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Jutro (10. VI.) 2-gi dzień wyścigów konnych „
 

Proces antgpolski
MOR. OSTRAWA 8.6. Przed

trybunałem sądu krajowego w Mo-
rawskiej Ostrawie toczył się nowy
antypolski proces polityczny. Na ła-
wie oskarżonych zasiadło  dziewię-
ciu młodych ludzi-Polakków, obywa-
teli czechosłowackich. Oskarżeni
oni zostali głównie o zniszczenie 30
konkurencyjnych ulotek  wybor-
czych przy agitacji podczas  ostat-|
nich wyborów parlamentarnych.
Wśród oskarżonych znajduje się
Emanuel Guziur, prezes zrzeszenia
organizacji młodzieży polskiej w
Czechosłowacji, oraz Karol Dziadr:-
ra, znany organizator i dyrygent
polskich chórów  akaldemickich w
Czechosłowacji. *

Trybunał, w skład którego wcho-
dził znany już z wielu procesów po-
"litycznych sędzia Kaempf, skazał 5
oskarżonych — wśród nich Dziadu-
rę — na karę ciężkiego więzienia
od 1 do 3 miesięcy, 3 oskarżonych z  

solanki
borowina
kwasowęgiowa
źródśo — pitne
inhalatorium
wodolecznictwo

Bezpłatne prospekty wysyła

 

Drugi dzień pobytu P. Prezydenta w Rumunii
BUKARESZT 8.6. Dziś w obec-

ności Pana Prezydenta R. P. na sta
fionie króla Karola I odbyły się u-
roczystości święta młodzieży i 7-le-
cia panowania obechego króla Karo
la. Przyglądało im się 50.000 widzów.
Po uroczystym nabożeństwie  polo-
wym, przemawiał do młodzieży król
Karol a następnie po popisach gim-
nastycznych odbyła się defilada
12.000 chłopców i dziewcząt.

U GROBU NIEZNANEG0OO
ŻOŁNIERZA

BUKARESZT 8.6. O godz. 18-ej
odbyła się uroczystość złożenia
wieńca przez Pana Prezydenta R.P.
na grobie nieznanego żołnierza.

Cała droga ido grobu była udeko
rowana flagami polskimi i rumuń-
skimi, wzdłuż drogi stał szpaler żan

„darmerii w białych mundurach i ka-
skach tropikalnych. Przy grobie о-
czekiwała kompania honorowa 21
stołecznego pułku piechoty z chorąg
wią i orkiestrą.  
UT“ TULLSS.fusionИЕБ

ĆWICZENIA ANGIELSKICH LOTNIKÓW

 

 

INOWROCŁAW ZDRÓJ—
Główny sezon od 16.VI

154,00 229,00 289,00
2-tyg.
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brakiu jakichkolwiek dowodów winy
uwclnit od kary, a co do Guziura
odroczył rozprawę celem powołania
nowych świadków,

Rozprawa wyłkazywała wyraż-
nie tenkiencyjny charakter procesu.|
Widać to było zarówno z aktu о-
slkarżenia, jak i zachowania się sę-
dziów, wyraźnie starających się na-
dać zeznaniom świadków  nieko-

tny, dla oskarżonych przebieg.
traszenia świadków, co do

których była obawa, że nie potwier-
dzą aktu oskarżenia, sąd polecił
aresztować jednego ze świadków w
tralkcie rozprawy. Ponieważ skaza-
ni wnieśli apelację, a rozprawa prze
ciwiko prezesowi zrzeszenia polskich
organizacyj młodzieżowych Guziu-
rowi została odroczona, zanosi się PARYŻ 8.6. Havas donosi: eska-
więc na to, że ze sprawy w gruncie dra, złożona 2 30 powsłańczych sa-
rzeczy ldrobnej rozwinie się znów |molotów, zbombardowała t. zw. „że
nowy antypolsiki proces polityczny. |lazny pas“ fortyfikacji dookoła Bil-

bao, Bombardowanie było skuteczne.
ANDUJAR 8.6. Havas donosi, iż

powstańcy w ciągu wczorajszego ra-
na nacierali na wszystkich  odcin-
kach wolstęgo Poschłinto. W ie
walki były bardzo zacięte. -

BOMBARDOWANIE GRENADY
SALAMANKA 8.6. Artyleria

czerwonych bombardowała wczoraj
Grenalię, miszcząc (szereg objektów
w dzielnicy San Lazar. Dwie kobie-
ty, dwoje dzieci i dwóch mężczyzn
podniosło śmierć. 20 kobiet, 21 męż-
"czyzn i 15 dzieci odniosło rany.

„CANARIAS* POD BARCELONĄ
BARCELONA 8.6. Generał Po-

zas zakomunikował prasie, o poja-
wieniu się kilku okrętów powstań:

RAASS,208 iODZYWA"

Kronika telegraficzna
— W okolicy Budapesztu uległ kaia-

strofie 'węgierski samolot sportowy, grze-

krawaty letnie
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3-tyg.

Informacje Orbis.

4-tyg.

Zarząd.  
OBIAD I KONCERT GALOWY

BUKARESZT 8. 6. Dziś wieczo-
rem o godz. 20 odbył się w pałacu
królewskim obiad w ścisłym gronie,
w którym wzięli udział Pan Prezy-
dent R. P., Król Karol, następca tro
nu ks. Michał, min. Beck, premier
Tatarescu, min. Antonescu, gen.
Schally i marszałek dworu Urdaria-
nu. biąc pod swymi szczątkami dwuch lotni-

Po obiedzie w pałacu odbył się|ków. Kilka godzin później w okolicach Hai
kiancert galowy. dudzoboszlo wydarzyła się podobna kata-

stroa, w której dwie osoby zostały ciężko
ranne.

— Pierwszy próbny lot na trasie An-
glia — Północna Ameryka został wyzna-

KONFERENCJE

p 8.6. Dzienniki do-

mioszą, że = wczorajszym uro- czony na dzień 24 czerwca.
czystym obiadem w pałacu królew- | = W težecim dai pobytu w. Białożro
skim Król Karol i Pan Prezydent R-| dis palkia WaRywa  <kadznioka: Gókokó>

P. odbyli konferencję, rozmawiając jąc lotu bałkańskiego, złożyła wieniec z
Z temat. sytuacjimiędzynarodowej. kwiecia biało - czerwonego na grobie króla
Min. Beck odbył rozmowę atycz-| Aleksandra na górze Oplenac.
ną z ministrem spr. zagr. Antones"|— — pani Louis Deutun, z Nevers, li-
cu. Dzisiaj nastąpi dalszy ciąg tej | cząca: lat 38, -poWia czwocapzki: płol: mę:

rozmowy. e skiej Noworodki są najzupełniej normalnie
zbudowane. Pierwsze z urodzonych dzieci

zmarło. Matka i pozostałe przy życiu 3 no-
worodki czują się doskonale.

— W Lozannie odbyły się wielkie u-
roczystości w związku z 400 rocznicą za-

oz uniwersytetu lozańskiego, W uroczy
stości wzięli udział rektorzy wszystkich uni

| weczytetów szwajcarskich i przedstawicie-
> kilkudziesięciu uniwersytetów zagranicz-

Н

nych.
— W Kilonii odbyło się uroczyste wo-

| dowanie nowego okrętu niemieckiej mary-
| narki wojennej. Jest to ciężki krążownik,

| czący 10.000 ton p. n. „Bluecher”.
| — Litwę nawiedziła ostatnio fala burz
gradowych 1 przymrozków, wyrządzając
znaczne szkody w sadach i ogrodach, w

| szczególności ucierpiały od gradobicia oko
|iice Taurogów, Birż i Posfola.

DsDU DOSTRAKAI

| STRONNICTWO NARODOWE
SEKCJA AKADEMICKA

W. środędnia 9 b. m. ogodz.20
w lokalu przy ul. Mostowej i — od-
będzie się ostatnie przedwakacyjne

| zebranie członków.

| Referat wygłosi kol S. Łochtia.

 

Panowie tryumfująlli
bo noszą ubrania praktyczne,chłodzące w upałach, wykonane z czystego polskiego Inu
męski kostium lniany, starannie wykonany od zł. 28—
pimpregn.,
oszule sportowe od

| Stwierdzona obecność krążownika|

ak, różnych odcieni od zł. 23-—

: wszystko w wielkim wyborze poleca
POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA

FRANCISZEK FRLICZKA
Wilno, uL Zamkowa 9, tel 6-46.
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 Krqżownik „Canarins” niepokol Barcelonę
Samoloty powstańcze bombardowały fortyfikacje Bi.bao

WYMIANA NOT.
LONDYN 8:6. Jak się dowiaduje

powstańczego przed Barceloną zmu Reuter, ambasador von Ribbentrop
siła władze barcelońskie wczoraj przywiezie w środę do Londynuprzy
wieczorem do dania rozkazu, pośrą chylną odpowiedź rządu Rzeszy na
żenia miasta w ciemnościach. |zrewidowanie propozycji brytyjskiej.

BARCELONA 8.6. Krąžownik o! „PARYŽ 7.6. Rząd francuski zwró
sylwetce, zbliżonej do  „Canarias“, + Się do rząjdu W. Brytanii z propo
ibombardowai Palamos. Straty, zada 273% odbycia wspólnej narady w
me ostrzeliwaniem, są nieznaczne. iaa Inis ao

Następnie ten sam krążownik 0- w. ym akcję kontroli u wybrze-
strzeliwał miejscowość Gulzols. ży hiszpańskich.

czych ma wybrzeżu katalońskim.

 

Plotki polityczne
Pisma warszawskie donoszą, że WI tej sytuacji narada sekreta-

w ubiegłym tygodniu odbyła się w|rzy była pewnego rodzaju  „konfe-
Warszawie poufna narada b. sekre-| deracją” w łonie Ozonu. W. obra-
tonzy i działaczy BBWR, rozgory-| dach brali udział wybitni politycy,
czonych ma kierownictwo OZN,| którzy byli czymś więcej, niż е-
kitėre adsunęto ich od pracy orga-|tarzami BB.

nizacyjnej. Dnia 12 i 13 bm. obradować bę-
"Przy mianowaniu regionalnych|dzie wej Lwowie zjazd grupy „Za-

zarządów w „selktorze” miejskim i|rzewia“. Zapowiedziane są referaty
wiejskim pominięto wiele csób naj-|proł. Eugeniusza Romera, sen.
bardziej  prononsowanych  polity-| Burthard - Bukackiego i wicepre-
ków dawnego 'BBWIR. Chodziło o|miera Kwiatkowskiego. Ten ostatni
to, ażeby w ten sposób zneutralizo-| referat, iak słychać, ma zawierać
wać zarzuty, że OZN jest w dalszym|doniosłą treść polityczną i być
ciągu BB. transmitowany przez radio.

 

 

   K“ podczas upałów najprzyjemniej na plaży.
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Echu obchodu Hullerczyków w Oarszuwie
Drugi Zjazd:Halierczyków odbył się w Poznańskiem

„Kurier Poznański* donosi: W
niedzielę odbył się w Strzelnie wal-
ny zjazd Chorągwi Pomorskiej
Związku Hallerczyków. W, zjeździe
wziął udział gen. Józef Haller.

O godz. 9 rano uformowano na
rynku czworobok, złożony z człon-
ków komitetu obywatelskiego! i de-
legacyj różnych organizacyj. O goklz.
10 przybył w otoczeniu bandery
konnej gen. Haller, którego w go-
rących słowach powitał sędzia Maj-
cherikiewicz. Z ryniku organizacje u-
dały się do kościoła, gdzie uroczy-
ste nabożeństwo za dusze poleg-
łych odprawił ks. prob. Sołtysiński.
Po nabożeństwie utormował się po-
chód, który ruszył na rynek, gdzie
gen. Haller odebrał defiladę organi-
zacyj.

Po defiladzie w Domu Stowarzy-
szeń odbyła się uroczysta akademia,
która rozpoczęła się śpiewem  chó-
ru „Harmonia“. Ks. Sołtysiński po-
witał gen. Hallera. Po deklamacji p.
Dynela nastąpiły życzenia ze stro-
ny licznych organizacyj, a potem
plk. Modelski przedstawił zarys hi-
storii powstania armii polskiej we
Francji. Po przemówieniu p. Poła-
szewskiego uchwalono rezolucję,
która:

1) w haśle obrony państwa praś-
nie widzieć treść istotną, a nie tylko
taktyczną;
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Sił
Jak wynika z raportu amerykań-

skich władz wojskowych, w  dniu |
wybuchu wojny w 48 państach świa
ta może chwycić za broń i w ciągu
jednego dnia być gotowymi do wal-
ki nie mniej, niż 55 milionów ludzi
Armie regularne, rezerwy i rozma-
itego rodzaju wyówiczone siły  po-
mocnicze wszystkich tych państw

wykazują astronomiczną  cyirę

54,412.628 ludzi. Cyfra ta nie obej-

muje sił wojskowych w Chinach,

szacowanych na przynajmniej 1 mi-

lion. Z tej olbrzymiej ilości wsyćwi-

czonego żołnierza na świecie, w sze-

regach armij regularnych znajduje

się obecnie 6.513.824 ludzi, przy

czym dane te również nie obejmują

Chin.
Jeśli chodzi o poszczególne pań-

stwa, Stany Zjednoczone mają w

armii regularnej, Grwardii Narodo-

wej i wyčwiczonych rezerwach

474.378 ludzi, są zatem w szeregu 43

państw świata 19-tym z kolei pod

względem potencjonalnej siły zbroj-

nej. Wedłu$ raportu szefa sztabu.

gen. Malin Craig'a, na dzień 1 lipca

ub. r. regularna armia Stanów Źje-

dnoczonych liczyła 165.000 ludzi, a

zatem jest 10-tą z rzędu co do wiel-

kości za. Wielką Brytanią, Francją,

Niemcami, Wiłochami, Japonią, Pol-

SKARDA RS

Aresztowania
wśród narodowców
W ciągu soboty i niejdzieli prze-

prowadzono liczne rewizje i aresz-

townia wśród narodowców w War-

szawie. Aresztowano ogółem prze-

szło 40 osób.

2) akcję plika Koca uważa
szkodliwą;

3) żąda uczciwej konsolidacji na-
u.
W, końcu nastąpił uroczysty akt

dekoracji zasłużonych członków i
sympatyków Związku Hallerczyków,
przy czym przemówił gen. Haller

za

rod

w. tworzeniu armii polskiej we
Francji.

popołudniowych obradowała  Cho-
rągiew Pomorska Związku  Haller-
czyków przy udziale generała.

Co było w Warszawie

że jego poniedziałkowy numer uległ

konfiskacie za artykuł, opisujący о-

ficjalny obchód 20-lecia powstania

Armii Polskiej we, Francji i za

wzmianikę o zajściach na ul. Bielań-

skiej.
Nieskonfiskowane „Słowo  Po-

morskie" donosi o niedzielnym  ob-

chodzie Hallerczyków, co następuje:

W. niedzielę oklbył się zjazd sa-
nacyjnej grupki byłych żołnierzy
gen. Hallera. Na zjazd przybyło za- 

iRadiosprzęt

   

ledwie 684 ludzi, Sokół warszawski

| qdmówił mdziału w zjeździe, Gdy
|pochód przechodził koło $machu
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zbrojne Świata
ską, Rumunią, Hiszpanią i Rosją.

Naiwiększą liczebnie armię na
świecie posiada Rosja Sowiecka:
1.545.000 «wojsk regularnych i ogó-
iem 19.490.000 wyćwiczonych bojor
wo ludzi. Italia posiada drugą z rzę-
du co do wielkości armię: 6.294.395
wyówiczonych ludzi, z których
1.331.200 (łącznie z 878.200 rezerwy
w służbie czynnej) znajduje się w
armii regularnej.

Najmniejsze armie świata, to
szwajcarska, licząca 309 ludzi i Ko-
stariki — 730 ludzi. Szwajcaria po-
siada jednak 500.000 wyćwiczonej
milicji.

Ponadto Francja posiada armię
liczącą 658.777 ludzi, Niemcy —
650.000, Wielka Brytania — 384.780,
Japonia 282.000, Rumunia —
222.000, Hiszpania — 199.546, Cze-

chosłowacja — 164.000, Turcja —
133 tysięcy, Jugosławia — 131.508,

Belgia — 91.441, Grecja — 79.796,

Brazylia — 66.072, Portugalia
60.690, Meksyk — 57.376, Węgry
43,813, Bułgaria — 43.700.

Do grupy państw o średniej wiel-
kości posiadanych armii zaliczyć
należy: Austrię mającą 38.000, Ar-

gentynę — 36.902, Szwecję—31.179.
Finlandię 30.337, Holandię —

24.320, Łotwę — 21.320, Litwę —

20.235, Peru 15.273, Kubę —

15,042, Kolumbię — 14.748, Chille
—14.652, Danię — 11.000, Urugwaj
—8514,

Zupełnie drobne armie posiadają:

Ekwador 1536, Venezuela
6.0600, Gwatemala — 5.980, Bolivia

— 5.000, Paragwaj — 5.000, Salwa-

dor — 3.370, San Domingo — 3.094, Nikaragua — 2.750, Haiti — 2.715
; 942 ›
i as — 1

podkreślając m. in. zasługi „Sokoła” ,

Po akademii odbył się obiad na;
cześć gen. Hallera, a w godzinach |

- (hoskielewicz skazany ma.„karę Śmierci
„Warsz. Dzien. Narod." donosi,

BGK, rozległy się z grupy młodych
ludzi okrzyki na cześć kiego
i Hallera. Aresztowano 44 osoby, z
których większą część wypusz-
czono. В

Wozoraj  idokonano rewizji w
mieszkaniu prezesa placówki Haller
czyków na Pradze, por. Herniczka,
który drukował ulotki z wyjątkami
broszury piłlk. Modelskiego pt. „Jak
powstała armia gen. Hallera".

WARSZAWA 8.66 W dniu dzi-
„siejszym o godz. 12-ej zapadł wyrok

na Judkę Lejbę Chaskielewicza,

oskarżonego o zabójstwo wachmi-

strza 7 p. ułanów ś. p. Bujaka, po-

pełnione w dniu 1 czerwca 1936 r.
w Mińsku Mazowieckim.

| Sąd skazał Chaskielewicza z art.
225 K. K. par. 1 na karę śmierci.

Obrona zapowiedziała apelację.

MOTYWY WYROKU
Wyrok skazujący oskarżonego

| Chaskielewicza na karę najwyższą
Sąd Okręgowy wydał, mając na
względzie następujące dane:

Fakt pozbawienia życia wachmi
strza Bujaka i okoliczności temu za-
„Ibėistww towarzyszące ustalone zo-
|stały na rozprawie sądowej przez
|zeznania zbadanych świadków  na-
| ocznych, przez ogłoszenie protokółu
' oględzin zwłok zabitego i wreszcie
przez przyznanie samego faktu za-
bójstwa w wyjaśnieniach oskarżone
$o.

Dając wówczaskilka strzałów z

rewolweru do wachmistrza Bujaka—:
przyczym strzały dane zostały z ty:
łu i z bezpośredniego pobliża, ostat-
ni zaś padł strzał wtedy, gdy Bujak
leżał, już na ziemi, oskarżony miał

!

|

zbawienia życia Bujaka, — czego

zresztą nie neguje i sam Chaskiele-
wicz,

Przyznając się do zabójstwa, osk.

Chaskielewicz podał, że zabił wach
mistrza Bujaka jakoby dlatego, że
kiedy! przed kilku (ściśle 9—10) laty

odbywał on słudbę wojskową w 7

pułku ułanów w Mińsku Mazowiec-
kim, Bujak, który podówczas był
jego bezpośrednim. przełożonym, wy

myślał mu od: żydów, bił go,  bątiź
też kazał żołnierzom go bić, dał

go zastał następnie  ugryziony, a

wrescie kazał pewnego razu zanu-
rzyć Chaskielewicza głową na dół
do beczki z wodą i nieczystościami Takim twierdzeniom oskarżonego Za ekip
jaknajkategoryczniej zaprzeczyli Rpowatjem i: że. chwili Sroda:

świadkowie, pośrednio przeczy te-
mu również i ta okoliczność, że kie-

dy po zwolnieniu już oskarżonego

Chaskielewicza 7 pułk ułanów prze-
jeżdżał na ćwiczenia przez Kałuszyn
Chaskielewicz przywitał się z Buja-

kiem i przyjaźnie z nim rizmawiał.

Fakt ten nie dał się pogodzić z

twierdzeniem osk. Chaskieiewicza o
strasznych cierpieniach i męczar-

niach jakich doznać miał od Bujaka

w: czasie służby: wojskowej. Wszys-

cy świadkowie oficerowie, podofice-
rowie i szeregowi z okresu służby
Chaskielewicza ( a byli wśród nich

i żydzi) w sposób nie budzący żad-

nych wątpliwości przeczyli możliwoś

ci takich przewinień ze strony plu-

tonowego Bujaka, zaprzeczyli choć

by nawet uprzedzeniu Bujaka do

Chaskielewicza. Stwierkzili, že Bu-
jakby! žolnierzem i podolicerem wy
bitnym i wzorowym, usposobienia

spokojnego i równego, iwładnych
w wojsku traktował dobrze.

Specjalnie do oskarżonego Cha-
skielewicza stosunek Bujaka był
ludzki i sprawiedliwy. Przeciwnie by

ły nawet fakty świadczące o szcze-

gólnej wyrozumiałości Bujaka w sto
sunku do Chaskielewicza, który —
był żołnierzem złym, ćwiczenia wy-

konywał niechętnie, był krnąbrny,

uparty i nie słuchał rozkazów swych

przełożonych, był w wojsku—wedle

określeń świadków — łazikiem, sy-

mulantem i markierantem,
Wobec. tego wyjaśnienia osk.

Chaskielewicza co do pobudek jego
czynu zbrodniczego na wiarę nie za sługwją: Osk. Chaskielewicz szkalu-

 

niewątpliwie zamiar bezpośredni po

mu
rozmyślnie złego konia, przez która:

——

"Pamiętajcie o dzisiejszym „Dniu Akademika".
 

lUstawa o szkołach akademickich w Komisji
| WARSZAWA 8.6, Sejmowa Ko-
misja oświatowa obradowała w dal-
szym ciągu nad projektem noweli do
ustawy! a szkołach akademickich.
|Dyskusja była ożywiona, ale nie spo

|

wodowała żadnych zmian w projek-
cie.

Żydowski poseł Rubinsztejn z
Wilna domagał się straży porządko-
wej, rektorskiej na wsz icach, a-
le wniosek jego upadł.

|
|

Nieustanna sensacja
WIEDEŃ 8.6. Wi związku z po-

bytem ks. Windsoru na zamku Was-
serleonburg w Karyntii, w przyleg-
łych miejscowościach w hotelach i
pensjonatach zamówili turyści an:
gielscy i amerykańscy wszystkie po-
koje na cały sezon. Miejscowość

jąc pamięć zmarłego wachmistrza
polskiego chciał w ten sposób pom-
niejszyc wagę swego  zorodniczego
przewinienia.
doznane
osk, Chaskielewicza do zbroani za-
bójstwa, dziaiaty tutaj najoczywiś-
ciej pobudki inne, wynikające z na-
stawienia politycznego i spoieczne-
go Chaskielewicza.

„,  Osk, należał do oddziału „Bun-

du" w Kałuszynie, do organizacji
"„Cukunft” i „Kulturliga“, oraz do

związku robotników przemysiu wio

kienniczego. ‹
IWiszysukie te organizacje pozo-

stawały, jak stwierazono, pod silny-

mi wpiywami partii komunistycznej.
Osk. Chaskielgwicz, jeśli tormainie

nie należał lao partii komunistycznej,
był niewątpliwie zwolennikiem i wy

znawcą jej ideologii w sprawach u:

stroju państwowego w. Folsce i ar-

mii, wynika to choćby z jego wynu-
rzeń zawartych w pamiętnikach. Na

tle talkiegy nastawienia oskarżone-

go, bezwzględnie wrogiego do pań-

stwa polskiego, a zwłaszcza jego ar-

mii — powstała zbrodnia.
Nie bez poważniejszego wpływu,

choćby pośredniego na czyn zbrod-

niczy Choskielewicza, był nienawist

ny i wrogi stosunek pewnego odia-;
mu żydowskiej ludnosci i prasy do
państwa polskiego, jego władz i do

armii poiskiej, przy czym wrogi ten

stosnnek w czasach ostatnich przed

zabójstwem stawał się bardziej ja-

skrawym i napastliwym.

Sąd mie podzielił opinii biegłych

lekarzy co do istnienia u oskarżone-
go takich nienormalności natury pry

chopatycznej, która w znacznym

stopniu ograniczyćby mogły u niego

zdolność kierowania swym postępo-

waniem.  Zanalizowawszy "wszech-

stronnie, krytycznie i spokojnie po-

szczególne etapy z życia Chaskiele-

wicza i jego zachowania się, sąd do-

szedł do przekonania, że w psychi-

ce Chaskielewicza nie ma takich wła
j ściwości psychopatycznych, które o-

znacznym stopniu

tego rodzaju ograniczenia zdolności

u Uhaskielewicza nie było.
Jak ustalił przewód sądowy, za-

| bójstwa wachmistrza Bujaka doko-
|nał Chaskielewicz z całą świado-
imością swego czynu i z pełną pre-

medytacją. Świadczy o tym zachowa

|nie się jego w przeddzień zabójstwa

| informowanie się w Kałuszynie u

| żołnierza z 7 p. ułanów, czy Bugas
| jest w Mińsku Mazowieckim i gdzie

| zamieszkuje), tudzież planowa jega
|akicja w Mińsku Mazowieckim i
bezpośrednia poprzedzająca zabój:1

stwo, a wreszcie sam przebieg zbrodį
i
l

rzekomo udręki pchnęia

Nortsch w pobliżu zamku jest prze-
| pełniona przez dziennikarzy angiel-
„skich i amerykańskich, którzy, czy-
"hają na każde ukazanie się pary
książęcej Przez cały dzień  dzisiej-
szy ani książę, ani jego małżonka
nie opuścili zamku,

 

może być mowy, albowiem żadnych
danych w tym względzie, ani śledz-
two ani przewód sądowy nie dostar-
czyły: 3

Czyn zbrodni osk, Chaskielewi-
cza mieści się w ramach art. 225 par.
1 K. K. Sąd zastosuwał wzglęnenm
osik, Chaskielewicza najwyższy wy-
miar kary, przewidziany w ustawie
'mając na uwadze, że brak w spra-
wie jakiejkorwiek okoliczności, któ-
ra mogiabyi złagodzić winę oskarżo-
nego, ze natomiast wiele danych, u-
staionych ma rozprawie sądowej
świadczy o bardzo wysokim napię-

, ciu złej, zbrodniczej woli u osk, Cha
| skielewicza, Zbrodni zabójstwa do-
konał on z całą premekytacją i w
sposób wylkazujący okrucieństwo Sa
mego sprawcy, a po zbrodni nie oka
zał najmniejszego żalu ani skruchy,

, Zbrodni dopuścit się na osobie prze-
„łożonego z czasówsłużbywojskowej,
„oliara zabójstwa wachmistrz bujak

zginął na siużbie i z powodu służby,

„a byi on przedstawicielem i podoiice
'rem armii polskiej, która stanowi naj

| wyższe (dobro państwa f narodu i
|winna być chroniona w sposób jak-

'jnabardziej stanowczy i zabezpieczo

(na przed wszelkimi zamachami.

į

    
a

Do nabycia w każdej суйе
WA I    ce

Sąd doszedł do przekonania, że
najpełniejsze eliminowanie przestęp
‘су Chaskielewicza ze  społeczeń-
stwa w postaci pozbawienia go Ży-
cia, podyktowane jest nieodzowną
koniecznością ochrony społecznej ze
względu na wybitnie aspołeczne
właściwości Chaskieleiwicza, stano-
wiące znamienną jego! cechę i jaknaj
ściślej związane z jego osobowością,
których żadna dolegliwość przewi-
dziana w kodeksie karnym w for-
mie pozbawienia wolności, nawet do
żywotniego, usunąć mie jest zdolna
Kara wymierzona osk, Chaskielewi-
czowi bynajmniej nie ma charakte-
ru li tylko odwetu, a jest reakcja,

skierowaną ku obronie społeczeń-
stwa, ‹

Zgłoszone przez wdowę  Jėzelę

Bujakową powództwo cywilne o 1 zł.
tytułem wynagrodzenia za szko

dy moralne sąd zasądził jako uza- ni. O jakimkolwiek stanie wzrusze-

nia duchowego u osk. Chaskielewi-|

„8 w chwili dokonania zbrodni nie

1
| TORUN 8,6. WI dniu wczoraj-
"szym w Chełmnie obchodzono nie-|
; zwykły jubileusz 100-lecia istnienia
gimnazjum męskiego. Gimnazjum to

zostało założone w r. 1837 i stało
się w krótkim czasie po otwarciu o-

„ gniskiem, które pielęgnowało w spo-

łeczeństwie polskim ma Pomorzu
ideaty narodowe polskie.

| Tu powstało pierwsze na ziemi
pomorskiej tajne towarzystwo filo-

matów, założone przez wielkiegci
patriotę lks. Jana Tułodzieckiego.

Organizacja wśród uczniów Pola-

|lków umacniała ducha narodowego i
"dążenia do zjednoczenia narodu,

rozdzielonego przez zaborców. Wie-
lu uczniów ówczesnego gimnazjum
chełmskiego brało udział w pówsta-

)

 

sadnione i słuszne, wynikające z

przestępstwa przez Chaskielewicza
dokomanego.

00-iecie gimnazjum w Chełmie
miu styczniowym oraz wielu zostało

skazanych za pracę niepodległo-

ściową:
Obchód stulecia istnienia gimna-

zjum chełmskiego poprzedziło ze-

branię członków związku filomatów
ma Pomorzu z siedzibą w Chełmnie.

WI dniu wczorajszym b. wycho-
wankowie gimnazium chełmskiego w
liczbie ponad 500 osób przybyli ze
wszystkich stron kraju, złożyli wień

ce na grobach założyciela śp. Wy-
czyńsłkiego i dyrektora tego gimna-

zjum śp. Łozyńskiego, po czym u-

dali się na uroczyste nabożeństwo

do kościoła gimnazjalnego.
Wi sali gimnazjum odbyła się,

akademia.
=

 



MASONERIA
I LIGA NARODÓW
Kto zna ideologię wolnomular-

stwa i obserwuje bacznie dzialal-

ność Ligi Narodów, ten łatwo dojdzie

do wniosku, że Liga jest wyrazem

działań tajnych masonerii, zmierzają-

cych do utworzenia rządu światowe-

go, przez który sekta mogłaby stać
się władzą nad wszystkimi państwa-

mi. Pacyfizm, bezpieczeństwo zbio-
rowe, „sprawiedliwość”, dziwnie po-

jęta,  pobłażliwość dla jednych
państw, a surowość w stosunku do

!anych cała ta 'razeologia nadle-

mańska która o mdłości przyprawia

ludzi nizzależnych i myślących pozy-

tywnie — wszystko to jest z ducha

wolnomularstwa i służy jego jawnym

i ukrytym celom. Służy także celom
polityki żydowskiej, która stoi poza
lożami.
Kogo by jednak takie wnioskowa-

nie, od objawów idące ku treści, nie

zadowalało, ten niech weźmie do rę-

ki wydaną niedawno książkę A. G.

Michela „Państwo w okowach maso-

nerii” (tłumaczenie polskie dr. K. M.
Morawskiego) i przeczyta sobie to,
co tam podano na podstawie źródeł

masońskich o powstaniu Ligi Naro-

dów (str. 397 do 419). Kto te stronice

przeczyta, ten powracać do nich bę-

dzie kilkakrotnie, gdyż treść ich roz-

świetla wiele mroków polityki współ-

czesnej, i poucza, co leży w intere-

sie lóż i stojących poza nimi Żydów,
oraz pozwala zrozumieć wstręt, któ-

ry czują ludzie myślący kategoriami
narodowymi do sławetnej instylucji

genewskiej .,
MW czasie wojny, w dn. 28, 29 i 30

czerwca 1917 r., a więc przed dwu-

dziestu laty „odbył się w Paryżu
ken$res przedstawicieli lóż krajów

sprzymierzonych, na którym zapa-

dła uchwała o utworzeniu Ligi Naro-

dów. „Kongres ten — pisali we

wspólnym-« zaproszeniu wielcy mi-
strzowie Wielkieśo Wschodu i Wiel-
kiej Loży Francji — będzie powoła-

ny do znalezienia środków dla utwo-

rzenia ligi narodów idouni-
knięcia powrotu katastrofy, podo-

bnej do tej, co w żałobę pogrąża

świat cywilizowany”.
Zjechali się przedstawiciele 21

Wielkich Wschodów i innych ciał
naczelnych wolnomularstwa i po 0-
žywionej dyskusji uchwalili wnioski,

przedstawione przez Br. Lebey, a za-
wierające dokladne wskazania, jak i

na jakich podstawach ma być po

wojnie zorganizowana Liga Narodów.

IWe wniosku I czytamy dosłownie:
„Narody cywilizowane poczuwają

się do solidarności. Wszystkie one u-
czestniczą, każdy na swoim terenie,
we wspólnym dziele ludzkości, które
składa się na równi z praw i obowiąz-
ków. Chcą obecnie rozszerzyć — po-
jęcie prawa i obowiązku międzynaro-
dowego, a by to osiągnąć, postana-

wiają zawrzeć pomiędzy sobą związek
polityczny, gospodarczy i intelektual-
ny pod nazwą Ligi Narodów."

Kongres uchwalił jednocześnie na

wniosek Br. Peiguć hołd dla prez.
Wilsona z takim uzasadnieniem:

„Kongres... stwierdza, że wieczyste
zasady masonerii są zupełnie zgodne
x zasadami, głoszonymi przez p. Pre-
zydenta Wilsona w obronie cywiliza-
cji i wolności łudów,

oświadcza, że jest szczęśliwy, mo-
dąc współpracować z p. Prezydentem
Wilsonem przy urzeczywistnieniu tego
dzieła sprawied'' ości miedzynarodo-
wej i braterstwa demokratycznego, co
jest właśnie ideałem masonerii”.

Wiemy, że właśnie Brat Wilson

był tym, który na konferencji poko-
jowej w Paryżu plan utworzenia Li-

# urzeczywistnił,

Mógł tedy Konwent Wielkiego

Wschodu odbyty w r. 1932 w Pary-
żu powiedzieć z zadowoleniem i du-

mą w swej uchwale:
„Czyž nie z łona masonerii wytry-

snęła iskra, co spowodowała wyklu-
cie się Ligi Narodów, Międzynarodo-
wego Biura Pracy i wszystkich insty-
tucyj międzynarodowych, co tworzą
znojny ale owocny zarys Stanów Zje-
pz Europy a może i świa-ta?"

Liga Narodów jest prawowitym i
kochanym dzieckiem wolńomular-

stwa. Cała jej działalność aż po dzień  

z"

Jagoda i Gamarnik
Kilkakrotnie już określałem na

tym miejscu przemiany wewnętrzne
w Rosji, jako przejście przymusowe
od utopii i doktryny do liczenia się
z przemożnymi wymaganiami życia.
Kierownicy Z.S.R.R. postawieni u
steru nawy wielkiego państwa, odpo-
wiedzialni za jego price, mają-
cy poczucie tego, že istnienie tego
państwa jestniezbędnym warunkiem
ich trwania, muszą się liczyć z ży-
ciem, tak jak architekt musi się li-
czyć z prawami ciążenia. Nie można
budować domu wbrew tym prawom,
nie można rządzić państwem wbrew
rawom jeśli się tak wyrazić wolno,

fizwki politycznej. Znajomość zaś
tych praw fizyki politycznej zdobyła
ludzkość przez doświadczenie wie-
ków i na nich oparła swą sztukę po-
Jitvezną.
Powyžszejdiagnozie kryzysu bol-

szewizmu w Rosji zdawały się prze-
czyćwiadomości o zmianach w or-
ganizacji i o zmianach personalnych
w armii sowieckiej. Twierdzono bo-
wiem ,że wraca się do tworzenia ko-
mitetów politycznych przy różnych
jednostkach wojskowych, że armia
ma być oddana pod ścisły nadzór po-
lityki, że usuwa się z armii ludzi, dą-
żących do jej uniezależnienia od
wpływów politycznych i od instancyj
policyjnych, że — słowem — nastą-
p zwrotku przeszłości, ku począt-
om armii...
Nie mogliśmy w to uwierzyć, było

to w sprzeczności z innymi objawami
w życiu rosyjskim, Niewiarę naszą
wzmacniają nowe informacje, pocho-
dzące z Rosji. Najlepiej bodaj wyraża
odmienne poglądy na zmiany w ar-
mii i związek z nimi samobójstwa
pierwszego zastępcy marsz. Woro-
szyłowa — Jankla Gamarnika — ko-
respondent „Kuriera Warszawskie-
go' z Moskwy.
Oto wyjątki z jego ostatniego listu:
„Zdawać się mogło, zdawać się na-

wet powinno było, iż urząd polityczny
armii, reprezentowany przez Gamarni-
ka, odniósł walne zwycięstwo nad ty-
mi, którzy sprzeciwiali się utrwaleniu
jego wpływów w czerwonym wojsku.  

* Były to, jednak „pozory błędnei pierw
sze oznaki tego ukazały się na mo-
skiewskim widnokręgu w bardzo szyb-
kim tempie. Okazało się mianowicie,
że marsz. Jeśrow wszedł do komisa-
riatu obrony, nie jako następca prze-
niesionego do Kujbyszewa (Samary)
Tuchaczewskiego, lecz jako pierwszy
zastępca marsz, Woroszyłowa, czyli
objął stanowisko, które dawniej zare-
zerwowane było dla Gamarnika. Na-
stępnie, w dniu 18-go maja, w prasie
sowieckiej ukazał się statut nowych
„rad wojskowych”, z którego wynika-
ło, że aczkolwiek formalnie rady te o-
graniczają samodzielność dowódców
wojsk poszczególnych okręgów, lecz
równocześnie nadają wojsku sowiec-
kiemu szerokie uprawnienia we wszy-
stkich niemal dziedzinach życia”.

„Najważniejszym, wszakże, szcze-
gółem dla oceny wewnętrznych zmian,
jakie nastąpiły w armii czerwonej, by-
ło podporządkowanie „rad wojsko-
wych'* bezpośrednio  Woroszyłowowi,
z pominięciem urzędu politycznego ar-
mii, Od tej chwili zachwianie się sy-
tuacji Gamarnika nie budziło już wąt-
pliwości...

„Obecnie można przypuszczać, że
reforma armii równa się przekreśleniu
istnienia niezależnego od dowódców
politycznego urzędu i podległych temu
urzędowi agend. „Rady wojskowe” i
nowi „komisarze wojskowi” stanowić
będą nie uzupełnienie dawnego urzę-
du politycznego armii, lecz nową or-
ganizację, która najprawdopodobniej
całkowicie ten urząd zastąpi. Podsta-
wowa różnica pomiędzy dawnym a
owym ustrojem czerwonej armii po-
legać będzie na tym, że nowa połi-
tyczna organizacja armii zostaje uza-
leżniona od jej dowódców. Jest to
takt, którego wielka doniosłość poli-
tyczna jest zupełnie wymowna”.
Wszystko to — jak donosi cytowa-

ny korespondent — odbyło się nie
wbrew Stalinowi, lecz z jego inicja-
t Ё
A jeśli tak, to reformy w armii nie

kłócą się, lecz idą po tej samej linii,
co zmiany w innych dziedzinach žy-
sia państwowego rosyjskiego. Wszy-

 

stko to odbywa się, oczywiście, nie
tak, jak rzeczy podobne odbywają się
w Europie zachodniej, lecz tak, jak
cenia to, co się dzieje w Rosji filozof
brutalnie i gwaltownie. Chcąc je-
dnak zrozumieć, co się tam dzieje,
nie należy zwracać uwagi na formy
i stronę zewnęirzną, lecz na treść
przeobrażeń, Wtedy się okaże, że ma
rację znający dobrze Rosję b. komu-
nista Doriot, gdy mówi, że się ona
„unarodawia', to znaczy od utopii
przechodzi powoli do poddania się
przemożnym prawom życia,

Rzecz ciekawa, że tak właśnie o-
cenia to, co się dzieje w Rosji filozof
nacjonalizmu francuskiego, Charles

Maurras, który w przedmowie do o-
statniej swej = („Mes idėes po-
litiques"') Pw

„Nie udało się dotychczas utworzyć
żadnej Międzynarodówki (mowa o
międzynarodówkach socjalistycz -
nych)...
W jedynym miejscu,gdzie widzieliś-

my jej cień, w Rosji, to, co zostało
zbudowane, było zrobione przez naród
żydowski w ramach danych przez in-
ny naród, na teryiorium oddawna ist-
niejącego państwa. A i ten potwór
nie przestaje ulegać przemianie w kie-
runku narodowym i wojskowym i —
co jest jeszcze bardziej znamienne —
zajął się dziesiątkowaniem  inicjato-

rów swej Rewolucji, więzieniem i ma-
sakrowaniem swoich Żydów, będą-
cych jedymym cementem wszelkich Mię
dzynarodówek”.
Usunięcie Jagod:ody, wszechpotęžne-

go szefa G. P, U. i Gamarnika, szefa
oddziału tejże GPU w armii, są
to wydarzenia pierwszorzędnej wagi
dla życia wewnętrznego Rosji bol-
szewickiej, Trzeba sobie zdać az
wę z potęgi tych instytucyj i ich
wpływu na życie państwa sowieckie-
go, by sobie zdać sprawę z wielkości
przeobrażenia wewnętrznego w Ro-
sji i z rozmiarów zamierzeń, które
wciela w życie Stalin, Termidor re-
wolucjirosyjskiej jest o wiele tru-
dniejszy, niż ie usunięcie Robes-
pierre'a i jego rządu we Francji w
wieku XVIII, S. K.

 

U źródeł polskiej słabości

Napisałem w ub. m. dwa artykuły
o wykupywaniu nieruchomości we
Lwowie przez spółdzielczość ruską.
W pierwszym z nich wymieniłem do-
kładnie sprzedawców i nabywców, 0-
koliczności tranzakcji, ceny, daty
kontraktów względnie licytacyj i t. p.
Ponieważ wymieniłem w tym artykule
nazwiska osób, które w tychwypad -
kach sprzedaży zawiniły lub im nie
zapobiegły, sam podpisałem artykuł
pełnym nazwiskiem. Tego artykułu
jednak prasa ruska nie zauważyła.
Wcale nie alarmowała swojej opinii
sukcesami osiągniętymi we Lwowie i
echami tych sukcesów w prasie pol -
skiej.

Dopiero kiedy ukazał się drugi mój
artykuł, notujący pogłoski o zamia-
rach ruskich wykupna fabryki „Mer -
kury” przy zachodnim wjeździe do
miasta i wykupna gruntów oraz fun -
dacji nowej ruskiej parafii na Gór-
nym Łyczakowie w okolicy ul. Pasiecz
nej — wtedy różni ruscy pismacy (te-
go właśnie terminu użyli pisząc o mo-
im artykule) uderzyli na alarm. A
więc, że informacje są wyssane z pal
ca i mają na celu podbicie ceny sprze
dażnej wymienionych obiekėtw („No-
wyj Czas”) i że artykuł pełny jest wy
myslėw i niedorzecznošci („Dilo“).
Nie zamierzam wdawač się z tymi

panami w dyskusję. Zwrócę tylko u-
waśę na ich metodę ujmowania spra-
wy: o faktach wykupna nieruchomoś-
ci z rąk polskich ani słowa, natomiast

we Lwowie

o próbach alarmowania opinii ze stro-
ny polskiej piszą z nienawiścią, zarzu-
cają, iż chodzi tu o spekulację. Żad-
nej też polemiki z moimi aluzjami do
wojskowej strony nabywania przez
nich nieruchości. A więc, qui tacet
consentire videtur (kto milczy, ten
przyznaje rację). Co więcej, mój arty
kuł dał nawet sposobność „Diłu” do
ubolewań, iż Rusini mają zamało cer-
kwi i parafij we Lwowie i że takie
cerkwie powinny powstać na przed -
miešciach: Janowskim, Stryjskim, Syg
niówce, w okolicy ulic Kochanowskie
go i Zielonej i... znowu ani słowa, iż
właśnie budują dwie cerkwie: na gór
nej Potockiego i na Zniesieniu.
O wszystkich tych rzeczach wpo-

minam tylko na marginesie sprawy,
gdyż stanowisko Rusinów wobec pol-
skiego Lwowa jest znane, i nie do nich
możemy mieć pretensje o to, co się
dzieje. Czyż można mieć pretensję do
nieprzyjaciela o to, iż z nami walczy?
W działaniu ruskiej strony we Lwo-
wie nie można dopatrzyć się z polskie
$o punktu widzenia żadnej winy, Na-
tomiast można i trzeba powiedzieć, iż
cała wina jest właśnie po stronie pol-
skiej.
Mógłby wprawdzie ktoś powie-

dzieć, iż w ekonomicznym rozwoju Ru
sinów we Lwowie nie ma nic ani dziw
nego, ani szczególnie groźnego, Ot po-
prostu pracują i rozwijają się.
Tymczasem nie jest to zagadnienie

tak proste. Oni bowiem rozwijają się

dzisiejszy jest kierowana, wspierana

i chwalona przez loże wszystkich
krajów.

Przeglądając dzieje Ligi w ciągu o-

siemnastu lat jej istnienia, możemy

wprawdzie stwierdzić, że była ona w
części narzędziem polityki tych wiel-
kich mocarstw, które posiadały w |
niej największe wpływy, a więc W.

Brytanii i Francji. Lecz jest także
rzeczą niewątpliwą, że była ona

światowym ramieniem politycznym

wolnomularstwa, a więc — między

innymi — narzędziem jego walki z

nacjonalizmem wszystkich narodów,

z wyjątkiem nacjonalizmu żydow-

skiego, którego była zawsze ochroną
i podporą.

Mięlibyśmy dostateczne powody  
nieufności do instytucji genewskiej z

powodów politycznych, nagromadzo-

nych w ciągu kilkunastu lat jej ist-

nienia, wystarczyłoby zdanie sobie
sprawy z jej bezwładu i bezsilności

wobec wielkich zagadnień polity:z-

nych Europy i świata oraz krytycz-

na ocena pustki myślowej w jej ży-

ciu i działaniach. Świadomość tego,

že Liga jest narzędziem wstrętnej i

szkodliwej sekty, że służy interesom

polityki żydowskiej, a więc w pierw-

szym rzędzie sprawie utrzymania

Żydów w Europie, musi wspierać i
umacniać nasz sąd ujemny o Lidze

i podsycać głębokie uczucie nieuf-

ności, jakie mieć musi w stosunku do

niej 2myślący paczła-
wiek, =  

Lwów, w czerwci.

na gruzach polskiej przedsiębiorczoś-
ci i inicjatywy. „Galotę" kupili po pol
skich bankrutach od drugiego polskie
go bankruta „Poł. Banku Przemysło-
wego”, realności przy Lwowskich Dzie
ci 5i 25 kupili od liewidatorów Ży-
dów, którzy najpierw wstąpili do kar
telu żarówkowego, potem fabrykę
zamknęli i polskich robotników zlo-
kauiowali, a potem obiekty fabryczne
sprzedali Rusinom.
A wszystko to działo się pod okiem

„czcigodnych* polskich członków Ra
dy Nadzorczej, (prot. Sokolnicki, hr.
Mycielski), którzy Małopolską Fabry
kę Żarówek — last not least — swy-
mi nazwiskami firmowali.

Sprzedanie domu przy Technickiej
Rewizyjnemu S vi przez ziemiań
ską rodzinę Payżertów także świad*
czy o tym, iż to Polacy się wyprzeda-
ją na rzecz Rusinów i że nie jest (2
zwyczajny obrót gospodarczy wew *
nątrz tego samego zbiorowiska ludz-
kiego.
Zapytajmy zatem, co stało się z

pieniędzmi, które Rusini wyłożyli za
nabyte obiekty? Może te pieniądze za

siliły polski stan posiadania we Lwo
wie i Małopolsce Wschodniej? Je-
stem głęboko przekonany, że polskie
życie gospodarcze w naszej części kra
ju nie zobaczy z tych pieniędzy ani
złotówki! Pieniądze za „Gafotę” wzię
Н likwidatorzy „Pol. Banku Przemy -
słowego”, a likwidacja tego Banku
odbywa się w Warszawie. Pieniądze
za obiekty przy Lw, Dzieci wzięli Ży-
dzi, likwidatorzy Małopol. Fabryki
Żarówek i przekazali je swoim moco-
dawcom — akcjonariuszom, a ci prze
cież wycofali się ze Lwowa i nie będą
tu jednego obiektu sprzedawać poto,
aby zakładać drugi. Zresztą kapitał
żydowski jest lotny, a polityka Żydów
wobec Rusinów dobrze znana. Pienią
dze, które wzięli Paygertowie, pójdą
zajewne na spłatę jakichś długów ban
kowych w instytucjach centralnych i
do Lwowa nie wrócą, a jeżeli wrócą,
to do rąk ruskich i żydowskich.

Tu dochodzimy do istotnej części
zagadnienia. Polskie życie gospodar-
cze w Małopolsce Wschodniej nie dy
sponuje nawet tym zasobem kapitału
obrotowego I kredytu, który wynika z
polskiego w tej dzielnicy stanu posia
dania. Polskie zasoby kapitałowe m
Małopolsce Wschodniej składane są
w wielkich instytucjach kredytowych

  

 

 

 

PRZEGLĄD PRASY
RUiNY KRAKOWA

Z okazji „Dni Krakowskich”, kió
re ściągają i ściągać powinny do sta-
rej stolicy Polski jak największe tłu-
my turystów, poświęca prof. St. Pi-
goń w „Głosie Narodu' melancholij-
ny artykuł ruinom Krakowa. Nie o
ruinach jednak pisze, które czas po-
czynił w starych murach miasta, o
ruinach pięknych i atrakcyjnych, ale
o tych smutnych i przykrych rui-
nach, które teraźniejszość czyni z
krakowskich, do niedawna tak kwi-
tnących, placówek twórczości kultu-
ralnej.
Upadla w Krakowie — i to w 0-

statnich latach — prasa codzienna,
upadły lub przeniosły się do War-
szawy poważne miesięczniki, znikła
tak zasłużona „Biblioteka Narodo-
wa“. Literaci i krytycy nie mają
gdzie pisač.

„Kuo psem miejscowy za-
marł w Krakowie prawie całkowicie,
Martwotę zakłóci chyba od czasu do
czasu jaki Don Kiszot twórczości, któ-
a== utwór swój własnym nakła-

siegamio o firmach chlubnie
cz dycze albo się stały li odbior-
czymi filaramicentrali warszawskiej,
albo ledwie wegetują”.
Wszędzie zastój i ruina. Im dalej,

tym gorzej. „Ku czemu idziemy? —
zapytuje z trwogą prof, Pigoń, —Dni
Krakowa w tej dziedzinie wydają się
policzone”,

Bilans niezmiernie smutny. Wilno,
Lwów, Kraków skarżą się stale na
zaniedbanie ich potrzeb kulturalnych
przez państwo, na brak troski o ich
rozwój gospodarczy. Są to jednak
głosy wołające w pustyni. Polska biee
dnieje przez tę rosnącąbiedę stolie

prowincjonalnych. Staje się coraz
ciemniej w miarę jak przygasają te
ogniska twórczości i kultury,
„TRUDNO TOWYTŁUMACZYĆ”
„Trudno to wytłumaczyć w dobie

nawoływania do zjednoczenia 1 kone
solidacji narodu polskiego” — pisze
„Goniec Warszawski” — że urządza
się obchód 20-lecia Armii Polskiej we
Francji nie w 20-tą rocznicę
wstania tej armii (22 lutego 1918 r.) 1
że urządzasię uroczystość bez twór-
ców tej armii.

„Takie pominięcie osobistości, z któ
rych nazwiskami związane jest po-
wstanie armii polskiej we Francji, mu*
siało z naturRY ac wywołać niepo-
rozumienia. Nie wiadomo, czy akcja ta
była celowa i polityczna. Źwłłaszcza
dzisiaj, kiedy się słyszy głosy, nawo-

łujące do konsolidacji narodui doz8-
pomnienia dawnych, wojennych ni
rozumień, Wszak wytwarzanie podo-
bnych łermentów, jak z racji tego ob-
chodu, bynajmniej nie przyceraię się
do atmosfery polačasnis, i współPra:
cy wszystkich czynników, o cz
wiele dzisiaj się mówi i pisze.Ta otfest
wielki błąd polityczny”.

 

ogólno - państwowych :w'P. K.'O. i
w Banku Gospodarstwa Krajowego
które w swoich planach wcale nie u«
względniają szczególnie Małopolski
Wschodniej, a w niej szczególnej sy*
tuacji żywiołupolskiego. Część pol-
skich pieniędzy z naszej dzielnicy od
pływa do centralneji zachodniej Pol
ski, a z pozostałej części, która wra-
ca do Lwowa, zasilane są przede
wszystkim przedsiębiorstwa žydow-
skie i ruskie, a dopiero potem polskie.
Różne historie opowiadają sobie prze
cież ludzie o rasowej przynależności
niektórych urzędników kredytowych i
ich polityce prowadznnej w terenie.
Są jeszcze co prawda lokalne pol-

skie instytucje kredytowe, ałe te rów
nież nie prowadzą żadnej narodowej
polityki kredytowej, lecz raczej naro
dowościową. W ten sposób żywioł pol
ski w Małopolsce Wschodniej jest
pod względem kredytowym wyraźnie
upośledzony na rzecz lepiej zorgani +
zowanych Żydów i Rusinów.

Ci ostatni zwłaszcza prowadzą kon
sekwentną politykę kredytową. Korzy
stają z polskich kredytów państwo-
wych, a równocześnie organizują wła
sny kredyt zupełnie odrębnie. W ten
sposób wszystkie swoje zasoby utrzy
mują we własnych bankach, zasila-
nych ponadto ze źródeł ogólnych. A
banki ich dysponują dzisiaj już nie tyl
ko oszczędnościami sensu stricto, lecz
i znacznymi sumami umieszczonymi
na rachunicach bieżących przez ich
spółdzielnie,

i. R, д
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Ewolucja poglądów Frusa
Kiedy z okazji 25 rocznicy śmier-

ci Prusa wraca się myślą do jego
postaci i dziea, nieraz czyteinik za-
pytuje siebie, co by ten głęboki ob-
serwator życia społecznego powie-
aział w dzisiejszych czasach, jakie
byłoby jego zaanie o sprawach nas
dzisiaj żywo obchodzących. |

Co się tyczy jednej z najaktual-
niejszych, możemy sobie sami na
podstawie jego pism odpowiedzieć.
Ewolucja poglądów Prusa nasprawę
żydowską [o której czytaliśmy ;uż
ciekawy ielieton p. 1. Dworaka),
przedstawiona w książce L. Włodka
(„B. Prus. Zarys społeczno-literacki'
Warszawa 1918) jest banczo intere-
sująca 1 znamienna,
Na początku kariery publicystycz

nej w r. 18/5 nawośwje miody autos,
w myśl haseł pozytywistycznych, ju
wspoażycia z Zydami.« „Jestem Ży-
doiuem i tak dalece równoupraw-
niam Zydów... że nie wyróżniam ich
od reszty moich ukochanychwspół-
mieszkańców kraju tutejszego..." Li-
tuje się on nad nimi,usprawiedliw.a |
ich nadużycia nędzą i sądzi, że poi-
niesienie się dobrobytu wśród Zy-
dów będzie rozwiązaniem zagadnie-
nia żydowskiego. Walczy o prawa
dla nich (m. in. o prawo należenia
doj cechów) i wierzy w możliwość
całkowitej asymilacji,

Wszelako Prus zbyt dobrym jest
obserwatorem aby mógł iaługo pozo-
stawać w tym złudnym mniemaniu.
Rychło otwierają mu się Oczy na
nieznośne i szkodliwe dla otoczen:a
zdrębo psychiki żydowskiej, .J:1ż
w r. 1 pisze: „Żydzi szukają tylko
praw i przywilejów,
wiązków”,
W cyklu artykułów drukowanych

w „Kurierze Codziennym” w r. 1859
z okazji zapisu 12 milionów  gulde-
nów zrobionego przez barona Hir-
scha na rzecz Żydów galicyjskich, a-
nalizuje Prus szerzej kwestje żydow-
skie. Zdaniem jego fałszywe położe-
nie Żydów w świecie poc. i stąd,
że są oni odrębnym narodem, a zaj-
mując się wyłącznie handlem i wzbu
dzając dzięki swej przewadze eko-
nomicznej niechęć ludncści autochto
nicznej grają w obcych spoleczen-
stwach rolę kasty. Nieproporcjonal-
ny, naruszający równowagę ogóluą,
rozrost elementu żydowskiego, icu
arogancki sposób zachowania się 1
zuchwałe panoszenie się wywołują
reakcję w postąci antysemityzmu,
który znajazie dzielnego sprzymie-
rzeńca w poczynającym się rozwoju
rodzimego przemysłu i handlu, A-
symulacja zas już teraz wydaje s.ę
Frusowi wątpliwa, gdyż Zyd, przy-
stosowując się zewnętrznie do oto-
czenia, zawsze jednak Żydem zo-
staje.

Gdyby jednak usunąć część Ży-
dów z zawouów, dotychczas wyłącz
nie przez nich okupowanych, a roz-
mieścić po innych, to zapewne nie-
chęć ku nim znacznie by osłabła,
Artykuiy te, w gruncie rzeczy wca.e
mie antyżydowskie wywoiaty liczne
oburzenia i protesty oraz zyskaiy
Frusowi miano antysemity: Broniąc
się, powiada on: „Pozwólcie nara
walczyć z tymi, z pośród was, kto-
rzy wyzyskują nas pod względera
moralnym czy materialnym, polity-
kują i reiormują nas według swoica
poglądów, nie szczędząc przytem
nam blagi, a sobie reklamy. Jeżeii
my połtępiamy naszych wyzyskiwa-
czy, nasz karierowiczów i na-
szych blagierów po jakiego tedy dia
bła mamy korzyć się przea waszymi
wyzyskiwaczami? | dalej: „bron-
łem zasady nieograniczonej toleran-
cji dopóki nie przekonałem się, że
na tej drodze sprawa żydowska sta-
je się niebezpieczną i dla nas i dla
Żydów”, ale dodaje, „zmieniłbyru
zdanie, gdyby zydzi wzięli się do zre
formowania swojej organizacji spo-
łecznej i zapragnęli szczerze stać
się użytecznymi członkami  społe-
czeństw europejskich". Popiera też
Prus, gorąco handel ichrześcijański,
widząc w nim obaw naturalnego roz
woju społeczeństwa, Żydów zaś za-
grožonych tym zjawiskiemwzywa
aby.. „przestali wierzyć wchimerę,
że są powołani, ażeby stać się pol-
skim mieszczaństwem, inteligencją i
arystokracją, a uwierzyli w to, że
są Zwyczajnymi šmiertelnikami“,

Do ruchu syjonistycznego: odnosi
się Prus z sympatią, widząc w nim
zdrowy odruch ducha żydowskiego t
daje wyraz swemu całkowitemu iuż
teraz zwątpieniu w możliwość asy-
milacji, mówiąc: „:..Old r. 1872 przez
dwadzieścia kilka lat wierzyłem w
możliwość asymilowania Żydów, do-
poki ostatecznie nie zrozumiałem ża
wyraz „asymilacja' oznacza takie |
samo przywidzenie jak np. eliksir:

a unikają obo-

 

„wiecznej młodości”, To też gdy w r.1892 baron Hirsch wysuwa projekt
przesiedlenia Zydów do Argi у
Krus przyklaskuje mu gorąco a przy
okazji wyrąza przypuszczenie, że
wUłayby turopa traktowała Zydów
Jalko narod, możeby wówczas ich
poutycy! i retormatorowie zwrócii
swoje zdolności ao wtasnej poditywi
wewnętrznej a nie mieszali się do re
ligi, polityki i zwycza,ów oboję -
nych ludów europejskich, <o dzis
ma miejsce a jesi wielkim si lalem
naszego wieku... Fogiąd mój na Zy-
aow bardzo się zmienił; aawaniej
wierzytem, że Zydzi mogą być asy-
nauiowani i chcą się asymilowač z
europejskimi spoieczeustwami dzis
w to mie wierzę. biądziiem patrząc
na jednulstki, ktore zasianiaty mi 0-
$u1 maionowy”,

rrzypatrując się roli Żydów we
francji w 10% r. w przededniu spra-
wy uieyiusa, widzi znów tę nie-
= charakterystyczną preteu-

sję do zajmowania wyjątkowego sta-
nowiska: „Ud wieku emancypowani
£yazi trancuscy, nie kontentując się
wolnością i braterstwem, chcąc jesz

wiiejowanymai, Uni mogą mieszać
się do pdutyki Francji, ale Francji
nie woino zaczepić „/wiąziku Izrael-
skiego ; oni mogą wyrzucać krucy-
iiksy ze szkół, ale chrześcijanom
wara od judaizmu. Oni wreszcie jed-
ni na całym świecie mają taką nai-
naturainą własność, że mogą być w
tym samym czasie ,„ wzorowymi ofi-
cerami trancuskimi* a zarazem „nię-
czennikami za sprawę izraelską...”
W 1905 r. podkreśla znów Prus

uprzywilejowane stanowisko Żydów,
gdy za nimi wobec pogromów ujm::-
Je się świat cały, a polskie krzywdy
nikogo nie obchodzą. A w 1910 r.
zwracając społeczeństwu polskieani
uwagę na szkodliwość elementu zy-
dowsikiego, który szerzy najstrasz-
niejszą  demoralizację, prowokuje
strajki, prowadzi własną a zgubną

O grzejnictwie
Tak się dobrze gotowało na węglu i

drzewie!

A w istocie trzeba było sporo namę-
czyć się i utrudzić gotując na węglu lub
drzewie. Już gotowanie na gazie było po-
stępem.

Następny krok to kuchnia elektryczna,
która jest najpraktyczniejsza i najczysisza.

w nuarę posiępu techniki urządzeń domw-
wych — pani domu ma coraz więcej uiac-

wione zadanie — więcej czasu dla siebie i
dia rodziny oraz na zainteresowania umy-
stowe, o wielu dziedzin gospodarstwa do-
mowego elektryczność wniosia wielkie u-
iatwienia. Dziś już nie chcemy innego
światia jak elektryczne, tak samo wkrótce

będzie z gotowaniem. I dlatego instalując
nową kuchnię w meszkaniu, trzeba się za-
stanowić, by mie kupowac urządzeń, ktore
<« parę iat okażą się przestarzałe, |

Obecnie stosujemy w  gospodarstw'e

elekirycznym piytki zakryte. Piytki z 0-

twartą spiradlą na Zachodzie są zupeiaie
nie używane dla jej wielkich wad, a mia;
nowicie: maiej trwałości drutu oporowego

(spirali) i iatwości porażenia prądem.

Zaletą kuchni elektrycznej jest, że.
przy jej pomocy możemy prowadzićkuch. |
nię dietetyczną. Przy zwykiym gotowaniu.
zbyt wysoka temperatura płomienia (do-
chodzi do 10000 i 15000) zmusza do używa-

nia nadmiaru tłuszczu i wody, aby się potra

wy nie przepalały, Elektryczna kuchnia da-
je ciepło bez płomienia, które możemyre-|

gulować, W innych systemach gotowania |

możność regulacji temperatury jest b.ośca .
niczona, bo płomień ma zawsze b, wysoką

temperaturę, Gotując elektrycznie zużywa-

Tajemnicz
rozsyła listy

PARYŻ 7.6. Tajemniczy maniak
rozsyłający listy z nabojami wy:
buchowymi, które wywołały już
trzy na szczęście nie groźne eksplo-
zje w urzędach pocztowych, działa
w dalszym ciągu, wywołując poru-
szenie w kołach kupieckich baras
Władze policyjne przypuszczają, że
ten sam maniak podrzucił na jednej
z ulic Paryża niewielki nabój, który:
wybuchł w ręku 10-letniego chłop-
ca. Chłopiec ten został poważnie
skaleczony w rękę. Tajemniczy ma-
niak podpisuje swe listy imionami
trzech sędziów mitologicznych: Mi-
nos, Eak i Raliamantes. Władze po-

 

 
| spróbowali naśladować tego rodzaju

licyjne obawiają się, by wobec wiei-
osrozgłosu, jaki nadaje tej spra-

cze być... istotami wyjątkowo uprzy Żyd

„tuacji wewnętrznej,

dla nas
ko dwie alternatywy: albo Polacy

" zostaną lennikami Żydów, albo Žy-
>dzi, jeśli im źle u nasbędzie,

są się z kraju.

Wreszcie na rok przed śmiercią
oświadcza w „Tygodniku Illustro-
wanym”: „Bóg mi świadek, że nie
mam najmniejszej niechęci do Żydów
jako wyznawców Starego Zakonu;
owszem, od r. 1861 i następnych czu
łem do nich specjalną słabość i nie-
jedno wybaczyłem im, co ostro po-
tępiałem u „maszych”, Dziś jeldnak,
gdy Żydzi występują jako organizm
polityczny, jako „państwo”, zdoby-
wające tę resztę ziemi, która nam
jeszcze pozostała; gdy Żydów, i to
nieprzejednanych, liczba wzrasta a
nasi emigsyją na krańce świata, dziś
— sprzedaż każdego domu i ustą-
pienie każdego warsztatu Żydom
odczuwam jak narodową klęskę.
Nie znaczy to, abyśmy mieli niena-
widzieć ich albo prześlądować lecz
— musimy wziąć się do roboty i
przypomnieć sobie, że także jesteś-
my narodem. Bo im później to nastą-
pi, tym będzie gorzej i dla nas i dla

Ów...
Co by więc Prus powiedział w

czasach dzisiejszych? Popierałby za
pewne gorąco emigrację do Palesty-
ny, z entuzjazmem przyjąłby projekt
Madagaskaru. Ca się zaś tyczy sy-

to, idąc dalej
po linii swej ewolucji, pojąwszy ko-

j nieczność Boi i radykkalniej-
szej realkcji, on, który w myśl swe
$o humanitaryzmu zalecał zawsze
preciwstawiać idei walki ideę ukła-
dów, uznałby chyba teraz że nade-
szła chwila obrony czynnej, A we»
dług jego słów (w pracy P. t „Najo-
gėlniejsze idealy życiowe”) ur gdyi
mamy sprawę z przeciwnikiem
złym, gdy musimy bronić własneś>
istnienia, dopiero wtedy — „Przyj:
mijmy walkę,. Wtedy wolcz jakbyś
zamiast krwi miał w żyłach ad
wszystkich psów wściekłych”.

Za RZ WA ii OIsG A i i AEi iS

elektrycznym
my b. mało tłuszczu, a większość jarzya
gotujemy prawie bez wody (up. kartoite,
kalaijory, kapusta i inńe) lub w b. marej
ilości wody. W gotowanych potrawach po-
zostają wskutek tego nienaruszone wszyst-
kie składniki odżywcze i sole mineralne,
Dzięki temu potrawy gotowane elektrycz-
nie są smaczne, pożywne i łatwo strawne,

Gotowanie elektryczne jest oszczędae,

bo zużywa małą ilość tłuszczów. Jest higie-

niczne, bo w kuchni elektryczńej nie mamy
śazów spalinowych i dymu. Powietrze w
kuchni lub pokoju jest czyste i świeże.
Częste bóle giowy u osób gotujących, ро-
wodowane są przez brak dostatecznej iio-
ści tlenu i konieczności oddychania trują-
<cymi spalinami, Gotowanie elektryczne za-

pewnia pani domu ochronę zdrowia, sily

do pracy i radość życia,

Jest czyste, ponieważ dna naczyń są

tak czyste jakby natychmiast po nabycia,
Garnek czy patelnię można postawić na
śnieżno białym obrusie bez obawy zabru.
dzenia, Zmywanie garnków jest ułatwione
tembardziej, że przy niskłch i równomizr.
nych temperaturach stosowanych w kuchni
elektrycznej potrawy się nie przepalają.

Jest łatwe i wygodne, bo nie trzeba

szukać zapałek, nosić węgla i usuwać pio-
piołu. Jednym ruchem ręki przekręcamy
wyłącznik i płytka grzeje. Czy może być
coś prostszego?

Na zakończenie dodamy, że kuchnia

elektryczna jest bezpieczna i stanowi ide-

alny sprzęt do gotowania, Pani domu śmia-
ło może wpuścić dzieci do kuchni (często
to jest konieczne w. mieszkaniach szczup-

„ych) — nie grozi im płomień i gazy trujące.

y maniak
eksplodujące

niebezpiecznych figlów,
dziej, że w sobotę do

tym  bar-
jednego z

kupców w Nantes nadeszła gruba
koperta, na ikitórej jako nazwisko
nadawcy figurdwały imiona Minos,
Eak, Radamantes. Koperta została
oddana przez odbiorcę wałdzom po-
licyjnym, celem sprawdzenia,
znajduje się w niej materiał wybu-
chowy. Jest rzeczą możliwą, że ja-
kiś dowcipniś, wysyłając kopertę
nieszkodliwą, posłużył się tymi
imionami.
RATTPSANSI,

Popierajcie

handel i przemysł wie prasa pa: a, inni maniacy nie chrześcijański

politykę, widzi Prus już tyl-|

czy:

Prokurator żąda Kary śmierci
dla Chaskielewicza

W] poniedziałek rozprawę o za-
mordowanie wachmistrza Bujaka roz
poczęto od przemówienia prokura-
tora Żel: iego.

Wysoki Sądzie!
Wielka dziś ciąży na mnie odpo:

wiedzialność, bo i oj sprawę
nie błahą,p z oddali na to,
co się stato. ezsprzecznym jest
fakt, że Chaskielewicz žalai wach:
mistrza, Jana Bujaka. Ale czy to
wszystko? Chaskielewicz zabił, р
nieważ w wojsku był bitykatowany.
Od roku wachmistrz Bujak nie żyje.
Zarzuty żyją jeszcze dziś.

ujak sam siebie bronić nie ma-
że. Nie może bronić honoru pulku,
Ale wspaniałym zjawiskiem stał się
przewód sądowy, gdy cały szwad-
ron — wszyscy — stanęli do apeiu.
Przyszli do sędziego śledczego, przy
szli do Was, Panowie iowie, by
powieczieć prawdę. Z zarzutów, pod
niesionych przez Chaskielewicza,
nie pozostał ani jeden. Stawui
świadkowie, których szczerość śłę-
bokie sprawiała wrażenie. Ludzie ci
każdy innym językiem, jedną i tą
samą treść nam dali.

| — Ale może chodziło o cześć ko-
legi?
— A może o cześć pułku i ješo

sztandar? Može cos zataili? Nie Wy
soki Sądzie!

W. szwadronie służyli ludzie czte-
rech narodowości. Wszyscy wydali
zgolane świadectwa: W Armii Pol-
skiej nie jest do pomyślenia, aby żoi-
nierz z powodu swej narodowość),
czy religii inaczej był traktowany.
Cóż więc było motywem zbrodni?
NIENAWIŚĆ DO PAŃSTWA

POLSKIEGO
Chaskielewicz powiedział — zą-

biłem, bo mnie bito. Ja mamprawo
(się zapytać: czy dlatego? Nienawiść
|do Bujaka? — Mało. — Nienawiść
|do pułku? — Mało. To nienawiść
do Wojska Polskiego i Państwa Poi-
skiego.

Pamiętniki  Chaskielewicza p
twierdzają to całkowicie. Stale ma-
wi w nich o „drugiej stronie”, o stra
nie kapitalizmu“, „militaryzmu”, o
„kapitalistycznym militaryžmie“ 161,
— Pytałem

robił w 1920 r., gdy wojska bolsze-
wickie wkraczały do Kałuszyna. Był
jw. Kałuszynie. Kałukzyn, (wstyd о
tym mówić — to było jedno z tych
miasteczek, gdzie
witano czerwonym
Oto ta druga strona.

Gdy delegacja Polski wracała z
konferencji z Brześcia przez Kału--
szyn czerwonych sztandarów już nie
było. Niema ich i dzisiaj. Nie wiszą
na domach, ale są w sercach. Taki
był też stosunek Chaskielewicza do
armii polskiej. On tu byt rzeczni-
kiem drugiej strony.

Po tej części przemówienia pro-
kuratora sąd zarząjdzaprzerwę.
ELEMENT NICZYM Z POLSKĄ

sztandarem,

NIE ZWIĄZANY
Po przerwie,  prok. Żeleński

scharakteryzawał środowisko, w
którym wyrósł morderca Chaskiele-
wicz. Środowisko, które stale wrogo
było ustosunkowane do Państwa
Polskiego. Poiedzieć — ghetto, to
mało, wrogi element — też mało. [o
jest element, niczym
związany. „W. Polsce mieszkam
trzynaście lat" — powiedział ojciec

Eksport
Polityka rządu w odniesieniu do

drobnych rolników idzie po linii
zwiększenia rentowności  gospo-
darstw drogą popierania produkcji

wewnątrz kraju jak i zagranicę.
Eksport mięsa i przetworów mięs-
nych, w wyniku wyżej wymienionej
akcji, stale wzrasta, kierując się
przede wszystkim Ido Anglii į Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki Pół-
nocnej, dokąd wywieźliśmy: Eksport mięsa i przetworów
mięsnych w styczniu i lutym w la-

| tach: 1937 1936
(w tysiącach zł.)

Amglia 8.543 | 1427
Stany Zjedn. 7.503 2.371
Ogėlem 19.558 16.110

W. dużej mierze przyczynia się
do tego rozwoju Państwowy Bank
Rolny, który, już od szeregw lat fi-
nansuje elksport rolniczy, a ostatnio!
powžnie rozszerzył swą działalnośc|
jw tym zakresie, W chwili obecnej
siima udzielonych przez Bank na
ten cel kredyttów przekracza 12

| milionów złotych, z czego 4 miliony,
jałotych przypada na kredytowanie
przetwómi, a 8 milionów złotych na
kania firm eksportowych. W

porównaniu z rokiem ubiegłym irwo

Chaskielewicza, co

wojsko polskie

z nami nie |

hodowlanej w celu zbytu zarówno

"mia eksportu

| sl te b, chętnie
InfPaństwowego B.

Chaskielewicza. A mieszka w Kału-
szynie od urodzenia. Jeżeli przyjrzy
my się temu bliżej, to stwierdzić
musimy, że nie sam  Chaskielewicz
tak myśli i czuje. To są Chaskiele-
wicze — nie rodzina — to jest ma-
sa — to jest środowisko.
Nie można wnieść oskarżenia bez

konkretnych dowdżów. W. areszcie
siedziało obok Chaskielewicza dzie-
więciu ludzi. Zwolniono ich. Ale to
nie znaczy, że między nimi a Cha-
skielewiczem nie było więzi, nie by-
ło porozumienia.

Prokurator rezygnuje w tej spra-
wie z oskarżenia o spisek, ale ob-
staje przy tym, że Chaskielewicz nie
działał sam, że jego zbrodnia — to
rezultat sił działających w jego šro-
dowisku.

To wszystko dowodzi, że: w nie-
których grupach ludzi szerzy się na-
strój, który musi zastanawiać.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZBRODNIARZA

Wysoki Sądzie! Ale, czy Chaskie-
lewicz jest jeanosiką odpowiedziai-
ną? Czy może wchodzi tuogranicze-
nie, o którym mówili pp. biegi.
|Równie dobrze możnaby  powie-
dzieć, że człowieka ograniczonego
„wykorzystały ukryte siły. Ze zda-
|niem biegłych liczyć się trzeba, Ale
spokojnie, ostrożnie i bez sugestii.
Pewnem jest, że Chaskielewicz cho-
rym nie jest. A_ ograniczenie o ja-
,kim mówią pp. biegli jest raczej u-
stawodawcze, niż lekarskie. Pamię-
jtać też trzeba, że pp. biegli, to le-
karze, od paczątku studiów przy-
jzwyczajeni do ratowania człowieka.
|Rzeczą Waszą, panowie sędziowie,
„jest wydać wyrok, wyrok sprawiedii
wy, chociażby najsurowszy, Wy je-
jsteście najlepszymi biegłymi.

Chaskielewicz to jednostka inie-
iligentna, jednostka, która ocałą
„głowę przerasta swoje śrddowisko.
„Jednostka, która zna się na ludziach
i umie ich odpowiednio scharakte-
ryzować, Dlatego kłamstwem nazwę
wszystko to, co mówił, oskarżony
ina swoją obronę, Chaskielewicz р
pełnił morderstwo z nienawiści do
Państwa Polskiego. W. pamiętnikach
pisze „dla ludzi piszę, żeby wiedzie-
li, dlaczego popełniłem”, a więc ii-
czy na ludzi, na efekt.

Oskarżony kłamie, ale kłamie
|świadomie (Chaskielewicz uśmiecaa
'się). Z beczki z wodą nie rezygnuje
do samego końca, mimo; iżmieliśmy
dowody, że jej nie było.

Złośliwość, upór, nienawiść--
|mało. To psychopata w stosunku jo
!Polski. To jest cała przyczyna za-
jbójstwa z dnia 1 czerwca 1930 r.

Bujak był dobrym żołnierzem.
Bujak winy nie miał. Bujak zginął od
kuli, zginął na służbie, w -mundurze,
jprzez mundur. Armię Polską spry-
skano krwią, ale krwią w czasie
koju. To jest prawda Bujaka. A
prawda Chaskielewicza?—To klam-
stwo, to upór obiawiający się do tej
chwili.

Nim zażądam od Was, panowie
jsęłdziowie kary, przypomnę, że w tej
„samej sali oskarżałem — о zabójstwo
jministra Rzeczypospolitej. Dziś c-
„skaržam o zabójstwo wachmistrza
, Rzeczypospolitej.

Na miarę win, na miarę krzywd,
wyrządzonych przez  Chaskielew:-
cza, wnoszę o karę śmierci,

rolniczy
ta wypłaconych kredytów powięk-
szyła się przeszło dwukrotnie.

Bank finansuje eksport różnymi
sposobami, więc przez:

a)  zaliczkowanie
przewozowych,

b) zaliczkowanie warrantów na
towary: zdepondwane w: chłodniach
eksportowych,

©) zaliczkowanie sum należnyc:
eksporterom od państw, z którymi
Polska zawarła umowy bądź kom-

dokumentów

chlewną i drób, trzodę bitą i drób
j bity, oraz wszelkiego! roklzaju prze-
twory: mięsne. Warumki kredytu, w
celu dostosowania do 'wymagań kli-
entów, ustalone są w ścisłym po-
rozumieniu z właściwymi mk 4
mi, organizacjami a "w szczególno-
ści z Polskim Związkiem от-
terów Bekonu i Artykułów  Zwie-
rzęcych.

Oczywista, że akcją  finansowa-
żywo interesują się

'słery rolnicze i kupieckie, to też
orzystają z u-

Rolnego
zagranicznych

 
przy zawieraniu
transakcji handl.

pensancyjne bądź clearingowe.
Finansowany przez Bank eks-

port obejmuje о, konie, trzodę
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Projekt prof. L. Ślendzińskiego JAKA DZIS BĘDZIE POGODA?

: : - > Wdalszym ciągu pogoda słoneczna. W

Otrzymaliśmy z prośbą 0 umiesz- wi jego zupełnie wyjątkowego i je- szałka, jako Ich w tej mierze Na-| zachodniej połowi kraju ekłonność daj
czenie komunikat poniższy. Podajemy|dynego w swoim rodzajuhistorycz- stępcy, burz. Bardzo ciepło. Umiarkowane wiatry|

go dla informacji Czytelników, wyra-|nego charakteru oraz stworzenie w,  Hrof. Siendziński wprowadza w 2 południo - wschodu i południa.

żłając jednocześnie żal, że spoełczna |tym celu odpowiedniego ukształto-, tym celu jednolite ręguiarne ogro- | WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
Urbanistyczna nie zgłosiła swych u-|wania. | dzenie monumentalne, które jeanak | — Pielgrzymka do Kalwarii. W.

wag w czasie właściwym do Bium| — Pląc odwiecznie i nierozerwal- z poprzednich projektówzachowuje niedzielę 40 bm. odbędzie się piel-
Urbanistycznego lub Zarządu Miasta.| nie łączy się z dynastią Jagiellonów, 3 zasady: podniesienie katedry grzymka lao Kalwarji pod kierowni-

Red.

Komisja Urbanistyczna Społecz-
na w Wilnie na posiedzeniu swym
odbytym w dniu 1 czerwca 1937 r.
postanowiła jednogłośnie podać do
wiadomości publicznej komunikat|
następujący. |

Na posiedzeniu tym (w dn. 1.Vl|

| kową rezydencję, Relikwie św. Ka-

jedną z największych w Europie je-
dyną w b. W. Ks. Litewskim i w
Polsce, która wydała świętego. Tu
obok katedry miała ona swą zam-,

zimierza i resztki śmiertelne innych
członków dynastii oraz królowych
polskich spoczywają w: murach tej

prof. L. Ślendziński zapoznał szcze- katedry: Flac powinien wobec tego

ctwem OO. Jezuitów. Pieigrzymka
wyruszy z kościoła św. Kazimierza
po wysłuchaniu Msży św., rozpoczy
nającej się o godz. 6 rano.

SPRAWY SZKOLNE
— Wpisy do Vrzedszkola i pry-

przez obniżenie części środkowej
piacu oraz umieszczenie jezdni na
stałe po stronie gmachów _Woje-
wództwa i Kurii Arcybiskupiej. Na-
tomiast część środkowa od stronyj
Cielętnika i kaplicy św. Kazimierza|
po linię wieży, katedrainejotrzyma: | watnej dzkoły powszechnej, żeń-
iaby monumentalne niskie obramie:; skiej PP. bernardynek w Wilnie
nie w kilku miejscach schosami, pro przy kościele św. Michała (św. Mi-

gółowo członków Komisji Urbani- | nabrać cech „forum“ wprzytamnia- wadzącymi z zewnątrz iku środko- ;chaiski Nr. 7/2) są przyjmowane co-

stycznej Spoełcznej ze swoją kon- „jącego plastycznie tę wielką prze-, wej części placu. Na obramienieniu dziennie od godz. 9—14 przedp. i od
tedral- szłość z nawiązaniem do współczes- mającym oapowiednie występy kucepcją uregulowania placu

nego w Wilnie i umieszczenie na
nim pomnika
skiego. Założenie ideowe polega naj

neści, wyrażając łącznie kult dla

Marszałka J. Piłsud-|wielkich władców i budowniczych wieikiej ilošci (okoio 8)
Państwa, jakich wydało Wilno prze-

у 1 — 4 1 рё! роро!.
śrcalkowi placu miatyby, być w nie-| SPKAWY AKADEMICKIE.

j ilo: ustalone | — Akademicka Kolonia Nadmor-
pomniki głównych historycznych po ska. Zarząd Stowarzyszenia Bratnia
staci związanych z Waiinem jak np. Pomoc Hol. Miodz. Akadem, U-S.B.nieodzownym przywróceniu placo-| szłości w połączeniu z kultem Mar- ;

| Witolda, Jagiefty, Jadwigi, Łygmun- podaje do wiadomości Kol. Kol, że
ZEE ZZA CZCZOI IISO 0 podczas, gdy za obramiem, Od wraz z bratnią k'omocą Zrzeszenia

SPRAWY WOJSKOWE.
‚ — Dodatkowe posiedzenie ko-

misji poborowej, Na dzień 16 bm. wy
znączone zostało posiedzenie dodat
kowej Komisji Poborowej, Do prze-
śglądu winni stawić się wszyscy męż-
czyźni, którzy we właściwym czasie
nie uregulowali swego stosunku do
wojska.

„Komisja Poborowa urzędować bę
dzie w lokalu przy ul. Bazyljańskiej
Nr. 2 od godz, 8-ej rano. (h).

HANDEL I PRZEMYSŁ,
‚ — Zniesione rozporządzenie, Wo
jewoda wileński uchylił rozporządze
nie dotyczące obowiązku urzędowe-
go badania przy wyładowywaniu na
stacjach kolejowych i przystankach
wodnych zwierząt racicowych po-
chodzących z województw: łódzkie-
$o, poznańskiego, śląskiego oraz z
powiatów Zawiercie, Będzin, Olkusz,
Włoszczowa, Chrzanów, Kraków,
Myślenice, Wadowice, Biała, Ży-
wiec i Nowy Targ. Е
— Ceny cegły. Wojewoda wileń-

ski wyznaczył następujące ceny nu

Gustowne letnie

suknie, bluzki, szlafroki,
kostjumy, bielizna, galanterja

W. NOWICKI
Firma stale
śledzi za modą.

 

wino,
wieika 30

Codziennie nadchodzą
nowości sezonowe

  

strony zieiejmi Lielętnika, na osi idą-
cej przez środek tej wyodrębnionej
częsci stanątby pomnik  Marszaika
przez uksztaituwanie związany ar-
tystycznie w jedną całość z formą
owramienienia ozdobionego pomni-
ika. Wi ten sposób zachoaziłaby ana-
iogia między uczczeniem Marszaika
rusudskiego w Wilnie i na Wawelu,
źazie zwioki Jego spoczywają obotk

| Jagielldinów. bysoby to równocześ-

 Studentów Polaków Politechniki ję:
Udańskiej w sezonie letnim 1937 r., Cena pełnej cegły budowlanej za
t.j. od 1 lipca ao 1 września prowa- '1000 sztuk na terenie m. Wilna nie

dzi Kolonję Alkademicką w Uriowic może przekraczać zł. 42 loco cegiel-
Morskiem. Koszta pobytu wynoszą nia oraz zł. 50.50 loco budowa, o ile

3 zł. dziennie. Szczęgówowych info.- | odległość miejsca budowy od cegiel-
macyj uaziela i zapisy przyjmuje ni nie przewyższa 8 km., w wypadku
Bratnia Fomoc Pol. Mśodz. Alkadem. dalszej odległości może być pobiera
U.S.B. (ul. Wielka 24, tel. 7-70) w na dodatkowa opłata w wysokości
godz. 13-15 i 19-21, Z Kolonji Nad- zł. 1 za każdy następny kilometr od
morskiej mogą również korzystać ro 1000 sztuk przewiezionej cegły.

=

KRONIKA POLICYJNA.dziny akademików i młodzież szkół
śreanich.

ODCZYTY.
— Odczyt o sytuacji. w Rosji.

„nie ną wiązaniem do wileńskiej ka-
„tedry ozaobionej z zewnątrz szere-
giem rzežb i piaskorzežb oraz do
tradycji form i placów Iklasycz-

Echa zajść.antyżydowskich
Student Jan Drawnei oskarżony 0opór policji

— Kradzieże. Władysławowi Kiewszy-

kowi (Trakt Lidzki 9) skradziono spodni

wartości 10 zł. Dominikowi Mikilewiczowi

WI dniu wczorajszym Sąd Okrę-
w Wilnie ro: nał sprawę

Jana Drawnela, studenta U.S.B,, o-

skarżonego z art. 129 K.K. o to, że

w dniu 13.11.36, zatrzymany przez

policję, użył przemocy: wobec poli-|
cjanta Gorewicza, chcąc uniemożli-

wić policjantowi doprowadzenie śa

do wydziału śledczego.

Sprawa ta jest echem zajść, zwią

zanych z akcją o oddzielne miejsca

dla żydów na U.S.B. Doszło wów-
czas do burzliwych manifestacji aka

demickich na ul. św. Jańskiej.

Rozpraszając manifestantów poi, kazując właśnie oporu w rozumie- daje realny wydatek zaledwie 30.000
cja zatrzymała 23 osoby, przeciwko
któ wszczęto dochodzenie z art.

163 K.K., czyli o udział w zbiego-
wisku. Jednakže niebawem sprawy
przeciwko 23 osobom umorzono,
Drawnela oskarżono z art. 129.

Został on przy tym zatrzymany

w areszcie do 30.11.36, czyli przez 4-krotnie osadzany w więzieniu, model i ich warianty. Międzyinny- |
17 dni, jako recydywista:
Charakiterystyczną rzeczą jest, że

w wywiadzie urzędu śledczego dano

wszystkim zatrzymanym  świade-
ctwo jako osobom o „charakterze
dodatnim" — natomiast co do Draw
nela, to określono jego charakter ‘'а
ko „zty“,

„Powddem tego „złego charakte-
jra miała być aktywna działalność
jw Stronnictwie Narodowym.

| Wszystkie te okoliczności| p
niosła w czasie rozprawy obrona w
osobie apl. adw. P. Kownackiego, a

| ponadłto świadkowie odwodowi ze-
znali, iż Drawnel zastał uderzony w
głowę i jedynie zasłaniał się, nie o-

niu art, 129,

| Sąd Drawnela uniewinnił.
‹ , Nalamienić należy, że Drawnel

lai z aresztu w. którym!

A przebywa od 21,4. 36, jako podejrza prėcz przedstawionych' ргаег рго! | ju z pp: Masłowską, Niedźwiecką, Wie-
ny w akcji petardowey.
| Warto też dodać, że był on już

|przy czym zawisze był uniewinnio-
ny, wzgiędnie postępowanie przeciw
niemu umarzano.

0 odbudowęrzemiosła_
W idniu3bm. odbyłasięwMin.

Przemysłu i Handlu konferencja
poświęcona rozważeniu potrzeb rze-

miosła ze szczególnym uwzględnie-

niem spraw cechów, zagalinień zwią

zanych z organizacją nauki w rze-

miośle, spraw kredytowych rzemio-

sła oraz omówieniu postulatów rze-
miosła.

W. zagajeniu Wiceminister Dr.
A. Rose podniósł, iż mw rzemiośle
bardziej niż w innych zawodach
podstawy prawne mają wpływ w
sposób decydujący na tworzenie się

stanu rzemiosła, które w organizacji
polskiej struktury społecznej po-
winno zająć poczesne miejsce.

Obecna konferencja ma 2celu
wysłuchanie postulatów w zakresie
ważnych i czołowych zagadnień rze-
miosła. Zalety nam na tym, zazna-

czył p. Wiceminister, ażeby w wy-

niku dzisiejszej naszej pracy osiąg-

mięte ozstały konikretne rezultaty
realizowane w pewnych  dkreślo-

nych terminach.
P. Wiceminister podkreślił przy

tym, że o ileby w toku obrad doszło
się do wniosku, że będą wymagane

nowe akity prawne, to należy prag-
nąć ażeby: doszły one do lzb Usta-
wodawczych uzgodnione w łonie
szerolkiegci rzemiosia, oraz w takim
terminie, ażeby, do przyszłego roku
mogty już być ogłoszone w Uzienni-
ku Ustaw.

Po przemówieniu wiceministra
Rose został wygłoszony szereg re-
feratów, po ktory chwyłoniła się ob-
szerna dyskusja. Wi wyniku obrad
powołanoi Komisję, której zadaniem
będzie dalsze opracowanie tema-
tów omawianych na kontierencji.

W. skłaji Komisji weszli poseł
Snopczyński, poseł Jahoda-Žėitow-
ski, prezes Zakrzewski, Dyr. Do-
bosz, Dyr. Ptasiński i Dyr. Łopiń-
ski.

Obecność pp. Snopczyńskiego i
Jahoda-Zółtowskiego nie budzi na-
dziei, aby polskie rzemiosło mogło
otrzymać należną mu rolę.

Ważne jednak, że sam wicemini-
ster przyznał, iż punkt ciężkości
trudnego położenia rzemiosła  pol-
skiego tkwi w ustawodawstwie, w

szereg w prawie przemysłowem. 
Układy z prącownikami autobusów

Wczoraj przybył do Wilna przed
stawiciel spółki Saurera (Arbon) ze
Szwajcarii, celem załatwienia spra-
wy żądań pracowników  autobuso-

wych. Odbyły się konferencje u In-

spektora Pracy, narazie bez iaiu
przedstawicieli pracowników.

Według naszych — informacy..
przedstawiciel firmy skłonny byłby:
rzychylić się do żądań pracowni:
ów w sprawie mwyžki płac pod

warunikiem, że władze miejskie zgo-

dzą się na podniesienie taryfy opłat

rzekną się ryczałtu 35 tys: zł., opła-
сапусЬ rocznie przez „Arbon“ mia-
(stu na naprawę jeźdni. Propozycje
takie złożone zostały prezydentowi
miasta, który je odrzucił.

Dziś cklbędzie się u Inspeiktora
Pracy jeszcze jadne konferencja już
z udziałem pracowników. Prawdopo
dobnie dziś ostatecznie zapadnie de

rzypominamy, iż pracownicy a
utobusów zgodzili się na przerwanie
strajku do czasu przyjazdu przedsta

Jutro o godz. 20-ej wlokalu Instytu (Sokola 13) podczas snu w lesie skradziono

tu Naukowo - Badawczego Europy
Wschoaniej, ul. Arsenalska 8, p- Je-
rzy Kłopotowski wygłosi odczyt pt.
„Volityczna sytuacja wewnętrzna
Rosji Sowieckiej”. Wstęp wolny.

Z ZYCIA STUWAKZYSZEŃ

n .

Dzięki takiej koncepcji nie było-
by potrzebne nadanie pomnikom
zbyt  wiedkich rozmiarów. Nato-
muast projektowany dotąd przeszło;
milionowy wydatek na wyłożenie |
caiego giównego placu tatlami ka-
miennymi, bydby uniknięty przez 0 —Zarząd cechu krawców chrześ
wieie skromniejsze wyposażenie; cijan w Wilnie prosi krawców (czy-
nawierzchni środkowej. Koszt zaś nie), posiadających karty rzemieślni
pomników Jagielionów pociągnąłby cze o przybycie na zebranie intorma
znacznie mniejszy wydatek mž ta- |cyjne, które odbędzie się w dniu 10
flowanie kamienne, dbliczony jest bm. o godz. 19 min. 30 w lokalu Ce-
bowiem ma sumę zaledwie okołochuul.bakszta 1,
300.000 zł, Sprawdzian obliczenia T i ka

zł. (trzydziestu tysięcy ziotych) na <= .

lesty 6ranijowy ponai _ В-рь Ban: EaRe 01
lurskiego łącznie z przerobieniem ch odkóych Isagarijo "Išdaasikiė

‚ Ž po cena ych, powt ie
odnośnej kaplicy w katedrze. AB ją.." w premierowej obsadzie ze-

 

 

jazow optase Takeda Gzpiska Derka
mi w tej koncepcji laopuszczalne Tr i likai

byłobyuzupaniemeioztobieie BA „sių komedii. „Pai pro
dekoracją zieleni drzew. Udział wie

z nóg buciki, wartości 15 zł.

Do farbiarni chemicznej przy ul. Wiel-
kiej włamali się ałodzieje, którzy skradii

różnych rzeczy wartości 200 złotych.

Karasimowiczowi J. (Tyzenhauzowska
10) skradziono z kieszeni marynarki 250 zło

tych. (h).

Polskie"Radio Wilno
Środa, dn. 9 czerwca.

6.15 Pieśń poranna, Gimnastyka, Mu-
zyka z płyt. Dziennik poranny. Muzyka z

płyt. Audycja dla poborowych, Muzyka z
płyt. Audycja dla szkół, 11.30 Audycja u-

łożona z ulubionych wierszy i melodii dzie-
ci. 11.57 Sygnał czasu i hejnał, 12.03 Dzien-

nik południowy. 12.15 Chwilka litewska w
języku litewskim. 12.25 Koncert orkiestry
wileńskiej. 13.00 Muzyka popularna. 132)
Audycja życzeń dla dzieci, 13.35 D. c. mn

zyki popularnej. 15.00 W rytmie walca.
15.15: Fragmenty powieści ,„Krzyżowcy”
Z, Kossak-Szczuckiej. 15.25: Chór dzieci
szkoły powszechnej, 15.45: Wiadomości go-

spodarcze. 16.00. Gawęda o rodzinie po-
etów (O Karolu. Stanisławie i Wincentym
Brzozowskich. 16.15: Koncert rozrywkowy.

jwykonaniu przypadłby oprócz archi
/tektów, majzdoiniejszym — rzeźbia-
rzom Polski, Wilno, które jako sto-
lica odegrało w historii rolę równie
wieiką jak Kraków, obecnie zaś w
przeciwieństwie do niego, ma tak

| nieszczęśliwie w XIX w. zniwelo-
wane oblicze swego królewskieżo
centrum — otrzymałoby, odpowied-
nik Wawelu, pociągający wszystkie
serca i umysły. `

Kom. Urb. Społ, po szczegóło-
wej dyskusji uchwaliła jednogłośnie,

jest jearyną w swym rodzaju i że ko-

niecznym jest zaapelować do
wszystki czynników miejskich,
państwowych, artystycznych i spo-
łecznych o realizocję pomysłu otak.
głębokich walorach ideowych, zdol-
nych do oddziaływania zarówno na
elitę, jak i najszersze masy.

impreza oświatowa
K. 0. P-u

WILEJKA. Korpus Ochrony Po
granicza w Wilejce przygotowuje na
liužą skalę zakrojoną ekspedycję
kulturalno - oświatową, która od-
wiedzi miasteczka i wioski położone
wzdłuż granicy sowieckiej na tere-
nie powiat:w mołodeczańskiego, wi
lejskiego i częściowo dziśnieńskiego-
Wędrówka tej ekspedycji obliczona
jest na blisko 2 miesiące, W. skład
ekspedycji wchodzą 2 orkiestry K.
O. P-u, kinematografy wędrowne,
wystawy ruchome oraz sztab preie-
gentów, którzy uświadamiać będą
ludność o wielu ciekawych dla niej
zagadnieniach. Instruktorzy rolni wy
zyskają tę imprezę dla adanek z
Hama! iesienia r roli.
Do acy z wojskiem przy ot-
ganizowaniu tej ekspedycji zgłosiło
alkces wiele instytucji i stowarzyszeń
miejscowych oraz z Wilna, W tej
sprawie odbyła się w dniu 5 bm. zaprzejazd autobusami,albotożwy|wiciela spółki,t. j. do 8bm.

że koncępcja prof. Śleńdzińskiego;

i — „Jutro Niedziela* ukaże się już po

„raz ostatni w najbliższą niedzielę, na po

południowem przedstawieniu, po cenach

propagandowych, w premierowej obsadzie

z
i — Teatr Miejski na Pohulance, dzisiaj

'4 jutro o godz. 8.15 po cenach propagando-

(wych, wystawia komedię „Od wieczora dv

poranka" @ pp: Ściborową i Ściborem

świetnych interpretatorów głównychról.

Zza kotarstudio
„GAWĘDA O RODZINIE POETÓW”

przez radio.
Karol, Stanisław i Wincenty Brzozow.

scy —ojciec i synowie — stanowili rodz:-

nę poetycką. Wszystkich ich związał ta-

lent poetycki i bardzo oryginalne dzieje

16,45: Rokitna — odczyt, 17.00: Koncert
solistów. 17.50: Nowoczesna książka —

pog. 18.00: Chwila Biura Studiów. 18.10:

Recital fortepianowy Janiny  Szachno-

Wyrzykowskiej. 18.40: Wil. wiadom. spor-
towe. 18.50: Polowanie na Oceanie Ludo:

wym. 19.00: Impresjonizm muzyczny: fran.

cuski, polski i rosyjski. 19.40: Listy słu-

chaczy omówi Tadeusz Łopalewski, 19,50:

Wiadomości sportowe. 20.00: Koncert mu-

zyki lekkiej. 20.45: Dziennik wieczorny.

20.55 Reportaż z Bukaresztu. 21.00: Kon-

cert chopinowski w wyk. Zbigniewa Drze-

wieckiego. 21,45: Jazda z Ziurandką — hu-

moreska A. Dygasińskiego. 22.00: Muzyka

taneczna. 22.50: Ostatnie wiadomości i ko-

munikaty. 23.00: Tańczymy.

życia, o czym w swym szkicu — dn. 9j -.. й TE

czewca o godz. 16.00 opowie słuchaczom Nowošci wydawnicze

Aleksander Piskor. Tytuł audycji: „Ga- „Doradca żołnierza”. W. L N. O. War-
węda o rodzinie poetów”.

SYMFONIA HAYDNA
szawa 1937. Cena zł, 2.60.

Praca zbiorowa, w której autorzy ро-

w cyklu radiowym „Płyty dla znawców” |ruszyjj najistotniejsze zagadnienia związa-

Dla zwolenników muzyki poważnej nę z całokształtem życia  polityczneg:,
Polskie Radio zatrzymało również na S8€- społecznego gospodarczego i kulturalnego

zon letni audycje zatytułowane „płyty dla Polski.

znawców”, obejmujące muzykę poważną w Praca stanowi jakby zbiór popularnych

najnowszych i najlepszych nagraniach pły pogadanek i wykładów o Polsce współ-

towych. Jedną z nich usłyszą radiosłucha- częsnej. Daje ona żołnierzowi oraz 6zero-

cze dn. 9 czerwca o godz. 19.00. Na pro: kiemu ogółowi pogląd na całość najważ-

gram składają się utwory Haydna, te$o niejszych spraw Polski, uwypuklając zwł»-

idealnego przedstawiciela czystego Stylu pzcza stronę polityczną i gospodarczą ak-

klasycznego w muzyce. Będzie to Sym- tuglnych zagadnień.

fonia G-Dur o programowym tytule, często| VE, Ginalski „Na ironcie i na tyłaca”.
u Haydna spotykanym „Surprise”, oraz №, 1, № O, Warszawa. Cena zł. 130.
kwartet smyczkowy C-Dur op. 33. Wyko-| Praca zawiera 8 pogadanek ujętych w

nawcami kwartetu będzie Kwartet Rotha", gormię opowiadań i rozmów prowadzonych

symfonię wykona — Bostońska Orkiestra przez żołnierzy na froncie z podoficeram..

Symfoniczna pod dyr. Kussewickiego. jch tytuły: historia bochenka chleba, łyżki
DRZEWIECKI GRA W RADIO CHOPINA kiepłej strawy, kilkunastu naboi, łopaty,

W sezonie letnim odbywają się nads! łopaty drutu kolczastego i rannego komis,

radiowe audycje chopinowskie, nadawane laborowa, rannego strzelca, poczty poło-

jak zwykle co środę, ale mie ułożone w wej i sklepiku polowego świąteczna i urlo-

żaden ustałony z góry cykl. Obejmują one powa — mówią same za siebie.
dzieła wielkiego mistrza w wykonaniu wy-, Traktują one o wszystkim tym, co jest

bitnych pianistów polskich. Tym razem, pwiązane z życiem i potrzebami żołnierza

dn, 9 czerwca o godz. 21.00 wystąpi jako ha froncie, a więc zaopatrzenie materiało-

interpretator dzieł <chopinowskich znany ve i żywnościowe, ewakuacja rannych, ро-

 
 specjalna konferencja pod przewod- dobrze radiosłuchaczom pianista Zbigniew moc sanitarna, weterynaryjna,  kulturalaa

Draswėsksi. 1 inne. В



 

HELIOSGiełda warszawska
z dn. 8, VI, 37.
Bewizy:

Berlin 212,51 211.67
Gdańsk 100.00 99.80
Fmsterd. 290.55 = 291.27
Londyn 26.08 26.15
N. J. czeki 528'|, 529'|,
Paryž 23.54 23.60
Praga 18.40 18.45

Akcje:

Bank Polski 101.25 — —

Papiery:

3 proc. poż. Inw. 1 emisja 63.75
k „0475

5 proc. konwersyjna 57.00 —

nych wrażeń
 

W rol. ał. Joan Sennet I Fred Mac

Polskie Kino

Światowid

 

w PRYWATNE GiMNAZJ

im. KS. PIOT5 „ kolejowa — —
6 „ dolarowa 54.50 kupon 20.65
4 „ premj. dolarowa 39.50 s"
7 „ stabiliz. 370.0 «upon 26.07 ‚ Z prawami gim państw.
4 „ _ konsolid. 52.88 53.00 Е Przyjmuje wpisy uczniów do kl. I, ll,

= |II, oraz za zezwoleniem Kuratonium
waluty: Е_ do kl. IV. od dnia 1 Vl do 15. VI

Dol. amer. 528 i pół 526 © Początek egzaminów od 17 Vi b. r,
Marki niem "31 00 1290)

Giełd zB0Ż0w0-[Oworowa

i iniarska w Wil sie
z dni: 8 VI 37.

Ceny sa towar średniej handlowej ja-

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor-

malne| taryfie przewozowej (len za 1000 kg

f-co wag. st. zał.). Ziemiopłody—w ładun
kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej

szych ilościach,

 

 

  

 

z  AUTORYZOWANE:

MIEJSCE SPRZEDAZY

ZEGARKÓW    

  

aa SREBRO PLATERY
Żyto I stand. 696 g/l *) 24.00 — 24.50
Żyto H stand. 670 g/l *) 23.60 — 2400

Pazenioa I stand. 730 g/l 3100 — 31.50 ааааа
=:si si WI) 3025 — 30.75 - Kompletna wyprzedaż platerów, krysztłaów I alabastru :
= 678/673 gh za = с z 20 proc. rabatem tyiko do 15 <zerwca

Jeże listed.619 ZERA Płyty gramofonowe.
ęczmień st. ‚ & WŁ.

620,5 g/l 20.75 — 21.15 H T 0 D Y C
Qwie stand 8l 275 — D . уэ й. N į E I. Malicka |
z PTE 2750 — 2800 wiino, ul. Wielka 18 3|

Siemię > 90*/: 1-00 vy wyw |

wag. stoe. zał. a> =
Lea traep. stand. Woło- į -

RTRZMK - - - |JKAROL JANKOWSKI i SYN
Skorek" —- FABRYKA SUKNA — BIELSKO
sk. 216.50 - = Poleca na sezon wiosenno-letni swoje znakomite

Leatrzep stand. Treby b. wyroby sukienne na ubrania i palia męskie oraz

1-|= re“ : kostiumy, palta i suknie damskie

Ia 310 (| 208000 — 212000 adis A Teleiony: 20-12, 20-11.
|orodai: ”

80/8 Rok założenia 1826. Rok założenia 1826.

= "uv R 1140.00 яtyment 1100.00 — 11404 ы : "SR с
Mieszkania i pox«oje LETNISKO przy stacji kol. z utrzymaniem.

"ESET SAT DSS KDAR

CZY JESTES JUŻ CZŁONKIEM MIESZKANIE 5 pokoi,z wygodami, suche
'POLSKIEJ, CHRZEŚCIJAŃSKIEJ  ; ciepłe do wynajęcia. Pańska 4 m. 3, oglą-

^ 1058—2KASY BEZPROCENTOWEJ? , daćw godz. 1—3.
OBOW/! KAŻDEGO POLA 2 POKOJE i 1 umeblowane przy rodzinie
KA 1 KATOLIKA JEST BYĆ do wynajęcia.Portowa 19-11, B

CZŁONKIEM KASY BEZPROCEN- MIESZKANKO o jednym pokoju z kuchea-
TOWEJ I ROZWÓJ KAS BEZPRO- | ką, lub pokój przy rodzinie potrzebny od
CENTOWYCH POPIERAĆ, W WIL zaraz. Oferty pod „Mieszkanie”, 3
NIE SĄ CZYNNE TAKIE KASY: |—————2—2—2—2———

Premiera. 2 godziny niezapomnia-

New-Jork—San Francisko|""> =
Wielka epopea miłości i obowiązku na tle życia polskiej

„Rapsodia Bałtyku”
W rolach głównych wybitni artyści ekranu polskiego:

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

J MU i Ot i A i L)

Wilno, Ludwisarska 4 tel. 23-08

ikНМНОНИОТС НН НПОННОННОЕ}

  

  

ten. zaiżone
naa sea
nse. balkon 34 gr.

  Rewelacyjny flim

Murray. Nad progr. Atrakcje i akt.

marynarki wojennej

M. Bogda, B. Orwid, A. Bro-
Nad program atrakcje

RASKARGI
Dia dorosłych od lat IS

as Dziś! Środe 9 tzerwca b. r. premiera przebojowej rewii p. t.

Teatr Rewii "Gdy Kulczyck |
ul. Ludwisarska 4 : ч чс п ип е е...

2° JANINĄ KULCZYCKĄ na czele zespolu
Humor, Śpiew. Tańce. Codziennie 2 przedstawienia 7.15 i 9.30

Hut STUDENT U. S. B. udziela lekcyj ze

J. STO LLE „NiEMENr | wszytkich МаZ
Ž ej, Zygotowuje wsze] -

Spółka Alkcyjna, minów. Mostowa 15—4, 5
Bilans na 31 grudnia 1936 r. STUDENT U. S. B, wyjedzie na wincję

. STAN CZYNNY: Majątek stały: Zie- |na czas wakacyjny. AK gimna..
mia, bydynki, maszyny i ruchomości Zi. |zjum z jęz, niemieckim. Zgłoszenia dla A.N.
1.667.726,31; Majątek płynny: Kasa, pa- |do adm. „Dz. Wil”, tamże adres,  1065(4)
po: wartościowe Zł. 49.991,32;  Kaucje: =
<A Eioda i surow- P ki
ców na т 5 .647,82; Sum: TZe-
se A ZSO Zi. SEA raca poszu wana

aty zlat ubiegłych Zł. 49.422,34, Straty|MLECZARZ SEROWAR dłm | 1996 Or Zl. 82265441 . Kazóm o sm= Рр "a praktyką za granicą poszukuje pracy.
Zi. 2534.865.55, | Oferty: ul. Wileńska 52—16 W. Kozer.

 

 do kl. I, Il nowego typu, oraz do kł. VIII
(typ Humanist. z oddziałem matemat.-

przyrod.)
Nau a w g. od 16 m. 45 do 21 m. 15 =

i
i

 

A MATURĘ |
najlepszy upominek |

zagarek lub pierścionek
poleca

K. GORZUCHOWSKI
ZAMKOWA 9

 

  

„Las sosnowy. Od Wilna 40 minut koleją,
; tudzież organizuje się komplet chłopców w
wieku 9—14 lat pod fachową opieką, oraz
w Druskienikach na Pogance pokoje z
utrzymaniem. Informacje: Wilno, Zawa!-
ma 1 m. 1. Ds B

 

LETNISKO koło Werek,przepiękna miej-
scowość sosnowy ląś, rzęka, 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-

STAN BIERNY Kapitaf zakładowy ТБ ее - еа
900.000.—; Kapitał Se ZŁ, 16.198,21: EMERYT za mieszkanie przyjmie admini.
Kapitałij ny 1.042,813,14; Ak. Strację domów, Adres w admin, „Dz.Wil“
cepty Zl. 82.520,49; łady długotermino- MŁODY, energiczny 17 letni z wyksztai-
we 21. 97.310,28; Sumy przechodnie Zł, ceniem 2 klas gimnazjalnych, poszukuje )-
23.704,75; Wierzyciele Zł, 295.098,68;Akcje kiegokolwiek zajęcia. Ul. Kolejowa 5 m. *
Zarządu Zł, 17.500.—; Weksle gwarancyjne Szypiłło Jan. 1600(6)
Zł. 59.700.—; Razem Zł. 2.534.865,55—

  

BIURO PRACY Stowarzyszenia Pań Miło-
Rachunek strat i zysków za 1936 r. sierdzia Św. WincsłeżoA Paulo poleca
WINIEN: Podatki Zł. 46.651,32; Świad- uczciwe i kwalifikowane nauczycielki, wy-

czenia socjalne Zł. 57.721,84, Administracja chowawczynie, bony, pielęgniarki, Rze
ogólna Zł. 161.651,49; Koszty fabrykacji Zi. we z szyciem, gospodynie i kucharki, Ža.

 

948.292,99;, Wydatki Huty „Hancewicze' pisy pracownic codziennie od 10—13 Mły-
2 aROAS nike i rolne nowa 2/9,
e. ; Razem Zł. 1.239.739,01— MIERN =33; ' MIE oszuk iern,-MA: Wpływy za ezkło ZŁ LASTATAST mykpazwięgłyc lolo pcieaucie
wy za 1936 r. ZŁ 82.265,44, Razem roboty wchodzące w zakres miernictwa.
* 1.239.139,01— Ceny umiarkowane, Wilno, Miostowa 8—28,
Na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia

iGi iea Li r. za- K z d ż
pa uchwały: 1) zatwi ono bilans na
ŚiakiL1636 TA AE i TA za upno ! sprze a

r. 2) zatwierdzono et wydaków na MOV i i
1937 r. 3) dokonanowyboru członków Za- asųmpół Aale - 4 =
rządu i Komisji Rewizyjnej, 4) okrešlono wy ienė Wilno, M. 4 1 77 3
sokość pożyczek i cenę akcji. ее r MALL
20 —— ES ODSTĄPIĘ SKLEP z mieszkaniem w b.

7 punkcie, Adres w Admin. „Dzien,

pna R
12 DOMY, murowany i drewn. na własnej
|ziemi 247 sąż. kw. sadek, sprzedam oka-
! zyjnie za 25 tysięcy zł, Stara 8—2.

;DOM — WILLA w Jerozolimce, budynki
gospodarcze, ogród owocowy ziemi 2 ha
sprzedam za 6500 zł., dopłaty do długu B.
jG- K.  Dowiedzieć się ul. Tomasza Za-
na 23-b m. 3.

FLANSE pomidorów i bratków, z powodu
| większej ilości, sprzedaje się -po cenie о-
kazyjnej. Ul. Słomianka 9-a m. 1 (po Kal-
waryjskiej). u Hajdamowicza.

MAJĄTEK 400 ha pow. święciański sprze-
dam niedrogo lub zamienię na  nierucho-
mość miejska. 3-go Maja 7-9 Steckiewicz.

ROEZDKZET WORSE EERSTE AIRA DZEROKITY,

1
0
a
И
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: {
Nauka | Zguby

INSTYTUT GERMANISTYKI 'ZGUBIONO książkę wojskową wyd. przez
Zamkowa 10, m. 2. Kursy maturalne i'koa- P.K.U, w Postawach oraz dowód osobisty
kursowe. Szybko — gruntownie — taniol wyd. przez gminę Prozoroki na imię Kon-
ABS IT Gimn. o. stantego Konowalczyka zam, przy ul. Wi-(OLWENT Gimn. Zygmunta Augusta po. tebskiej 12 — оОЕ
szukuje kondycji na wyjazd na okres waka- ;
cyj letnich za skromne enie, L

aaa NA WIEŚ kas, POMÓŻMY bliźnim!WYJADĘ NAWIEŚw charakterze nauczy|

 

 
ciela na miesiące letnie. Przygotowuję w
zakresie gimnazjum humanist. (język nie- NARODOWIEC-ROBOTNIK obarczony го-
miecki), Warunki do omówienia. Zgłoszenia dziną przyjmie jakąkolwiek pracę fizyczną
do adm. „Dz, Wil.* sub. „Student U.S.B, z na stałe lub dorywczą, ul. Zamkowa 11 m. BA TFIIPA RERNARDYRSKIEJ| _—LESMISKA|" |paóiliра Ap, vi e

OSTROBRAMSKIEJ 1 М. SERCA msiL tea sat i lesię 1—2—3 pok.

JEZUSOWEGO ORAZ W NOWO- majędia.PUL. SPowiażówe As: lewej. 26 Gale z kuchnią ko:dwasjęcia Sodo Wilejka
WILEJCE. ' szosy. K. Ambrożukowa. | (3)] Zamkowa 7/15. | 1100(2)

HUGO WAST. Postarali się o wynajęcie dla

ZŁOTO...
Przekład auforyzowany z

3

języka hiszpańskiego.

(POWIEŚĆ)

Przypuszczają, że Synagoga to po-
prostu świątynia kultu izraelickiego.

ie wiedzą że poza tym jest to dom
Rządu. Prawodawstwa, Sądu, Try-
ot Szkoły, Giełdy, a wreszcie

Synagoga jest kluczem do zrozu-
mienia faktu najbardziej zdumiewa-
jącego w historii.

Fenicjanie, Chaldejczycy, Babiloń
czycy, Egipcjanie, Meliowie, Perso-
wie, REZ. wszyscy zginęli,

Tymczasem i współcześni
tym narodom, a niewolnicy nie któ-
rych- z nich, przewiercili tyle! wie-
ków, dotarłszy aż do naszych cza-
sów i z niesłychaną dumą głoszą o
tym, że są narodem, o którego pa-
nowaniu mad światem mówi Pismo
Święte.
Od najdawniejszych czasów wśród

potopu marodów chrześcijańskich,
jedynie Synagoga pływa, jak arka
Noego z całą swoją zawartością, z
własnymi prawami, zwyczajami, ob:
rzędami, krwią, a nawet z rysami
niezatartymi swega oblicza.

Synagoga jest (luszą żydostwa.

mu z galerią i ceglanym chodnikiem,
ze studnią i winnicą, znajduje się
część ściany nieotynikowanej na pa-
miątkę Jerozolimy i jej zburzonej
świątyni z napisem: „Zeszer la szor-
ban” (Pamiątka spustoszenia).

W. innym zaś kącie wysoka tycz--
ka z drzewa, która się wznosi ponad
dachy.

Jedynie znający: się na rytua-
łach rozumieli jej znaczenie, Syna-
goga, tam gdzie funkcjonuje Kahał,
jest najwyższą budowlą 'w mieście.

Skoro nie można wznieść wieży,
może być maszt. Rabini są najbar-
dziej przemyślnymi kazuistami na
świecie.

Maszt mógł być rozwiązaniem
sprawy 'w roku 1887, Teraz nie wy-
starcza a to dzieki coraz šmielszym
drapaczom  mieba, Gdzież znaleźc
dnzewo sięgające maprzykład dwu-
dziestego piętra?

Rabini więc pogrążyli się w siu-
dia „Miszmył”, czyli pisanego prawa,
oraz „Gemary”, czyli komentarza
tego prawa przez dawnych rabinów.

Duszą zaś Synagogi bynajmniej|l rzeczywiście w grubych księgack
mie jest Biblia, ale Talmud, składających się na Misznę i Gema-

A duszą Talmudu jest Kahał. rę, zwanych wspólnie Talmudem,
Któż jednak dokładnie potrafi

określić, co to jest Kahał?
W pewnym zakątku starego do-

 

mogli znaleźć jakiś wiersz, który gogi bez przekształcenia.

 ca

pewnych celów najwyższego piętra
w mieście, które też przeważnie na-
leży do dobrego syna Talmudu.

Cóż to więc jest, mareszcie, Ka-
hał i Beth Din?

Otóż, Żyd, od chwili, w której
staje na progu życia, aż do tej, gdy
jego zwłoki, umyte wodą różaną i
owinięte w tałes zawartą w „domu
żywych" (Beth hachaim) żyją w ta-
jemnym poddaniu Kahału.

Dziwny ten trybunał, jak jakieś
towarzystwo ukryte, istnieje tam,
gdzie tylko istnieją Żydzi.

Jeśli ich miewiele i gmina jest
stoka „nazywa się wówczas Kenil-
ah.

Jeśli są zaś liczni i mają sweżgo
rabina oraz Synagogę, to stanowią
Kahał, który rządzi wszelkimi Ke-
hillah w danym okręgu:

Skoro zaś chodzi o gęsto zalu1-
nioną stoilicę, 'w której mieszkają ty-
siące Żydów, tam się ustanawia
Wielki Kahał, mający władzę nad
Kahałami całego kraju.

Przed pół wiekiem jeszcze, trzy-
stu kilkudziesięciu Žydėw w Buenos
Aires nie mogło uzyskać w Europie,
lub w Stanach Zjednoczonych uzna-
nia ich za coś więcej, niż skromny
Kehillah. Wreszcie z uwagi na wię!-
kie bogactwa kraju i nieograniczone
perspektywy, które się otwierają
|dzięlki szlachetnym prawom i gościn
"ności miejscowej lukimości wobec lu-
"du Syjonu powstał tu prawdziwy
Kahał.

 

wieloletnią praktyką”. (4) 21 u Kaczyńskiego.
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legają niezliczone Kahały, i Kehiliah twoja prawa jest lewą, lewa zaś pra
powstałe w miastach i wioskach ar-,wą, musisz mu wierzyć”,

FRaschi, Ad. Deuter., XVII, II).gentyńsikich, aczkolwiek wszystkie
razem zależą od Wielkiggo Kahalu
w Nowym Jorku. ; :

Różni są członkdwie Kahału, lecz
bardziej energiczni stoją na czele, a
są nimi: Rosz. (przełożony)), Wielki
Rabin, albo wreszcie Ikur.i Szemosz
(sekretarz), który jest tajemnym wy
konawcą wyroków trybunału.

Kahał jest zwierzchnikiem  nie-
widzialnym i absolutnym.

Handel, polityka, religia, życie
prywatne w jego majdrobniejszyca
szczegółach (stosuniki wzajemne ro-
dziców i dzieci, męża i żony, chle-
bddawców i służby), wszystko tu
jest kierowane zasadami Talmudu i
kontrolowane przez Kahał, będący
jego wyrazem.

I chociaż ustanowiony celem sio-
sowania prawa mojżeszowego oraz
Talmudu, w  praktycei przeczy nie
raz prawiu.

Biblia jest wodą.
Talmud jest winem.
Kahał jest jeszcze czymś lep-

szym, winem aromatycznym.
Sam Talmud głosi nieomylność

i wszechmoc rabinów, jego tłuma-
czy.

„Synu mój, słuchaj raczej słów
e aniżeli słów prawa”. (Erubia,

ZEb.
„Słowo rabina jest słodsze niż.

słowo proroka”. (Sepher Caphtor,
U-Porah, 1590, 121).

„Bojaźń rabina jest bojaźnią bo- Nadzieje mie zawiodły. Dzisiaj
pózwala im zachować własne syna- Buenos Aires ma zaszczytposiada-| Talm. Thora Prek

inia Wielkiego Kahału, któremu pod- stcjpnia, że „jeśli rabin ci powie, że.

PORZ ISIIT DARO IDA KS TT TEST KSSINIT T ANTANO

żą'. (Maimonides Jad Chaz. Nilch
S. I), do teżo

(Rabbi

Dlatego też Talmud głosi, że „ten
kto pogardza słowami rabina, zasłu-
guje na śmierć”. (Erubin, 21 b.). |

Pomiędzy! rabinem nauczającym,
a Kahałem stosującym jego naukę
istnieje najściślejsze porozumienie, o
czym się zazwyczaj nie wie.

Wiadomo jedynie, że próżną by-
łoby rzeczą sprzeciwiać się mu, a
raczej należyj go słuchać, gdyż Kahał
jest mocny i straszny, kapryśny ty-
ran, ale też jest on obrońcą wszech-
mocnym,

Związany z Kahałem, który jest
prawem i rządem, Beth Din, jako try.
bunał tajemny, sądzi wszelkie spra-
wy żydowskie nie zgodnie z prawa-
mi kraju, ale Talmudu.

Obie te instytucje! funkcjonują w
Synagodze.

Sala, w której się odbywały ze-
brańia żydowskie w roku 1887 byta
skromna, cała bielona. Na ścianach
były pozawieszane dywany z szero-
kim pasem płóciennym u góry, па
którym widniały tajemnicze napisy
hebrajskie.

Przy każdym otwarciu drzwi,
strumień wiatru z ulicy powodował
kołysanie się trzech lamp oliwnych,
zwisających z nagich belek dachu.

Po stronie wschodniej znajdowa-
ła się arka Arona, mająca być pa- miątką Arki Pojednania, gdzie ste
przeichowywały, owinięte w cenne
|tkaniny, zwoje Prawa, czyli Seler
Thora, najświętszaksięga.

(D. c. n.)

ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa 1, czynna Ga godz. 9 — 18, CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł, 7 gr. 50, zagranicą zł. 6—

CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty z
słowo zł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gi

sobie prawo zmiany tegśż

Drukarnia A. Zn

    

     

   

  
  

nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

m. jednoszp., nekrologi 40 gr., za tekstem (5 łam.) 30 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za

$yrowe i tabelaryczne o 25% drożej Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Administracja zastrzega

Odpowiedzialny Redaktor: STANISŁAW.. JAKITOWICZ,


