (Niemcy). Czwarte i

piąte miejsce p: Strzeszewski, 6-te

miejsce p. Osserowa, 7-me miejsce

p. Strzeszewski, 8-me miejsce p. Za-

ielski. :

W. konkursie tym zdarzyły, się

dwa wyjpadki, zakończone dośc

szczęśliwie. P. Skupińska na koniu

„Caryca”, przy braniu przeszkody

spadła i została etratowana, lecz
ważniejszych obrażeń nie doznała.

P. Romiszewską koń „Togca' zrzu-

ejł do wady,

 

Z za kotar studio
MAŁA ORKIESTRA POLSKIEGO RADIA zycję w literaturze polskiej jako twórca
GRA W STARYM TEATRZE W CZASIE „Godów życia” i jako znakomity znawca

„DNI KRAKOWA* j miłośnik zwierząt. Ale do literackiego,

Polskie Radio bierze jak najżywszy u-, trwałego dorobku pisarza należy  kilkana-

dział w tegorocznej imprezie „Dni Krako- ście nowel, opowiadań i obrazków z życia

wa', Trzy koncerty symfoniczne urządzone |wsi, przeważnie kieleckiej. Żeromski uwa-

na dziedzińcu wawelskim oraz koncert o'žal tę właśnie stronę twórczości Dygasni-

| charakterze popularmym w Sali Starego skiego za  najświetniejszą, że względu

Teatru przyczynią się do podniesienia i zwłaszcza na autentyczny, pełen ekspresji

urozmaicenia uroczystości krakowskich.

W wspaniałej sali Starego Teatru wy:
stąpi dn. 7 czerwca о godz. 20.00 Mała
Orkiestra Polskiego Radia pod dyr. sweżo
stałego kapelmistrza Zdzisława  Górzyń-
skiego. Program tego koncertu składać się

będzie z dwóch części. W pierwszej wyko-
nane zostaną utwory folklorystyczne opar-
te na pieśniach i tematach ludowych, skom

ponowane przez wybitnych znawców mu-

zyki ludowej. Będą to dwa utwory, jeden

z góralszczyzny, drugi z Kaszubów, F. Ry-
bickiego, Szopskiego pieśni ludowe, zain-
strumentowane przez M. Rudnickiego,
„Idylla Kujawiaka“, Popiela oraz „Fantazja

Krakowska" M. Rudnickiego. Druga część
koncertu przyniesie stylizowane utwory
taneczne, a m. in. jazzowy koncert forte-
pianowy Rio Gebhardta.

WESOŁE OPOWIADANIE DYGASIŃ-

SKIEGO DLA RADIOSŁUCHCZY
Adoli Dygasiński zdobył trwałą por.  

i prawdy język chłopski tych nowel. „Jaz-

da z Ziurdanką”, prócz powyżej wymienic-

nych załet odznacza się jeszcze niefałszo

wanym, słonecznym humorem, który jest

zjawiskiem tak rzadkim w naszej literata:

rze. To wesołe opowiadanie będzie nadane

przez mikrofon po raz pierwszy w całości

w dniach: 7, 8, 9, 10 czerwca o godz. 21.55.

„PIEŚNI STUDENCKIE" :
Audycja chóralna ze Lwowa.

Szereg wesołych pieśni studenckich u.

słyszymy w poniedziałek dn. 7 czerwca w

wykonaniu Lwowskiego Chóru Akademic-

kiego Studentów Uniwersytetu Jana Kazi-

mierza pod dyr. Fr. Rylinga. W programie

pieśni układu dyrygenta chóru Fr. Rylinga
i dyrygenta Józefa Kwiatkowskiego. „Gau-

demus'j „Užyjmy dziė žywoka“ i inae

pieśni 1 najmilszych lai akademickich,

przypomną słuchaczom wesołe życie mio«

dzieży. gi  
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Zblórka na zakup
samolotów

Zarząd Wileńskiego _ Okręgu
Wojewódzkiego LOPP komunikuje,|
że w wyniku zapoczątkowanej akcji
zbiórki na zakup samolotów aotych-
czas złożyli ofiary: Batalion KOP
Troki 168,02; Baon KOP Niemen-
czyn 204,40; Koło Miejscowe LOPP
w Zalesiu pow. Dziśnieński 4,30;
Naczelnik Okręgu Adm. Miar w
Wilnie 17,90; Urzędnicy Starostwa
Grodzkiego 37,90. Razem: 432,52.

 

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dzisiaj o godz. 815 po ce-
nach propagandowych, powtórzenie sztuki

„Jutro miedziela* w obsadzie pp: Górska,

Masłowska, Borowski, Czapliński, Czenge-|

ry, Dzwonkowski, Mrożewski,  Neubei:,

Rewkowski, Staszewski, Szymański, Ro-
man, Wołłejko, Zastrzeżyński, Wiskind, w

reżyserii Wł. Czengerego.

— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

o godz. 8.15: po cenach propagandowych

powtórzenie komedii B. Forzano „Od wie-

czora do poranka” w wykonaniu odtwór-
ców głównych ról pp: Ściborowej i Ścibora.

е

Polskie Radio Wilno
Poniedziałek 7 czarwca 1937 r.

6.15: Pieśń poranna. Gimnastyka, Pły-

ty. Dziennik poranny. Płyty, Audycja dla

poborowych. Płyty. 11.30: Audycja dla
szkół. 11.57: Czas i hejnał, 12.03: Dziennik

południowy. 12.15: Chwilka społeczna Pol-

skiego Czerwonego Krzyża, 12.25: Muzyka
zpłyt. 12.40; Aud. poświęcona masarzom

i wędliniarzom. 13.00: Muzyka popularna.
15,00: Melodie cygańskie: 15,10: Życie kul-

turalne miasta i prowincji. 15.15: Fragm.

powieści „krzyżowców' Z. Kossak-Szczuc-

kiej. 15.25; Muzyka operetkowa, 15,45:

Wiadomości gospodarcze. 16.00: Mój Żok?
przygody małpki — pog. dla dzievi.

16.15: Zespół  mandolinistów „Kaskada'
16.45: 500 lat polskiej gościnności — felie-
ton. 17.00: Pieśni studenckie — aud. chó-
ralna. 17,20: Antoni Areński — Trio d-moll
w wyk. tria, 17.50; Mikołajek nadmorski
— pof. przyrodnicza. 18.00: Po zjeździe

kół krajoznawczych w Pińsku — poś. 18.10
„ Miłość rokokowa aud. muzyczna. 1845:

Wil. wiadom. sportowe. 18,50: Pogadanka
aktualna. 19.00: Pogrzeb rekruta — aud.
żołnierska. 19,30: Transmisja z otwarcia

Zjazdu Międzynarodowego Komitetu Ol'm-
pijskiego. 19.55: Wiadomości sportowe.
20.00: Koncert muzyki lekkiej z okazji

„Dni Krakowa”. 20.45: Dziennik wieczorny
i pogadanka aktualna. 21.55: Jazda ze Ziur

danką — humoreska Dygasińskiego. 22.10:

Koncert solistów. 22.50: Ostatnie komuni-
katy. 23.00: Tańczymy.

 

HUGO WAST.

5
Polskie Kino Wielka epope.

wiatowid

(CACCAC:elTS
ŚW. JAŃSKA 5

NOWY CHRZEŚCIJAŃSKI SKLEP
KONFEKCJI DZIECIĘCEJ

ээОГО 5^
poleca dužy wybėr kapeluszy, ubra-

nek i sukienek

Tad ааГа ГаааГа а]

Mieszkania i poxoje
* MIESZKANIE 5 pokoi, z wygodami, suche

i ciepłe do wynajęcia. Pańska 4 m. 3, oglą-
dać w godz. 1—3. 1058—2

POSZUKUJĘ mieszkania 2 lub 3 pokoje z.
kuchnią z wygodami od zaraz. Zgłoszenia:
Administracja „Dziennika Wileńskiego" 2

 

 

podaniem ceny, warunków i t. p. dla
| „Gewu”. 1082—3
S72

Letniska
LETNISKO kolo Werek, przepiękna miej-
scowość sosnowy las, rzeka, plaża, kajaki,
łódki, tenis, siatkówka itd. Komunikacja
statkiem lub autobusem. Odjazd z pl.
Orzeszkowej 20 min. z Wilna. Oddaje się
pokoje z całodz. utrzymaniem Poczta Je-
rozolimka, kolonia Zgoda, willa „Urocza”
Zajączkowska.

DDRATISISUAIBRESTKSS

Popierajcie
handel i przemysł

chrześcijański
EAS kielaki SIDE EET TOSTAAS SOA

Nowošci wydawnicze
Ukazał się z (druku nowy numer

26 „Prosto z mostu* pod redakcją
St. Piaseckiego. Na czele numeru
essay Bolesława Micińskiego „Epo-
pea tragicznošci“ na: tle Odyseei.
[eresa Chołoniewska - Dmochow-
ska porusza aktualne zagadnienia w
artykule pt. „Człowiek wyzwolony
w czasie”, A. Jasienowski pisze o
życiu kulturalnym Śląska w artyku-
le pt. „Nie taki czarny diabeł jak go
malują'. W. dziale literackim przy-
nosi numer wiersz Zdzisława Nar-
delllego pt. „We wsi smutnej zgon”.
nowelę Wł. Dunarkowskiego „Krew
w politurze'. W sposób alarmujący
pisze J. Kowalski ©! zamierzonej
sprzedaży domu Baryczków na Sta-
rym Mieście. Całości numeru dopeł-
niają recenzje i aktualia.

 

 
ZŁOTO
Przekład autoryzowany
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Dwaj wrogowie w Bożnicy.

- 15 września 1887 roku dckony-
wano spisu ludności w Buenos
Aires,

Na 433.000 mieszkańców znalaz-
ło się 366 Żydów, skupionych w
dzielnicach Północnej i Zachodniej
w trójkącie, utworzonym przez. uli-
ce Cordoba i Junin, przecięte zaś
ukośnie przez Paseo de Julio.

"Minęło prawie pół wieku. Ilu ich
jest obecnie? Nie wiemy tego, gdyż
niecny przesąd liberalny usunął z ru-
bnylk spisów pytanie.dotyczące religii
spisywanych.

 lmicjatora podobnej statystyki,
godnej natchnienia aptekarza Ho-
mais interesowało więcej, ilu jest w
Buenos Aires kretynów, zezowatych
i. muzyfkantów wędrownych, aniżeli
4iczba katolików, protestantów,
budd lub teozofėw.

| gruncie rzeczy chodziło mu o
zatajenie urzędowe tej potężnej rze-
czywistości argentyńskiej, że więk-
szość w tym kraju jest katolicka.

Oczytwiście wspomniany trójkąt
rozszerzył się obecnie na przestrze-
ni niejednego kilometra na Zachód i

Południe, w okolicy zaś Callao i
Corrientes znajdują się dzielnice,
mieszczące więcej Żydów, aniżeli

  

z języka hiszpańskiego

IEš O)
„ całe miasto w rolku 1887,
| Wystarczy zajrzeć w te ulice o
„zmierzchu, gdy dzieci wracają ze
szkoły, a starzy wylęgną przed bra-
my domów. Płoną barwą czerwieni
pieprzowej włosy małych Rebek i
Sarek pośród talmudycznych broda-
czy Salomonów, Jankielów i Lej-
bów.

Przed rokiem 1887 jednym z naj-
bardziej lśniących chałatów był nie-
iwątpliwie chałat Zachariasza  Blu-
men z Paseo de Julio.

Oki dwudziestu czy dwudziestu
pięciu lat zajmował tam trzy poko-
je oraz sklep na parterze, w daw-
nym Hotelu Narodowym,  istnieją-
cym niemal do ostatnich czasów na
rogu ulicy Corrientes, noszącym na
froncie! wymowny napis: „Wzniesio-
ny w roku 1830“. Cale stulecie
istniał hotel tu, gdzie domy  starze-
ją się już po dwudziestu latach, Kon
stytucja zaś jest dyskredytowana po
pięćdziesięciu.

Na drzwiach swego sklepu miał
Blumen zawieszoną laseczkę, którą| k
przechodnie przyzwyczaili się tam
wilzieć, ine mogąc sobie wytłuma-
czyć jej znaczenia.

Była to „mezuza'”, którą przy
wejściu lub ' wyjściu należało do-
tknąć trzema palcami prawej ręki i
„potem je pocałować:

 

„Rapsodia Bałtyku”
| W rolach głównych wybitni artyści ekranu polskiego: M. Bogda, В. Orwld, A. Bro-

dzisz, M. Cybuiski, J. Marr, i inni,

 

ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18, CENY PRENUMERATY: miesięczni:

a miłeści | obowiązku ma tle życia polskiej
marynarki wojennej

Nad program atrakcje

Nauka
INSTYTUT GERMANISTYKI
Zamkowa 10, m. 2. Kursy maturalne i kon-
kursowe. (15)

ABSOLWENT Gimn. Zygmunta Augusta po-
szukuje kondycji na wyjazd na okres a-
cyj letnich za akromne wynagrodzenie. L
Sosnowa 14 m, 3 B. P. 1061(5-

STUDENT U. S. B. udziela lekcyj me“
wszystkich przedmiotów w zakresie szkoły
średniej, przygotowuje do wszelkich egza-
minów. Mostowa 15—4. —

STUDENT U. S. B, wyjedziena prowincję
na czas wakacyjny. Przygotowuje do gimna-
zjum z jęz. niemi:
do adm. „Dz. Wil,”, tamże adres,  1065(4)
DARO STSERSTTSS

ieckim. Zgłoszenia dla A.N.|

„Nadprogram: Wspaniały dodatek w 2 aktach

HELIOS|
na czele setek najpiękn. kobiet
w komedii szalonych niespodzianek

2. Największa aktorka Ameryki
Bette Davis w filmie miłosnym
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B. ŁADNA POSESJA 2 domy, ogród duży,
część owocowy, z powodu wyjazdu do
sprzedania, można częściowo. ul. Popow-
ska 26 — 7. 1020—4

ODSTĄPIĘ SKLEP z mieszkaniem w b.
dobrym punkcie. Adres w Admin. „Dzien,
Wil” 1078—7

MAJĄTEK 400 ha pow. święciański sprze-
dam niedrogo lub zamienię na  nierucho-
mmość miejską. Ignalino Steckiewicz.

Praca poszukiwana
MŁODY, energiczny 17 letni z wykształ-
ceniem 2 klas gimnazjalnych, uje ,

 

poszuk:
kiegokolwiek zajęcia, Ul. Kolejowa 5 m.
Szypiłło Jan. 1600(6)

POSZUKUJĘ POSADY do wszystkiego.
Umiem dobrze gotować, posiadam chlubne :
świadectwa. Kalwaryjska 65 (pralnia).

|SIOSTRAzdługoletnią praktyką szpitalna °
i prywatną przyjmuje dyżury oraz wykonuje

jwszelkie zabiegi. Poważne referemcje, Wil-

| ścioła św. Rafała.

ji życie. — Michał Matowica w. Borcie gm.
i poczta Graużyszki, —3

PILNOWANIA MIESZKANIA, dodzieci,
lub do posługi przy małej rodzinie poszu-
kuję starsza osoba. Rekomend. b. dobre
Św. Jakubska 4—6. ZĘat> 10802).

BIURO PRACY Stowarzyszenia Pań Miło-
sierdzia Św. Wincentego a Paulo poleca
w. i KAS A

chowawczynie, bony, pielęgniarki, pokojo-
we z szyciem, odynie i kucharki, Ža.
pisy pracownic

| nowa 2/9.
| Ois TALSS

' Pomóżmy bliźnim!
Haerai naszych czytelników go-
rąco polecamy b. biedną wdowę z 2-giem|
uczących się dzieci o dopomożenie wyku-
pienia maszyny do szycia założonej w su-
mie zł. 50 plus procenta, — jest szwaczką
i maszyna stanowi jedyny zarobek. Spraw-
dzona przez Tow. Św. Wincentego A Paulo.

ul. Wiłkomierska 3 m. 8 vis 6 vis ko- |

NR
"KAWALER lat 25 poszukuje jakiejkolwiek |
„pracy fizycznej, znajduje się w krytycznym |
położeniu, zgodzi się za minimalną opłatę |

03)

Godzięażie od 10—13 Mły-|*

 

OMEGA |
SREBRO

Premiera. Piękna gwiazda KAY FRANCIS w wielkim filmie

Napieinowarna
Ona została oskarżona o morderstwo, a jej dziecko urodziło się za kra-

tami z piętnem wiecznej hańby na czole

p.t: „Skradzicny pomysł į aktualia

Podwójny program przebojów.
2 filmy w jednym programie
1. Genialny komik, w adca humoru.

„Grzesznik mimowoli“
„Małżeństwo z pozoru"

Ekstrawagancje ameryk. mi iarderek. Nadprogram: Aktualia

ZA MATURĘ

JOE BROWN

 

najlepszy upominek

zagarek lub pierścionek
poleca

K. GORZUCHOWSKI |
ZAMKOWA ©

PLATERY

 

 

KAROL JANK OWSKI i SYN
FABRYKA SUKNA — BIELSKO

Poleca na sezon wiosenno-letni swoje znakomite
wyroby sukienne na ubrania i palta męskie oraz

kostiumy, palta
Oddziały: MICKIEWICZA 21

w. NIEMIECKA 22
Rok założenia 1826.

„AAAAAAAAAAAAAAAAAKAAA,

z 20 proc. rabatem

DH. „T. ODY
wiino, ul.

Kompletna wyprzedaż piaterów, krysztłaów i alabastru

Płyty gramofonowe.

i suknie damskie

Telefony: 20-12, 20-11.

Rok założenia 1826.

 

itylko dc 15 czerwca

wł.

NI E Cc" I. Malicka
Wielka 19
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terii, na bóle artretyczne, czy
lub skłonność do obstrukcji.

 

 

 

|

 

Adres w Admin, „Dziennika Wileńskiego. 7“

zawierało
zapisaną przez

Wnętrze tej laseczki
kartkę pergaminu,
specjalnego przepisywacza, znaka-
mi.pisma rytualnego, nie znoszące-
50 najmniejszych uchybień. Znajdo-
wało się tam sześć wierszy: z księ-
gi Deuteronomium, zaczynających
się od wyrazów: „Słuchaj, Izraelu:
Pan, nasz Bóg, jest jeden..."

Zachariasz Blumen był owym
Mateuszem Zabulonem, który, wraz
ze swoim bratem bliźniakiem zajmo
wał się zaopatrywaniem wojska
sprzymierzonega podczas wojny z
Paragwajem w roku 1867.

Niebawem czytelnik się dowie,
dlaczego Mateusz zmienił nazwisko,
Dawid zaś zniknął.

Pod tą firmą Zachariasz założył
kantor wymiany w gmachu Hotelu
Narodowego. Główną jego klientcię
stanowili marynarze i ludzie z za o-
ceanu, kręcący się w pobliżu portu.

Sprzedając im ruble i złote, fun-
ty i dolary, a nawet pieniądze azja-
tycikie i afrykańskie, wzbcgacił się
talk, że w niedługim czasie mógł już
założyć prawdziwy Bank na ulicy
Reconquista.

Nie opuścił mimo to swego kan-
toru. Tam się ożenił z Milchą Mir
o oczach koloru oliwek, które po
pięćdziesięciu latach osławiły czar-
re rzęsy Matry Blumen, jej wnucz- W. wielkim świecie, w którym
|znano Milchę, zapytywano: Skąd
| Marta Blumen wzięła te oczy kacie
 marzące i okrutne?
| Tam właśnie w tym sklepiku u-
, rodził się drugi Zachariasz Blumen,
|ojciec Marty, który z czasem miał

  

e, z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową

się stać najbogatszym człowiekiem|
Ameryki Południowej. |

Należy oddać sprawiedliwość|
pierwszemu Blumenowi, že sam to-!
гомлаЁ drogę wielkošci swego syna
i budował trwałe podwaliny jego
fantastycznej fortuny. |

Przebiegnijmy dzieje jego życia.|
Pewnego popołudnia w zimie Za-!

chariasz Blumen zamknął żelazne.
drzwi swego Banlku i pośpieszył do
Hotelu Narodowego po jakieś pa-;
piery.

Czarny chałat, świecący na łok-
ciach i plecach. Futrzana czapka
koloru rcdzynkowiego, okrywała sto,
żek głowyj o niezbyt gęstych wło-|
sach, wijących się niby korkociąg|
przy uszkach. Zielcnkawe wąskie no,
gawiki spodni, jakby pochwy klarne-
tów, sięgające zaledwie do chole-'
wek tnzewików z gumowymi wstaw,
kami. |

Cera blada, bladością rytualną'
kožlęcia pozbawionego! przez rabina|
krwi, abyj było koszerne, czyli czy- |
ste i mogli je spożywać wierni.|
Oczy, jak dwa węgielki, żywe, ba-|
dlawicze. Zarost ciemny i ręce deii-;
katne, wydłużone, alabastrowe, 0
paznokciach przypominających  ża-|
łobę. - !

Talmud, podający drobiazgowe
„przepisy, (ak Żydzi powinni żyć, na-
fikazuja częste ablucje, Należy myć
ręce przy wstawaniu i zasiadaniu
dj stołu. Nie ma: jednak mowy o
paznokciach. Stąd też bez pogwai-
cenia prawa i bez sprzeciwu Proro-
kom, dobry syn Talmudu może je
mosić w dowolnym zabarwieniu. |

į 
 

Migdy nie jest zapóźno
robę: nerek, pęcherza, wątroby, kamieni żółciowych, złej przemiany ma-

 

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych
Fabr. Chem. „Pharmachemia”, Bydgoszcz.

myśleć o zdrowlu, tym ba
dzie jeżeli cierpisz na cho-

padagryczne, wzdęcie brzucha, odbijanie się
-— ramięiaj, że nigdy nie będzie za późno

o ile używać będziesz ziół moczopędnych „D UROL", które zapobiegają
nagromadzeniu się kwasu moczowego i innych szkodliwych dla zdr wia

8; substancyj, zatruwających organizm. — Dziś jeszcze kup pudełeczko ziól
į „DIUROL“, a gdy przekonasz się © dodatnich skutkach ich dz alania, za-
lecać będziesz swym znajomy.
nalne ZIOŁA „DIUROL': GĄSECKIEGO (z kogutkiem), sprzedają apteki

m. Sposób użycla na opakowaniu. Orygi-

składy apteczne

*48868830 TOMEM
| ULGA DLA CIERPIĄCYCHI

Przy : reumatyzmie,artretyzmie,nerwobólach, CZYTAJCIE

osłaStaweli= m, |ozeowszka
э * a M Nr. 39 NIAJCIE PRASĘ

ow NARODOWĄ

ABBA DI

Ulica Corrientes ma w pewnym
miejscu różnicę poziomu. Do tego
miejsca — рга niespełna wiekiem
sięgała Rio kie la Plata.

Zachariasz Blumen wdrapywał
się w milczeniu i z pośpiechem ka-
calucha.

Doszedłszy dol rogu ulicy Vein-
ticimco de Mayo usłyszał trąbkę
tramwaju. Dał znak i wskoczył na
pomost, potem usiadł na ławce i
wydostał portmonetkę, aby kupić
za pięć centavos bilet.

Konduktor go poznał:
— Jakie losy prowadzą tu pana,

panie Zachariuszu?

Bankier odnzekł z uśmiechem:
— Na spacerek za miasto, na-

brać trochę powietrza.

Na Zachodnim . przedmieściu
znajddowały się całe grupy komków
willowych wśród olbrzymich  ogro-
dów. Należały one do bogatych
właścicieli, którzy dzięki rozrosto-
wi ludności miejskiej musieli dzielić
swe posiadłości wyzyskując jednak
tę sytuację i żądając nadmiernych
cen za te grunty:

Mówiłoj się więc zazwyczać „za
miasto“ właśnie, gdy się udawano
w te strony.

W. czeczywistości jednak Za-
chariudz Blumen podążał do Syna-
gogi, gdzie tego popołudnia, a ra-
czej tego wieczoru, gdyż świeciły
już latarnie gazowe, miano poruszać
sprawę, która go bardzo  imtereso-
wała, Sprzedawana willę Adalid z
gruntami przy ulicy Florida.

(D. <. а.).

RS SIISTTTAKN IRAS

zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 ge. 50, zagranicą zł. 6—

CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam) 40 gr. Komunikaty zł. 1.— za mm. jednoszp., nekrologi 40 gr, za tekstem (5 łam.) 30 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za

słowo sł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Krenika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyłrowe i tabelaryczne o 25%v drożej Dla poszukująsych pracy

sobie prawe zmiamy termiau druku egłeoszeń i aie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.
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