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Pr rortrzolanią Turhaczowskiego | toWarzyczy
Niezwykły pośpiech w osądzeniu i straceniu

LONDYN. 13.0. „Exchange Te-
legraph' podaje wiadomość z Mo-
skwy o wykonaniu wyroku śmierci
na marszałku luchaczewskim oraz
1-miu współoskarżonych dowódcach
anmii czerwonej Jakirze, Uborewi-
czu, Korku, "z Nor
Szaie i Putnym. ekucje

były się na podwórzu Łubianki o
świcie około 3-ciej w nocy. Skazań-.
cy straceni byli jednocześnie. Wszy-
scy zachowali się spokojnie, czym
wyróżnili się korzystnie w stosunku
do rasiAa trockistów,
przeważnie ъ

Niezwyikty pošpiech w osądzeniu

sowieckiego i uprawiali złośliwy sa-
botaż w aziedzinie gospodarczej, 0-
raz obrony kraju, usiłowali osłabić
czerwoną armię i spowodować jej
kięskę w razie wojny. Ponadto sprze
dawali wrogom Sowietów tajemnice
wojskowe i czynili wszystko, aby
przyśpieszyć napaść wroga zewnę-
trznego na Sowiety.
Kięska czerwonej armii w wypad-

ku wojny miała wedle przewidywań
spiskowców ułatwić im obalenie o-
becnego reżimu, przyczym spiskow-
cy liczyli na pomoc wojskowych kół
faszystowskich jednego z państw
zagranicznych i wzamian za tę po-

tycznych, przemysłowych i wojsko-
wych przewóaców bez poważnego
osiabienia całego organizmu. O ile
ludzie ci byli naprawdę winni, to
aowodziłoby to, že pod rządami 60-
wieckimi panoszy się korupcja i nie-
udciność gorsze nawet niż pod cara-
tem. O ile zaś byli oni niewinni, los
ich odstraszyć musi innych od za-
stąpienia ich“.

| ŚMIERTELNY KRYZYS
KOMUNIZMU

RZYM. 136. „Popolo d'Italia“,
omawiając wyrok na luchaczewskie
go i towarzyszy, pisze, iż wyrok ten

i straceniu wysokich dygnitarzy czer moc byli gotowi otiarować Ukrainę jest wyrazem śmiertelnego kryzysu,
wonej armii, tłumaczą w sferach po-
informowanych obawą przed wystą-
pieniami czerwonej armii w Mo-
skwie. Zwolennicy Tuchaczewskiego
mieli jakoby przygotować pucz woj-
skowy, mający na celu owładnięcie
Kremlem, aresztowanie Stalina i je-
go ludzi i powierzenie władzy w
ZSRR kołom wojskowym. Wykry-
ciem tego spisku tłumaczą masowe
aresztowania oficerów w czerwonej
armii.

Jest bardzo prawdopodobne, że
następna seria ofiar krwawego terro
ru Stalina rekrutować się będzie
spośród wybitnych dyplomatów so-
wieckich, znanych we wszystkich
stolicach świata. Wymienia się tu
przedewszystkim nazwiska: Kara-
chana, Krestinskiego i Rosenberga.
Wszyscy trzej są już aresztowani i
osaldzeni na Łubiance.

ROZKAZ WOROSZYŁOWA

MOSKWA. 13.6. Agencja Tass
donosi, iż lkomisarz obrony Woro-
szyłow opublikował rozkaz dzienny,
głoszący m. in. że pomiędzy 1 а 4
czerwca odbyło się w ości
członków rządu posiedzenie rady
wojennej przy ikomisariacie obrony,
na którym wysłuchano raportu Wo-
roszyłowa o wykryciu przez komi-
sariat spraw wewnętrznych  „zdra-
dzieckiej wojskowej ikontrrewolu-
cyjnej faszystowskiej organizacji”.
Organizacja ta działając w ścisłej

konspiracji istniała oddawna i mia-

ła na celu sabotaż, szpiegostwo i
rozkład w czerwonej armii. Rozkaz
dzienny entuzjastycznie  aprobuie
wyrok na Tuchaczewsikiego i towa-
rzyszy, atakując w gwałtownych
słowach „faszystę Trockiego".

Rozkaz kom. Woroszyłowa gło- |
si dalej, że ostatni proces dotyczył
„niezdemaskowanych dotychczas

zdrajców — kontrrewolucjonistów,
szpiegów i spiskowców w szere-

gach dzerwonej armii, łącząc proces

ten z poprzednimi procesami lewi-
h komunistów. Wedle rozkazu

sokedwij wojskowi dążyli do oba-

lenia wszelkiemi środkami władzy

sowieckiej, restauracji kapitalizmu,

przygotowywali zamachy na kierow

ników partii komunistycznej i rządu

 

i rowcztonkować związek sowiecki.
Rozkaz kończy się zapewnieniami

jaki przechodzi komunizm w Rosji
,sowieckieji gdzie indziej. O wzślę-

na temat „niezwyciężonej czerwonej dy właśnie takiej Rosji — pisze „Po-
armii' i wezwaniem do „zwiększe-, polo d'ltalia', gjazie masakry są na

„nia bolszewickiej czujności”.

PARYŻ. 13.6, Havas donosi z
Meksyku: Trocki oświadczył ko-
respomientowi Havasa na temat o-
statnich wyaarzeń w Sowietach, że
dyktator sowiecki pozbawieniu

wy armię, Trocki wyraził się z wiel-
kim uznaniem o zdolnościach i za-

daje wiary wytoczonym  oskarże-
niom- Sądzi raczej, że była to spra-
wa rywalizacji pomiędzy Woroszy-
łowym a Tuchaczewskim. Trocki
jest zdania, że Woroszyłow okaże
się w razie 'wojny mieudolnym do-
wódcą, ale że jest nadzwyczaj ułegły
wobec Stalina. Wywody swe Trocki
zakończył następującymi

całkowicie uniezależniona od ludu,
biurokracja wojskowa chce się unie-
zależnić od biurokracji cywilnej.
Zatym podłożem ostatniego procesu
był kontlikt pomiędzy biurem poli-
tycznym i Woroszyłowym z jednej
strony a kwiatem dowództwa czer-
wonej armii z drugiej. Zadano strasz
ny cios czerwonej armii, który
wstrząśnie nią moralnie aż do pod-
staw. Interesy obrony kraju zostały
poświęcone interesom zachowania
władzy przez klikę rządzącą. Po-pro
cesie Zinowiewa, Kamieniewa, Rad-

 
ka i Piatakowa, proces Tuchaczew-
skiego i towarzyszy oznacza począ-
tek ikońca obecnej dyktatury”.

GŁOSY PRASY ANGIELSKIEJ
LONDYN. 136. Omawiając o-

statnie wydarzenia w  Sowietach
„Observer“ pisze: „Tempo t. zw.

„czystiki”, czyli metody usuwania
swoich wrogów przez ich uśmierca-
mie wzrasta. Krytycy systemu so-
wieckiego w obrębie ZSRR są zabi-
jani po monstrualnych procesach. Po
niedawnym wytrzebieniu konspirato
rów politycznych, dziś skierowano
śmiertelną zemstę na  konspirato-

rów wojskowych. Posłuszny chór po-

tępił ich, gdy stali w obliczu śmierci

jako wyrzutków społeczeństwa. Hi-

| storia nie zna równie straszliwego te

| roru. Nikt w Sowietach nie jest dziś
| pewien swego towarzysza. W. tym
jleży również przyczyna najwyższej
| paniki odczuwanej przez samego
| dyktatora”.
| „Sunłiay Times" w uwagach na

|ten sam temat oświadcza: „Ci, któ-

|rzy czytali Tacyta, przypomną sobie

|jakimi były ostatnie lata cesarza
| Tyberiusza, który, po zdławieniu

į spisku swego najbardziej zaufanego

| ministra Sejanusa, popadł w psycho-

| patyczny stan obawy o własne bez-
j pieczeństwo.

Żaden kraj nie może sobie pozwo

lić na to, jak uczyniły Sowiety, aby
w ciągu 2 lat utracić większość swo-

ich najbardziej doświadczonych poli-

głowy partii obecnie pozbawia gło-/

sługach skazańców i-absolutnie. nie,

wy:
„śdy biurokracja jako całość jest

įporządku

 

|
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DURANDO. 13.6. Radiostacja
powstańcza komunikuje: Linia obro- ,
ny biibao składa się z trzech rzędów
fortytikacyj położonych namałych|
wzgórzach. _.Na_ jednym z tych.
wiugórz. dostrzeżono 8 linij rowów|
sinzeieckuch. . Fortytikacje obsalazo-|
ne są przez tysiące karabinów ma-
szynowych, zaś aostępu do nich bro-
nią trzy linie zasieków z drutów kol
czastych. Pierwszą linię zdobyto w
piątek na przestrzeni 12 klm., druga
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nad szosą Marguia — Bilbao. Na-
stępnie zajęto niewielkie wzgórze
Santa Maria, skąd można ostrzeli-
wać ulice Bilbao z karabinów ma-
szynowych. Powstańcy nie mają o-
becnie pnzed sobą żadnej poważniej-
szej iortytikacji rządowej, która
mogłaby zatrzymać marsz na Bilbao.

BEZSKUTECZNE ATAKI
CZERWONYCH

PARYŻ. 136, Havas. donosi z
linia została zdobyta w sobotę i Saragossy, że wojska rządowe kilka-
przerwana w dwuch miejscach. krotnie nacieraiy wczoraj na ironcie
operacjach ze strony wojsk narodo- aragonskim, lecz były odparte. Trzy
wych bierze udział 48 samolotów
bombardujących i wiele samolotów
myśliwskich. :

Na odcinku Huesca odparto trzy
uderzenia przeciwnika. Trzy samolo
ty przeciwnika zostały strącone. \

MANEWR OSKRZYDLAJĄCY

brygady rządowe poparte przez licz-
ną artylerię zostały . odparte z cięż-
kimi stratami na odcinku Huesca.
Na odciniku Chumillas wojska rządo-
we dwukrotnie nacierały przy po-
parciu czołgów, lecz nie zdołały
zbliżyć się do stanowisk powstań-
cz

4 samoloty rząjjowe, fabrykacjiPARYŻ. 13.6. Havas donosi z
sowieckiej zostały zaskoczone przezdnia i nocy, ubiegały się Bilbao: wczoraj o świcie po odparciu

|t. zw. wielkie demokracje zachodu. przeciwuderzenia Basków pod Cor-

współudziale tychże
zachodnich przenieść swoje barba-
rzyństwo na teren łacińskiego morza
Śródziemnego, | zapewne udałoby
się jej to, gdyby nie sprzeciw najlep-
szej części marodu hiszpańskiego
oraz legionistów włoskich, którzy
na ochotnika pośpieszyli walczyć w
imieniu Rzymu przeciw. rwie.
Widzimy, jak ta właśnie Rosja po-
grąża się w przepaść wraz ze swymi

CO MÓWI O WYROKU TROCKI|Tu właśnie Rosja pragnęła przy dilliere de Fica cztery
‹ demokracyj| batalionów pierwszej brygady na-

warslkiej dokonały manewru oskrzy-.-
dlającego na pozycje El Gallona |.

z pośród 15

wschód od szosy Murguia — Bilbao.
Manewr odbył się przy poparciu 15
samolotów bombardujących, które
obrzuciły pociskami stanowiska prze
ciwnika, podczas: gdy samoloty my-
śliwskie ostrzeliwały _z niskiej wy-
sokości milicjantów z karabinów ma
szynowych. Jednocześnie artyleria

absurdalnymi utopiami, ze swym su-| zastosowała ruchomą zaporę, oraz

perkapitalizmem i chaosem  socjal-, ogień izolacyjny na skrzydłach. Po
nym, bezgraniczną nędzą i niezliczo|zajęciu najwyższego szczytu masy-

nymi zbrodniami,
ludziki.

„Egzekucje niszczą międzynarodowy

hańbiącymi rodzaj | w
o ni

Gastalumendi 8 batalionów zaję-

owo zdobyte pozycje dominujące

prestige >0Wiei0W“
PARYŻ. 13.6. Prasa francuska

wyciąga dziś wyraźne wnioski z wy-
padków sowieckich, nie ukrywając,
|że rozstrzelanie marszałka Tucha-
czewskiego i siedmiu generałów pod
ważyio poważnie w oczach Francu-
zów opinię o wartości Zw. sowieckie
$o, a tym samym postawiły pod zna-
kiem zapytania dalszą współpracę
między obu krajami.

Radykalna „Oeuvre' w artykule
p. t. „Egzekucje niszozą międzyna-
rodowy prestiż Sowietów pisze: że
jeżeli prawdą jest, że rozstrzelani
'wydali obcemu państwu tajemnice
wojskowe, to cóż w takim razie na-
leży sądzić o wartości państwa so-
wieckiego. Zdrada najwyższych do-
wódców sowieckich wywołała osłu-
pienie w politycznych i wojskowych
kołach francuskich. Generałowie
francuscy Schweisguth oraz Guille-
min uczestniczyli w ub. roku na ma-
newrach, kierowanych przez roz-
strzelanych generałów oraz bankie-

| tach, wydawanych na cześć attachćs
|zagranicznych. Czyż mogli spodzie-

 

 

 

Rozstrzelanie w Moskwie
11 b. posłów niemieckich

BERLIN. 13.6. Niemieckie biuro którzy wyemigrowali ido Sowietów.,

informacyjne donosi z Moskwy o Ostatnio rozstrzelano 11 b. posłów

rozstrzelaniu wielu byłych komuni- z Heinzem Neumannem na czele.

stycznych posłów do Reichstagu,|

Pożar na ul. Kalwaryjskiej W Wilnie
O godzinie 12 i pół w nocy straż waryjskiej i Lwowskiej. Na miejsce

pożarna została zaalarmowana wia- pożaru. wyjechały trzy wozy straży

domością o pożarze w dużej dwu- pożarnej. Przed przybyciem straży

piętrowej kamienicy na roku ul. Kal spaliła się część strychu.

 

wać się, że podawali rękę zdrajcom,'
zaprzedanym zagranicy. Pakt z so-|
wietami przewidywał wzajemną po-|
moc. Jakie znaczenie może mieć ta
wzajemna pomoc, jeżeli najwyżsi
wodzowie czerwonej armii są zdraj-
cami, Co wart jest ten dokument po-
lityczny.

Publicysta Dominique prowadzi
w dalszym ciągu na łamach „Re-
publique" energiczną kampanię na

rzecz zerwania vas francu-
sko - sowieckiej. kołach wojsko-

wych francuskich po ostatnich wy-

padkach w Moskwie coraz silniej
zaznacza się krytycyzm wobec

współpracy z Sowietami. Jak woj-
skowi francuscy nie azzmienić

swych poglądów na współpracę z

Sowietami, jeżeli rząd sowiecki

przysyła do Francji marszałka Tu-
chaczewskiego,
pokazano, któremu zauiano i które-

go potym rozstrzelano za zdradę ta-|

jemnic wojskowych, wśród których

było wiele tajemnic trancuskich.

któremu wszystko |

samoloty powstańcze i musiały ra-
tować się ucieczką na terytorium
francuskie.

POWSTAŃCY DALEJ
NACIERAJĄ

SAN SEBASTIAN. 13.6. Powstań- |
cza stacja radiowa komunikuje, że
fen. Franco w-towarzystwie genera-
łów Davila i Varela osobiście obser-
wował wczoraj pierwszą iazę natar-
cia powstańców na froncie baskij-
skim. Wszelkie usiłowania przeciw-
nika, mające na celu odbicie utraco-
nych stanowisk, spowodowały jedy-
nie wielkie straty w szeregach ba-
skijskich. Wojska powstańcze, które
brały udział w pierwszej iazie natar-
cia zostały zluzowane i pościg kon-

|bpleośzi jest przez świeżo przy-
byłe . Jednocześnie powstań
cy ruszyli do natarcia również na
odcinku Orduna, gdzie zdobyli już
nowe stanowiska.

    
WZARA
DROSZKI 8

 
GRYPA.PRZEZIĘBIENIE.
BÓLE GŁOWY i ZEBÓW

 

O 3 KLM. OD BILBAO

SALAMANCA. 13.6. Zródła po-
wstańcze donoszą, że rząd baskijski

przeniósł się do Santander. O. godz.
16 wojska powstańcze znajdowały

się w odległości 3 klm. od Biłbao-
Powstańcza stacja radiowa opu-

blikowała o godz. 23 następujący ko- 
|munikat o sytuacji z godz. 17, Ма

| froncie baskijskim wojska narodowe

| opór. Dziś zajęto nowe doniosłe po-

wiele materiału wojennego, m. in.
kompletną baterię artylerii.
2Aii a A FANEK

ZŁÓŻ OFIARĘ
NA F. O. N. 

| kontynuują natarcie, łamiąc wszelki

zycje , m. in. Larrabezua i wzgórze

430. Wzięto 500: jeńców i bardzo -
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Polska racja stanu i morze
Gdyby: zapytać przeciętnego mie-

szikańca Polski, co sądzi o zagadnie-
miach morskich naszego kraju, —
znalazłby się w: niemałym kłopocie.

Wprawdzie dużo się pisze i mó-;
wi o morzu, co malku Liga Morska ij
Kolonialna organizuje zebrania i'zja-
zdy +, Święta Morza”, ale wiadomości
„o wielkiej słonej wodzie ciągle je-
szcze są powierzchowne i inne niżby
należało.

Morze widzimy ciągle tak, jak je
poznaliśmy w książce i kinie, Jest to
coś pięknego, ciekawego. ale nie zaw-
sze realnego. Tymczasem rzeczy-
wistość domaga się głębszego zapoz-
nania z tym zagadnieniem.

POD GIBRALTAREM.
Od lipca przeszłego roku trwa

wojna domowa w Hiszpanii. Poza fa-
chowcami nie wielu interesuje się ty-
mi jej działaczami, w których bierze
ujdział marynarka, Gdybyśmy się jed
nak przyjrzeli uważnie, aostrzegliby-
śmy, na czym polega waga problemu
morskiego dla kraju wojującego.

Powstanie narodowe w Hiszpanii
miało swoją najmocniejszą bazę w
miastach Marokka. Ponieważ gen.
Franco nie posiadał z początku floty
wojennej, musiał transportować swo-
ich żołnierzy na półwysep Iberyjski
w: niewielkich grupach na samolo-
tach, Wówczas sytuacja jego wojsk
była niepewna. :

Dopiero gdy ściągnął z południo-
wego Atlantyku kilka krążowników
(między innymi zatopiony niedawno
statek „Espana'”) gdy udało mu się
skompletować większe siły morskie,
niż posialdali czerwoni, wtedy stanął
mocną nogą na ikontynencie: Europy
i mógł rozpocząć decydujące akcje
pod ioledo i San Sebastian.

Bez silnej floty dostarczenie od-
powiedniej pomocy dla frontu leżą-
cego za morzem, okazało się bardzo
trudne,

Prawdę tę znają od dawna Niem-
cy. Wiąże się to u nich m. in. ze świa

domością, że droga do Prus Wscho-

dnich prowadzi. w razie wojny, przez
polskie Pomorze, albo przez Bałtyk.
Dlatego trzeba mieć potężną mary-

narkę wojenną. Dotyczy to nie tylko

tych, którym zależy na transporcie
armii, ale również i tych, co chcą

transportowi przeszkodzić. Warto,
żebyśmy o tym pomyśleli.

BILBAO — GDYNIA,
W tej samej wojnie hiszpańskiej

rząd narodowy gen. Franco ogłosił
blokadę wybrzeży baskijskich. Nie-
stety, jalk się okazało, mie mógł jej
przez dłuższy czas wprowadzić w

czyn, gdyż miał na to zbyt mało jed-
nostek morskich.

Angielskie statki handlowe, prze
wożące żywność dla Bilbao, przedo-
stawały się zupełnie swobodnie przez

strefę zagrożoną, Zawdzięczały to es

korcie torpedowców brytyjskich, o-

becności w zatoce Biskajskiej okrę-

tu „Hood” (największego okrętu li-

niowego Anglii) oraz świadomości,
że stoi za nimi cała flota W. Bryta-
nii, o wiele potężniejsza od sił mors-
kich gen. Franco i Wiłoch łącznie.

Gdyby któreś z państw nadbałty-
ckich prowadziło wojnę z Polską i

posiadało silniejszą od nas flotę, Gdy-

nia stałaby się portem nieużytecz-
nym,Cały nasz handel zamorski za-
marłby, narażając kraj na miliardo-
we straty, w okresie, kiedy każda zło
tówka przyczynia się do zwycięstwa
lub klęski.

DROGI PRZYSZŁOŚCI.
Rzeczywistość polska woła wiel-

kim głosem o budowę wielkiej floty . wojennej. Potrzebujemy jej do obro-

DES TRSBETAESRTSETESETЗБ

NOWE TORPEDOWCE -MARYNARKI ANGIELSKIEJ

   

  
„Ałridi” i „Cossack* w dokach

ny naszego stanu posiadania nad n:o-,
rzem. Ale czy tylko dlatego? Czy:
zawsze nasze wybrzeże ma być
skrawkiemdługości 140 km? Czy za- naby mieč zastrzeżenia co do wyra-| rynek krakowski począł

vsze mamy niepokoić się o dostępdo, zu „obrona”, ale fundusz na tym nie|się kilkudziesięciotysięczną rzeszą

Gdyni i Gdańska, dlatego, że na za-| może tracić. Jest on koniecznością|wiernych, przybyłych z całej archi-|

 

chód od Bydgoszczy są Niemcy i na!
wschód od: Grudziądza — Niemcy?
Chyba mie. — Wraz z wzrastającą si!
łą polskiego narodu, z wzmacnianiem
się państwa, przyjdzie niechybnie
myśl o ekspansji zamorskiej i o umo:-,
nieniu własnych baz nadmorskich
Bez silnej marynarki wojennej nie|
dokonamy tego. |

Niestety, kryzys nie pozwala nam|
na realizcję programu morskiego w
wielkim stylu. Państwo nie ma na to
pieniędzy. Na taki program musiały-
by się złożyć nie tylko budowa no-
wych jednostek, przygotowanie baz i
uzbrojenie wybrzeży, ale jeszcze i
inne elementy.

ZADANIE DLA SPOŁECZEŃSTWA.
Trzeba jalk największego obycia |

Polaków z morzem, trzeba, aby się 7

nim zrośli psychicznie, aby intere-

sowali się wkładem sił ludzkich i pie-

niężnych w przedsięwzięciamorskie

— trzeba aby nie przechodzili obo-

jętnie obok problemów morza: |

To jest ogromne zadanie nie dla

państwa, ale dla organizacji społecz-

nej, która by służyła idei wychowa-

nia morskiego i propagandy zagad-
nień morskich. Tak mniej więcej jak

to robi LOPP w odniesieniu do lot-'

nictwa. į

Na tym nie koniec, Państwo nasze

nie ma tyle sił, aby w krótkim czasie

wyszkolić większą ilość marynarzy,'

obytych choćby z najbardziej podsta- |

wowymi sprawami morza. |

Takie ABC morskie, coś w rodza- ;

ju „szybownictwa wodnego” może

dać tylko społeczna organizacja — /

polskie „Flottenverein“ przez szerze-

nie sportu wodnego, naukę yachtin-
gu, przz tworzenie :

tuzjastów żagla, steru i silnika Die-

sla.

TO BĘDZIE DROGA WYCHOWA- ;
NIA PRZYSZŁYCH PRACOWNL-;

KÓW MORZA.
Organizacja społeczna może posu-

nąć się jeszcze dalej, Może, mianowi-

cie, torować drogę polskiemu handla-
wi zamorskiemu.

„Szczur lądowy” najłatwiej to
zrozumie, jeśli porównać tę działal-
ność do pracy Związku Polskiego,

który nie zakłada sam przedsię-

biorstw polskich, ale bada teren, o-

kreśla jego możliwości,  wyszukuie

kandydatów na przedsiębiorców, u-

łabwia im działalność przez informac-

je o potrzebach danej miejscowoś-

ci, o źrójałach hurtowego zakupu, zby:

tu it d.
Nasz handel 'zamorski, szczegėl-

nie tam, gdzie jest nasza emigracja,

musi być w polskim ręku, Dotyczy to

nie ;tylko importu naszych wytworów

i półłabrykatów, ale także przywozu
surowców z krajów kolonialnych, Je-
dnym słowem, byłaby:to działalność
mająca na celu zbudowanie potęśi

gospodarczej Polski za morzami i w

koloniach.

Z GROSZY — PANCERNIKI
Do realizacji tych zamierzeń (wie-

le już na tym polu zrobiono) istnieje

u nas specjalna organizacja popu-

larna, znana ze swych odczytów, pro-

pagandy, obozów żeglarskich nad Na

roczem i w. Trckach „ELEMKA'

(Liga Morska i Kolonialna). Spełnia

ona wszystkie poprzednio wymienio-

ne zadania od wielu lat „a obecnie wy:

tknęła sobie jeszcze jedno, bardzo

trudne, ale konieczne.

      

 

 

Rzuciła mianowicie hasło stworze
nia Funduszu Obrony Morskiej. Z
punktu widzenia nacjonalizmu moż-

kraju biednego, który ma ambicję
stania się bogatym, jest wyrazem dą-
żenia narodu do siły i potęgi mors-
kiej. Dlatego powinien powiększyć

| „Dzień Katolic

| KRAKÓW. 13,6. Dziś w: godzi-

|
nach rannych przy pięknej pogodzie

zapełniać

| diecezji z okazji „Dnia Katolickiego”

cioletniego jubileuszu rządów archi-
diecezji przez J. E. ks. Metropolitę

 

|się szybiko, abyśmy wprędce mogli |dr. Adama Stefana Sapiehę. Miasto

oraz celem uczczenia dwudziestopię- |

ki“ i Jubileusz
„-rządėw ks. Metropolity Sapiehy

nami, zielenią i kwieciem. Przed
śłównyim wejściem:do kościoła ma-
riackiego wzniesiono na wysokim
podium ołtarz.

Przed godziną 10-tą generał Pia-
secki przy dźwiękach marszu gene-
ralskiego przyjął raport od wojska,
ustawionego na placu. Po hejnale z
wieży Mariackiej pochyliły się sztan
dany licznych  organizacyj i stowa-

powiedzieć, że nie jesteśmy ostatni|przybrało wygląd odświętny. Nado- |rzyszeń, powstali wszyscy uczestni-

na morzu.

Stefan Łochtin.

  

Rowery Janus
mocne, lekk

Uroczystości
LISKÓW. 13.6, W, związku z uro-

czystościami „Dnia  spółdzielczo-
ści” i „Dnia rolnika do Liskowa

bejrzeć dorobek miejscowych rolni-
ków i udekorować 7 zasłużonych
działaczy wiejskich, którzy przyczy-

nili się do rozwoju tej wzorowej wsi.

Obecni byli również p. premier
Składkowski, ministrowie  Swięto-
sławsiki i Poniatowski, biskup Ra-
doński, woj. Hauke-Nowak i przed-

Znowu zajścia

, Indian, Kordian

Radioodbiorniki; Dux- Radio

Akumulatory

|mach powiewały chorągwie narodo-
| we, Balkony i okna ozdobiono dywa- |

ODOPOPOOOOEOOOEDORFONEODONENEJ
i >

Em Michał Girda
Wilno, Zamkowa 20. Tel. 16-28

poleca

ie, eleganckie

diosprzęt

w Liskowie
stawiciele wojskowi,

W. Liskowie odbyły się uroczy-
stości, w których wzięła licznie u-

Kadr młodych en- przybył P. Prezydent R. Р., aby o- dział ludność wiejska z pobliskich
j wsi.
| Na cześć P. Prezydenta odbyło
| się w starym sierocińcu w Liskowie
j śniadanie, w czasie którego przemó-
|wił do P. Prezydenta ks. bliziński,
W odpowiedzi. P. Prezydent pod-
"krešlii zasługi ks. Blizińskiego.

antyżydowskie
w Brześciu i w WySzKOwie

Żydowski „Nasz Przegiąd'' dono-
si: „Jak. się dowiadujemy, w brze-
ściu m, Bugiem w ostaunich dniach
miaty miejsce napady chaligańskie
na mieszkania żydowskie i przechod
niów-Zy|ów.

M. in. kamieniami wybito szyby
w mieszkaniu adw. Rapaporta przy
ul. Marszaika Fusudskiego 8. Spraw
cy zbiegli. :

Kównież niewyśledzeni na razie
sprawcy, dokonali mapadu na sklep
Uulkiermana przy: ul. Urajewskiej i
zrabowali towary:
Grupy wyrostków napastowały w

kilku puniktach miasta przechodzą-
cych Żydów. M. in, został ciężko
ranny sziklarz żydowski Gerszten-
zang.
Howiadomiona o Zajšciach policja

prowadzi energiczne dochodzenie,
Wi niektórych punktach miasta krą-

żą patrole policyjne'. :
1е same pismo żyjdowskie dono-

si o zajściach anżydowskich we
wsi Trzciance koło Wyszkowa nad

Bugiem. Frzebieg tych zajść był na-

stępujący:
\ „U północy w mieszkaniach 16
rodzin (żydowskich zjawii się lu-
dzie, którzy 'wypędzili wszystkich
mieszkańców Zydow ze wsi. Wypę-
dzeni cbozują w Wyszkowie pod
gołym niebem. Ё

Uo mystąpien tych doszio 'wsku-
tek wiaaómosci, że syn jednego Z
gospodarzy: tej wsi, przejechany ro-
werem przez Zyda w Wyszkowie,
zmarł wskutek odniesionych obra-
żeń,

Do antyżydowskich wystąpień
dośzio rówmież w pobliskiej wsi
brańszczyłk. :
W związku z zajściami przybył

do Wyszkowa wojewoda biatoctoc-

iki p. Kirtiklis. Wj Wyszkowie i oko-

ców. IM, in. aresztowano studentów

uniw, w Warszawie Józeła Dumalę

i Jana Miodochowskiego oraz Fe-

liksa  Roltowskiego, Marchewkę i

Wiśniewskiego". 
Wskutek mrozów i upałów

plony o 56 proc. gorsze
Rolnictwo pow. grodzieńskiego,

podobnie jak. w innych powiatach pół
nocnej części Polski, w roku bieżą-

cym zostało nawiedzone dwiema klę-

skami: silnymi mrozami i upałami.

W. zimie, wskutek braku powłoki

śnieżnej silne mrozy zniszczyły w du

żej mierze zasiewy koniczyny i psze-

nicy ozimej.
W maju, w okresie najlntensyw-

niejszej wegetacji roślin, upały, do-

chodzące do 40 stopni, ujemnie wpły-
nęly na rozwój zbóż. Najbardziej u-

cierpiały terenyo lekikiej glebie pia-
szczystej w północnej części powia-

tu grodzińsikiego. Bezpośrednio po u-

pałach w końcu maja i w pierwszych

aniach czerwca przyszło nagłe ozię-
bieni ei mocne przymrozki, które zni
szcjzyły dużą część zbóż, znajdujących

się w okresie kwitnięcia, warzywa w

ogrodach, a nawet ziemniaki, wczes-

ne gatuniki których zostały niemal do
szczętnie zniszczone. /

Wi przeciwieństwie do upałów od
B iaiucierpiały przeważnie

y podmokłe.
Przewiduje się, że plony będą o

50 proc. ‚а w niektórych gminach o

  

  

 

  

   
     

| dostojny Jubilat,

licy dokonano aresztowań narodow-|

|cy uroczystości, jak również przed-
stawiciele właldz i przedstawiciele
uczelni akademickich, składając
hołd wikraczającemu na, stopnie oł-
tarza w asyście biskupów Poglew-
skiego, Rosponda i licznego ducho-
wieństwa  dostojnemu _Jubilatowi.
Mszę św. pontytikalną celebrował

kaznodzieja zaś
ks. Kosibowicz wygłosił płomienne
kazanie, podkreślając w gorących
prostych słowach doniosłość „Dnia
Katolickiego" i jubileuszu, na który

7|przybyły tak liczne rzesze wiernych.
Po Mszy św. dostojnemu Jubila-

towi J. E. ks, Metropolicie Sapieże
zgotowano serdeczną owację, po
czym na rynku odbyła się akademia,

Znowu wrzenie
na Dalekim Wschodzie

PEKIN. 13,6, Wedle doniesień ze
źródeł chińskich, sytuacja w pro-
wincjach Dzhol i Czachar jest grož-
na. Siormowano oddziały party-
zanckiepod nazwą „Armia obrony

|ludowej', które zamierzają podjąć
waikę z wojskami  mongolskimi,
mandžurskimi i japońskimi, Poważ-
ne posiłki japońskie przybyły do
Dolonnor i Czang-Pei. Podczas nara-
dy przewódców mandżurskich i mon
golskich postanowiono zjednoczyć
wojska mongolskie i mandżurskie
pod dowództwem księcia mongol-
skiego Teh-Wanga. W prowincji
Czachar proklamowano stan oblęże-
nia. Władze wojskowe chińskie w
prowincji Syiyuan czynią gorączko-
we _ przygotowania. Aresztowano
wiele osób pod zarzutem szpiego-
stwa. >

Kronika telegraficzna
— Stacjonowany w Częstochowie pułk

piechoty uroczyście obchodził swe święto
„pułkowe, ustanówione na pamiątkę zwy-

cięstwa bitwy pod Turczynem w dniu 15

czerwca 1920 r.
— W Warszawie obradował zjazd de-

legatów Towarzystwa popierania budowy

publicznych szkół powszechnych, Obrady

poświęcone były sprawozdaniom,
—'W tych dniach został otwarty na

Litwie w okolicy Kretyngi przymusowy

obóz pracy. &
<- № kiajpedzkiej iabryce chemicznej

 

dy, Czterech zajętych w iabryce  robotni-

ków doznało śmiertelnych poparzeń,

© — W Paryżu grupa młodych ludzi de-

monstrowała przed dworcem Saint Lazare

pizeciwko premierowi Blumowi, który od-

prowadzał odjeżdżającego premiera van

'Zeelanda.

| — Prezydent republiki tureckiej Ke-

| mal Ataturk ofiarował skarbowi państwa

wszystkie swoje dobra i posiadłości.

| — — Doc brytyjskiego gen. finspektora
policji w Palestynie Spicera przejeżdżają-

cego przez ulice Jerozolimy 3-ch arabów

dało 6 'strzałów. Spicer nie odniósł szwan-

ku. Szoier, brytyjski policjant został ciężko

ranny. Sprawcy zamachu zbiegli,

GZ:WOWOARESCYURL TAKASTik

Popierajcie

 
>Bepo„oraz, niż w roku u-bieg- handel i przemysł
ym, kiedy dużą część powiatu na- ie z

wiedziła klęska gradobicia. chrześcijański

NOWY KANAŁ FRANCUSKI
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Atlantyk z morzem Śródziemnem, j

 

 
wybuchł pożar, wyrządzając znaczne szko- е

 



 

 

"Kiedyž sie toskończy? | Kronika wileńska
Mieszkańcy, Zwierzyńca i Sołtani-

szek, od początku roku szkolnego
występują przeciwiko narzuconej ich
dzieciom koedukacji w szk. Nr. 2 i
Nr. 4, obecnie, w obliczu organizacji
ncwego roku szkolnego,, oczekują
od właściwych władz szkolnych zu-
pełnej likwidacji tego eksperymentu,
przeprowadzanego zei szkodą moral-
ną ich dzieci.

Naturalnie, że się już nie powtó-
rzy zeszłoroczny yn kierownicz-
ki szkoły Nr. 2, p. Korcylówny, która
we wrześniu r. ubiegłego wymieniła
sobie 40 dziewczynek ze swej szko-
ły na odpowiednią liczbę chłopacz-
ków ze szkoły Nr. 4. Nie pomogły u-
tyskiwania i protesty rodziców; nic| Wil
niei zrobiły inspekcje i wizytacje czyn-
ników szikolmych. Trudno, tak zech-
ciała pełna temperamentu p. Korcy-
lówna i tak musiało pozostać. Pam
Kurator oświadczył, że nic o tym nie
wie; p. naczelnik Bąbiński — tak sa-
mo. A najbliższy współczynnik posu-
nięć p. Korcylówny — inspektor
szkolny, p. Starościak, snać bardziej
wrażliwy na tendencje Z, N. P, i upo-
dobania p. Korcylówny, niż na uza-
sadnione życzenia rodziców katolic-
kich i postulaty zdrowego wychowa-
nia, wolał wszystko pokryćmilcze- |
niem. |

Niezrażeni niepowodzeniem ro-

 

też i przewodnictwo zebrania rodzi- sławetną metodę polityki austriac-
cielskiego (pomimo obecności na sa- kiej „divide et impera': rozbić jed-
li wiceprezesa komitetu rodziciels- ność grona rodzicielskiego i posta-
kiego usiłowała nie dopuścić do o- wić na swoim.
mawiania sprawy koedukacji w swo-| Ale to jeszcze nie wyczerpuje ar-
jej szkole, mazywając to dowcipnie senału środków, jakimi p. Korcylów
wnoszeniem polityki do szkoły, Wre- na usiłuje obronić koedukację w
szcie, nie widząc innego wyjścia z | swojej szkole. Ma tu dopomóc do-
sytuacji, nie dopuściła do zakończe- | mniemana wyjższość szkoły Nr. 2 nad
nia zebrania roazicielskiego i słor- innymi szkołami, a osobliwie nad
mułowania uchwał, rozwiązując ze-|szkołą Nr. 4, do której wypadłoby or

JAKA DZis BĘDZIE POGODA? | SPRAWY KOLEJOWE.
Naogół dość pogodnie ze skłonnością _ — Uigi dla zbiorowych wycie-

do burz, zwłaszcza w dzielnicach wschod- CZek na «olei. Dyrekcja P. K. r. w
nich i południowych. | związku z wzmożonym ruchem tury-

Ciepło, Umiarkowane wiatry z półno- Stydznym podaia do wiaaomości kas
co-wschodu i północy. na aworcach r. K, P, iż prawo do

| uig przejazaow:ych przysługuje wszel

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE. kun organizacjom spoiecznym praw-
== Zmiany w duchowieństwie, Na niedziatającym, 4 ug korzystac mo-

mocy zarządzenia J, E. Ks. Arcybis. 8% $Tupy uczące conajmniej lo osób,
kupa w skiadzie duchowieństwa wi- 245, Przy $rupach ponad OU osób

branie wbrew woli zgromadzonych.
Oburzeni tym uczestnicy zebrania
nie oszczędzili samowolnej kierow-
niczce aż mazbyt głośno gorzkich
wyrzutów, nie pomijając nawet pro-
pozycji, alby sobie przejechała się z

ilna, gdzieś znacznie dalej na
wschód. l rzecz ciekawa, czy znany
jest p. inspektorowi Starościakowi
ten nowy wyczyn p. Korcylówny, o-
raz jak wygląda protokół owego ze-
brania rodzicielskiego?

Ale nie koniec na tym, bo p. Kor
cylówna nie wyczerpała jeszcze
wszystkich możliwości. Nie dając za
wygraną, spróbowała innego sposo-
bu dla poratowania koedukacji w
swojej szkole. Oto wezwała do szko-
ły na dzień 7 kwietnia r. b. gronko o-
sób specjalnie dobranychzpośród ro
dziców i ci, w liczbie nie przekracza-
jącej 17, na życzenie p. Korcylówny
i pod jej przewodnictwem, podpisali

dzice, zgromadzeni w liczbie około! deklarację w obronie i o zachowa-

200 osób, na zebraniu w szkole Nr. 2 nie nadal koedukacji w szkole Nr. 2.

dnia 2-go kwietnia roku bież., raz je- Odezwała się w tym wypadku żyłka

szcze podnieśli tę sprawę. Kierowni-|
czka szkoły, która tym razemobjęła |

dzielnicowa u p. Korcylówny,
wskrzeszającej na gruncie wileńskim

Poświęcenie kapliczki na Pośpieszce.
Wizoraj rano na placu za Po-

śpieszką, gdzie buduje sięklasztor |
00. Redempterystów i kościół Matki

kościelne sprawiają obecnie oo- Re-
demptoryści. Alktu poświęcenia ka-
pliczki dokonał o. superior Świątek.

Boskiej Zwycięskiej, odbyła się uro-| Uroczystość zakończyło widowisko

czystość poświęcenia wzniesionej pod
tam prowizorycznej kaplicy.

gołym niebem, odegrane po su-
mie przez zespół artystyczny Bra-

Na uroczystość poświęcenia przy-| ctwa Sceny Katolickiej im. św. Ge-
była liczna procesja z kościoła św.|nezjusza.
Bartłomieja, przy którym posługi!

m.r.s.

Najwyższy Trybunał Administracyjny |
uchylił przeniesienie w stan nieczynny dwóch

urzędników P..K.P. w wiinie
Ostatnio warte są zanotowania|go,mimo poczynionych starań, nie

dwa wypadki, w których Najw.
Tryb. Aidministracyjny, uchylił de-
cyzję przeniesienia w stan nieczynny
pracowników Dyrekcji Wileńskiej,
co pociągnie za sobą przywrócenie
obydwom _ kolejarzom stanowisk
stulžbowylch.

W. pierwszym u chodziło
e kontrolera ruchu Dyrekcji Wileń-
skiej Bronisława Zdanowicza. Został
on przeniesiony w stan nieczynny,
przyczym jako powód tego zarzą-
dzenia o, że był on karany
6-miesięcznym więzieniem za obra-
zę orderu Virtuti Militari.

Na skutek skargi, wniesionej
przez Zdanowskiego do Najw. Tryb.
Administracyjnego, okazało się z
alkt, iż niema żadnych dowodów u-
karania Zdanowskiego, a Min. Kom.

wezwane przez N. Tryb. Adm. do
nadesłania odpisu wyroku sądowe-
go, odpowiedziało, iż wyroku takie-
EIKA SNESENIAI

Szczupak wagi 30 klg.
W; Wilii na terenie gm. dołhinows-

kiej rybacy ze wsi Milcza złowili w
sieci niezwykły okaz szczupaka-ol-
brzyma, który ważył 30 kg. Wiobec
braku nabywicy-amatora rybacy sprze
dali szczupaka za 2 zł. w Dołhinowie,

| akt

udało si ęodnaleźć.
Wobec tego N. Tryb. Adm. u-

chylił decyzję Min. Kom., jako do-
tkniętą wadliwością postępowania.

Druga sprawa dotyczy St. Turow
„Skiego, nieetatowego rzemieślnika
!|z Dyrekcji Wileńskiej, przeniesio-
'nego w stan nieczynny ze względu
„na dobro służby”.

Jak się okazało na rozprawie z
zarządzenie owe uzasadnione by

ło: „nadmiarem rzemieślników, bra-
kiem pomocy, małą wydajnością
pracy slkarżącego i posiadaniem
przez niego wystarczających środ-
kówutrzymania poza uposażeniem
61 r .

N. Tryb. Adm- rozważywszy, że
konieczność redukcji z powodu bra-
ku pracy jako okoliczność niezależ-
na od skarżącego nie uzasadnia sa-
me przez się przeniesienie danego
pracownika w stan nieczynny dla
dobra służby, że mała wydajność
pracy skarżącego nie była stwier-
dzona ujemną  kwalifikacją tego
pracownika i wreszcie akta nie wy-
kazują, jalki związek zachodzi mię-
dzy dobrem służby, a korzystnymi
stosunkami majątkowymi skaržące-
go, — uchylił zaskarżone orzeczenie
z powodu wadliwego postępowania t. j. po 7 grosz za kilogram. i zarządził zwrot opłaty od skargi.

 

Sp
Mistrzostwa tenisowe W. K. 5.

Grodno.
W wyniku rozgrywek tenisowych

o mistnzostwo W. K. S. Grodno,
pierwsze miejsce i tytuł mistrza ka-
dry zdobył por. de Latour. Rozgryw-
ki cieszyły się dużym powodzeniem
izgromadziły na korcie wielu ofi-
cerów.

Mistrzostwa lekkoatletyczne Wilna.
W Wilnie odbyły się mistrzostwa

lekkoatletyczne okręgu, w których
startowało ponad 40 zawodników.
Ciekawsze wyniki są następujące:

100, 200 i 400 metrów  wyśrał
Żyliński osiągając czasy 11,4, 23,3 i
53,3, na 800 m. Żylewicz osiągnął
2:00,5, sztafetę 4%X100 m. wygrał
A. Z. S- w czasie 46,1, który to czas
kwaliifkuje ją na e miejscu w
tegorocznych wynikach.

ał Wieczorek

ort
Wojtkiewicz 13,36, oszczep — Wojt-
ikiewicz 58,12.

Wyniki te uwzględniając miejsce
we warunki należy uważać za bar-
dzo dobre.

Dziś początek mistrzostw teniso-
wych Polski.

W poniedziałek 14 czerwca roz-
poczynają się w Krakowie mistrzo-
stwa tenisowe Polski. Rozgrywki
odbywać się będą na kortach kra-
Ikowskiego A. Z. S.

Dalsze wyniki naszych jeźdzców
; w je,
W dalszym ciągu w międzynaro-

dowych zawodach  hippicznych w
Sopocie Polacy uzyskali nieco słab-
sze wyntki, Wi konikursie o nagrodę
glańskiego związku jeździeckiego
rtm. Kulesza zajął drugie miejsce,

W. konikursie o nagrodę m. Gdań-
ska por. Skulicz zajął czwarte Skoki w dal

6,68, trėjskok — Rymowicz, kulę!miejsco.

desłać chłopaków ze szkoły Nr. 2.
Więc też bardzo chętnie, aczkolwiek
mniej skromnie, o tej rzekomej wyż-
szości swojej szkoły daje: do zrozu-
mienia i otwarcie mówi p. Korcylów-
na, Oczyjwiście: w nadziei, że widmo
szkoły gorszej”, a szczególnie szko-
ły Nr. 4, zastraszy rodziców i dzie-
ci Wtedy chłopcy zostaną nadal z
dziewczynkami w szkole Nr. 2 na
pociechę p; Korcylówny, na chwałę
wiłądz szkolnych i p. Starościaka w
szczególności, a na triumf ' koedu-
kacji.

Tymczasem ta rzekoma wyższość
szkoly Nr. 2 jest bardzo wątpliwa;
nie wiemy, czy w innych szkołach
także opadają tynki na głowy dzie-
ciom; czy się spotyka po paru latach
uczenia się w szkole dzieci z pocho-
dzenia katolickie, przyjęte do szkoły
bez metryk, bo jeszcze nie ochrzczo-
ne i trwające w tym, dzięki pobłażli-
wości kiernwonictwa?

Wszak sama p. Koncylówna zmu-
szona była uznać w bież. roku szkol-
nym, że przynajmniej w sprawie
wspólnych ćwiczeń gimnastycznych
chłopców z dziewczynkami 'koedu-
kacja jest szkodliwym nonsensem pe-
dagogicznym .

Nic też dziwnego, że co odważ-
j niejsi rodzice zabierają swe dzieci ze
„szkoly Nr. 2, lub zamierzają je za-
brać, jeśli koedukacja w tej szkole
nie zostanie całkowicie skasowana
Tylko i w tym p- Korcylówna prze-
ciwstawia się woli rodziców, gdzie
może, Chodzi jej o zatrzymanie chłop
ców madal w tej szkole, pierwotnie
żeńskiej, aby za wszelką cenę u-
trzymać u siebie tak cenną zdobycz
liberalizmu pedagogicznego, jaką jest
koedukacja.

Wszystko to dowodzi nie wartoś-
ci systemu koedukacyjnego, bo ©
tym już kiawno orzekła swoje zdanie
poważna opinia uczonych i jednogło-
śne zdanie pedagogiki. katolickiej, a
ostatnio naukowy zjazd w Wilnie w
roku 1936. Dowodzi to tylko tempe-
ramentu, upodobania osobistego i
niewątpliwego tupetu p. Korcylów-
ny, która nie okazuje najmniejszego
zrozumienia dla słusznych wymagań
wychowania katolickiego i broni za-
prowadzonej przez siebie koedukac,i
z uporem, godnym lepszej sprawy.

To też społeczenstwo katolickie
Zwierzyńca i Sołtaniszek, raz jeszcze
podnosi publicznie tę sprawę i zapy-
tuje, kielayj władze szkolne poiožą
koniec nieuzasadnionej i szkodliwej
koedukacji w szkołach Nr. 2 i Nr. 4
na Zwierzyńcu w Wilnie? Czy takie
tralktowamie postulatów katolickich
jalk wyżej opisane, przyczyni się do
upragnionej konsolidacji w eczeń-
stwie, do pogłębienia zaułania rodzi-
ców do szkolnictwa publicznego?

Jeden z wielu zainteresowanych.
PSSDKD KIKASOS SNTSG ВАНО ЕТва д Ь

Teair i muzyka
Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-Ber-

nardyńskim. Dzisiaj wiecz. (o godz. 8,15) po

cenach zniżonych po raz ostatni w bież. £e-
zonie — nowość repertuaru, nadzwyczaj we-

soła, pełna zabawnych scen i sytuacyj ko-

media „ZABIJĘ JĄ...".
Jutro wieczorem (o godz. 8,15) odbędzie

się uroczystość jubileuszowa — 30-lecie sce-
nicznej pracy aktora sceny wileńskiej Kle-

mensa Romana, na której dana będzie nowa

premiera sezonu, wznowienie  arcywesołej

komedii-farsy, znanej francuskiej spółki au-

torskiej Hennequina i Vebera, „PANI PRE-

ZESOWA”, z jubilatem w jednej z popiso-
wych ról. Tytułową rolę odtworzy p. Irena

Detkowska-Jasińska, w otoczeniu prawie ca-
łego zespołu teatru. Reżyseria Wład, Czen-

gerego.

— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj i

jutro (o godz. 8,15) po cenach propagando-

wych dwa ostatnie przedstawienia arcywe-
sołej komedii „OD WIECZORA DO PO-
RANKA".
— Janina Piaskowska, artystka Teatru

Polskiego w Warszawie, jedna z najwybit-
niejszych sił młodego pokolenia — rozpocz-
nie okresową współpracę w Teatrze Miejs-

kim na Pohulance w sensacyjnej i głośnej
sztuce Garriska „KOBIETA, KTÓRA ZA-

BIŁA”, w popisowej roli tytuliwej. Premie-

ra tego znakomitego utworu ukaże się w

czwartek bież. tygodnia.

— Teatr Muzyczny Lutnia, Baron Cygań

ski, — Dziś, o godz. 8,15 w. wspaniała ope-

retlka J, Straussa „Baron Cygański" z Ka-

zimierzem Dembowskim w roli tytułowej.

Ceny biletów letnie, zniżone, Wycięcz-

ki korzystają a ulg biletowysh,  |fować w strefie

lenskiego zasziy ostatnio następują-
ce zmiany: ks. Bronisiaw Siepak, peł |
niący aotychczas tunikcje wikarego w!
Fodbrzeziu, mianowany został wika-
rym м рагай! Serca Jezusowego w
Wilnie, zaś ks. Walerian Holak, pro-
boszdz w. Oszmianie — dziekanem
oszmiańskim. (m).
— Ferie Sądu Arcybiskupiego i;

Metropolitalnego rozpoczynają się w
dniu 28 bież. m. i trwać będą do 1
września r. b. (m).

—Liczne procesje i pielgrzymki
do Kalwarii. W, ciągu dnia wczoraj-
szego z wielu kościołów'wileńskich |
wyltuszyły (ao Kalwarii pielgrzymki i;
procesje. Liczba wiernych, biorąca
udział w procesjach wywosiła prze-
szło 5000 osób. ()
— Termin rekolekcyj zamknię-

tych dia organistów w Seminarium
Duchownym w Wilnie został już usta
lony. Rekolekcje odbęaą się w lipcu
w dwóch turach: od dn. 12-go do
16-go i od 19-go do 23-go lipca.

Z MIASTA.
— Pielgrzymka z Tarnowa.

Wczoraj rano przybyła do Wilna
pielgrzymka kaiolicka z Tarnowa.
rieigrzymika przybyła pod osobistym
kierownictwem J. E- ks. Biskupa
Lisowskiego. Bierze w niej udział
Kapituła diecezjalna, około 70 księ-
ży i 550 cztoników organizacyj Akcji
Katolickiej.

Na dworcu w Wilnie powitali ją
członkowie Wil. Alkcji Kat. na czele
z władzami Instytutu Archidiece-
zjalnego i tłumy ludności. Z dworca
pieigrzymka udała się do Ostrej Bra
my, śdzie spotkał ją J. E. ks. Arcy-
biskup.

J. E. Biskup Lisowski zamieszkał|
w pałacu Arcybiskupim. Pielgrzym-
ika zabawi w Wilnie przez dzisiejszy:
dzień. (m)

SPRAWY MIEJSKIE.
— Remont mostu Žwierzyniec-

kiego. Jak się dowiadujemy remont
mostu Żwierzynieckiego rozpoczęty
zostanie jeszcze w ciągu bież, mie-
siąca. Z rozpodzęciem restauracji
mostu przerzucona będzie obok
przez Walię kładka dla pieszych.
Ula pojazdów będzie wybudowany
prowizoryczny most u wylotu ul.
1ukiskiej,

SPRAWY SZKOLNE
— Męskie Gimnazjum Kupieckie

w Wilnie, ul, Mickiewicza 18 podaje
do wiadomości, że egzaminy wstęp-
me rozpoczną się dnia 17.6 o godz.
10-ej.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
—Zebranie WydziatuITowarzy-

stwa Przyjaciół Nauk odbędzie się we
wtorek 15 bm, o godzinie 19, w loka-
lu Seminarium Polonistycznego USB.
(Zamkowa 11). Na porządku dzien-

nym releraty: 1) prof. H. Anders:
Niemczyzna poznańska w XV wieku;
2) p. mgr. Cz. Kudzinowski: O zna-
czeniu języków grupy  ugrofińskiej
w badaniach nad językami indoeuro-
pejskimi, — Wstęp dla członków i
wprowadzonych: gości,
— Komitet „Chleb dzieciom”, Wal

ne zebranie Komitetu odbędzie się
dnia 20 bm. w pierwszym terminie o
godz. 12,30, w drugim o godz. 13 w
lokalu przy ul J. Jasińskiego 20—22
(w lokalu Towarzystwa Opieki nad
Dziećmi) z następującym porządkiem
dziennym: 1) zagajenie, 2) odezyta-
nie protokółu z ostatniego walnego
zebrania, 3) sprawozdania: a) ogólne,
b) kasowe, c) komisji rewizyjnej; 4)
wybór Zarządu, 5) wybór Komisji Re
wizyjnej i 6) wolne wnioski.

SPRAWY PRASOWE.
— Koniiskata „Odnowy”. Nr. 36

Tygodnika „Odnowa” 'skonfiskowa-
no częściowo w dniu 10 bm. Po wy-
daniu drugiego nakładu z usunięciem
odnośnego tekstu, nastąpiła ponow-
na konfiskata w dn. 11 bm., obejmu-
jąca już cały numer, bez wyjątku.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
—Fotograiowanie w strefie nad-

granicznej. Wileński Dziennik Woje-
wódziki z dnia 12 bm., zamieszcza roz
porządzenie wojewody wileńskiego z
dn. 8 bm. w sprawie fotografowania i
filmowania w strefie nadgranicznej.

Rozporządzenie to zawiera sze-
reg ograniczeń, z którymi powinny
się zapoznać osoby, posiadające apa-
raty fotograficzne i pragnące fotogra

zniżka kolejowa wynosi U proc. (h)
NANDLL 1 FRZEMYDŁ

— Zabiegi o rozwój przemysiu
drzewnego na Wilenszczyznie,
najowizażych dniach do Wuna prży-

i bywają ayrekitor Centrali 4wiązku
' Frzemysiowców Drzewnych dr.
| Czerwinski i prezes Związku p- A.
i Maluc lala zbaaamia możliwości pod-
| niesienia eksportu drzewa. (h)
— Waika z potajemnym handlem.

W. ciągu dnia wczorajszego iunkcjo-
nariusze V. F. sporzązdy 5 proto-
kutów za uprawianie potajemnego

| handiu w niedzielę.
Jak słychać, władze admini-

stracyjne zamierzają zaostrzyć kary
nakiadane na kupców za handel w
święta. (h)

RÓŻNE.
— Czarna kawa przy mikroionie.

W niedzielę 20 czerwca, od g. 17,30
Rozgiośnia Wileńska Polskiego Ra-
dia organizuje we własnej sali, (ul.
Mickiewicza 22, wejście z bramy)
Czarną Kawę przy mikrofonie,

Frogram bardzo urozmaicony 0
charakterze koncertowo - rąazryw=
kowym,

Ulsział biorą: orkiestra pod dyrek
cją Władysiawa Szczepańskiego, 0l-
ga Olgina, Marian Wawrzkowicz, J.
stołow, L. Horecki oraz Orkiestra
jazzowa A, Mackiewicza.

Karty wstępu można otrzymać w
Biurze Łarządu Centralnego Polskiej
Macierzy Szkolnej, ul. Waleńska 23
m. 9, codziennie: od godz. 10-tej do

:14-tej.

' Zapowiedźwczesnych
zoiorów zboż

Fala upałów spowoduje, wed-
ług przewidywań rolników, wyjątko-
wo wczesne zbiory zbóż. Iegoroczne
żniwa zapowiadają się już w począt-
kach lipca ,a nie jak zazwyczaj pod
koniec tego miesiąca. Wiczesne ia0j-
rzewanie zbóż bardzo ujemnie odbi-
je się na zbiorach, gdyż z powodu u-
pałów i braku deszczów, kiosy będą
bardzo małe i niepełne.

'[egoroczne susza dała się już we
znaki w handlu owocowym. Ceny о-
woców utrzymują się wciąż na bar-

dzo wysokim poziomie „odpowiadają
cym normalnie cenom nowalij w m.

maju. h).

wyłowienie zwłok
uczenicy

Wyłowione zostały zwłoki 14-
letniej uczenicy Sadowskiej, która
onegdaj utonęia ikoło plaży Wer-
kowskiej. byia ona wychowanką in-
ternatu litewskiego. W. tragicznym
dniu bawiia wraz z koleżankami na
wycieczce. Wi pewnym momencie &.
p. Sadowska nie pytając o zezwole-
nie zbliżyia się ku brzegowi chcąc
się wykąpać, trałiwszy na głębię
dziewczynka poczęia wzywać pomo-
cy, lecz glay pośpieszono jej z ratun-
kiem nieszczęśliwa poszia na dno.(h)

Polskie Radio Wiino
Poniedziałek, dn. 14 czerwca 1937 r.

6,15: Pieśń poranna. Gimnastyka. Muzy-
ka. Dzienn. por. Audycja dla pobor. Muzy-

ka. Audycja dla szkół, 11.30 Audycja
dla szkół, fragm. z „Pana Tadeusza” i mu-

zyka. 11.57: Sygnał czasu i hejnał. 12.15; O
liceach Handlowych i Administracyjnych —

pog. 12,25: Mozart — koncert, 12,40: Od war
sztatu do warsztatu, aud. poświęcona rze-

miosłu ślusarskiemu. 13.00: Popularna muzy

ka operowa. 15,00: Muzyka jazzowa. 15.10:

Życie kulturalne miasta i prowincji, 15,15:
Codz. odcinek prozy. 15,25: Muzyka operet-
kowa. 15,45: Wiad, gosp. 16,00: Najnowsze
wynalazki, pog. dla dzieci starszych, 16,15:

Koncert rozrywkowy w wyk. tria salonowe-

go. 16,45: 500 lat polskiej gościnności — fe-
lieton, 17.00: Koncert chóru Tow. Śpiewa-
czego „Lutnia“. 17,25: Dwufortepianowa mu-

zyka francuska. 17,50: Cieszynianka — pog.

18,00: Z naszego kraju. „Nowe schronisko

turystyczne w Trokach”. 18,10: Rozmowa ze

słuchaczami dyr. Rozgłośni Wileńskiej Ju-

liusza Petry'ego. 18,20: Walc, 18,25: Jak rea-
lizować inscenizacje piosenek — odczyt.

18,45; Wil. wiad, sportowe. 18,50: Pogad.
aktualna. 19,40: Pływanie — potrzebą życia

codzieńnego, pog. sport. 19,50: Wiad, sport.

20.00: Koncert rozrywkowy, ok. 20.45: w

przerwie dziennik wiecz. i pog. aktualna,
21,45: Ta trzecia — humoreska H. Sienkie-
wioza. 22.00: Koncert wieczorny. 22,50; O-

 

 nadgranicznej. statnie komunikaty i wiadomości, 23,00 —
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Z za kotar studio
DYR. JULIUSZ PETRY ŻEGNA

SŁUCHACZOW.
Po przeszio rocznym (od 6 stycznia 1936

rokuj kierowaniu Kozgłośnią Wileńską, wra-
са 40 swego ukochanego Lwowa dyr. Ju-

busz Fetry. Przez ten stosunkowo krótki ©-

kres czasu wszyscy radiostuchacze doskona-

le odczuli, ile na kierownictwie dyr. Petry'e-

śo zyskała Kozglosnia — a zatem i ci wszy-

scy, którzy jej siuchają.

W pom.edziaiek o godz. 18,10 przeprowa-
dzi dyr.Petry swą ostatnią rozmowę z przed
wiieńskiego mikroionu.

CZYSIE PUWwiŁIRZE W CHACIE.
W ramach audycyj radiowych dla wsi,

 

NARESZCIE!
Soni Ko aaasoa „IŠKRA“

swoją dobrocią mar-

Polskie Radio audycję, pošwięconą rzemios-

łu śiusarskiemu. Będzie to „Trójgłos o spra-

wach ślusarskich”, w którym zabiorą głos >

wybitni przedstawiciele tego rzemiosła, star- |przewyższającą

szy cechu p. Jan Mencel, p. Franciszek ki szw: ie, Każda sztuka $wa-

Wolski i p. Ludwik Śliwiński. Audycja zo- rantowana.
stanie nadana na wszystkie rozgłośnie Pols- Sprzedaż Hetaliczna i hurtowa

w firmach:
kiego Radia w nadchodzący poniedziałek,

dnia 14 bm, o godz. 12,40. P. Kalia i L. Zabłuckij MIŁA NIESPODZIANKA 5 Wielka 17
DLA ABONENTOW RADIOWYCH  |S$,fi, KUIESZA _ zamkowa 3
Polskie Radio sprawiło ' niespodziankę p, =

swym abonentom, dając im możnośćzdoby- | „Ta Odyniec — wielka 19

|cia jednej z 500 cennych nagród, za udział| | .

м Wieikim Letnim Konkurse Radiowym, 9984 E denuewalał — Wilefiska 25

 

PolskieKino Dzić włelki noweczesny dramat salonowy p. t.l

Światowid| „Godzina pokusy''
W rol. gł."9 Lida Baarowa , u.» Justyn Fróhlich

Film porusza zagadnienia: Ce robią zaniedbane kobiety? Kiedy żona zdradza?
Nad program aktualia

Przepiękn
wiedeński f

W rol, gł. GUSTAW FROEHLICH, LIOIA BAROWA i in<
Nad prog'am kolorowy dodaiek i aktualia

Ceny na wszystkie seanse: balkon 34 gr. parter od 60 gr. . Sala dobrze wentylowana

HELIOS| New-York—San Francisko
W rol. gł. Joan Sennet I Fred Mac Murray. Nad progr. Atrakcje i akt.

Ceny na wszystkie seanse balkon 84 gr. parter od 60 gr.

Szalony porucznik

interesującą pogadankę z dziedziny higieny, W konkursie tym, który rozpoczyna się iuż
o znaczeniu czystego powietrza w chacie, w bieżącym miesiącu, mogą uczestniczyć

 

  przeprowadzi p. Halina Okrynska, we wte-, wszyscy detychczasowi i nowozarejestrowa-
rek o golz. 12,15. ni abonenci Polskiego Radia, jeśli opłacać

MiEsiĄC PRUPAGANDY SPORTU PŁY- będą abonament w miesiącach letnich, tj.

WACKIEGU W RADIU, i czerwcu, lipcu i sierpniu.

Doceniając znaczenie sportu pływackie-| Dla uczestników konkursu przeznaczono
go — Foiskie Kadio poświęciło szereg swo- 500 cennych nagród, a przede wszystkim pię

ich audycyj na jego propagandę. | kny samochėd-limuzynę „Kiat 508“, wyciecz

Dnia 14 bm. o godz. 19,40 p. pik. Stanis-| ki morskie okrętami linii Gdynia—Ameryka,

ław Machowicz wygiosi pogadankę p. t.| wycieczki do Paryża i wycieczki krajowe

„Pływanie potrzebą życia codziennego”, uj-| Poiskiego Biura Podróży Francopol, wycie-
mując temat mie tyiko z punktu widzenia | czki samolotowe Polskich Linij Lotniczych

piażowania, ale również z punktu widzenia „Lot”, 20 superheterodyn i odbiorników ra-

wychowawczego. diowych firmy „Philips”,. „Telefunken, „E-

Poza tym w dniu 21 bm. p. R. Hrehoro- jra', „Elektrit”, „Natawis”, „Siiesia' oraz

Mieszkania i poxoje
POKÓJ umeblowany do wynajęcia na
ekres 3 miesięcy, Uniwersytecka 9 m. 15
albo m. 21. 1109

MIESZKANIE parterowe, suche, słoneczao,
3 pokojowe do wynajęcia oraz 1 pokój z
kuchnią (osobniakj, Liowiedzieć się u wia-
ścicieiki ul, lomasza Zana 23-b m 3.

 

 

DWA POKOJE do wynajęcia z wygodami

i osobnem wejściem. Zamkowa 14—1

MIESZKANKO o jednym pokoju z kuchea-
ką, lub pokój przy rodzinie potrzebnyod

3)
zaraz, Oterty pod „Mieszkanie”.

wicz wygiosi pogadankę p. t. „Propagujemy

naukę piywania”, omawiając imprezy, zwią-

zane z miesiącem propagandy sportu pły-

wackiego oraz kursy bezpłatnej nauki pły-

wania; w dniu 28 bm. p. mjr, Z. Mochinko

w interesującej pogadance p. t. „Ratunku —

tonę” poiniormuje radiosłuchaczy o potrze-

bie umiejętności pływania, jako zabezpiecze-

nia przez wypadkami tonięcia; w dniu 5 lip-

ca p. dyr. N. Czyż, w pogadance p. t. „Pły-
wactwo polskie na przefomie* zda relację

ze stanu obecnego; w dniu 12 lipca p. mgr.

A. Michalak wytłumaczy radiosluchaczom,
że sport pływacki jest jedną z ważniejszych
podstaw kultury fizycznej nowoczesnego

człowieka, w pogadance p. t. „Czytać, pisać
i pływać”.

Wszystkie te pogadanki będą nadawane

w poniedziaiki o godz. 19,40.

Oprócz pogadanek, poświęconych calko-
wicie propagandzie sportu pływackiego,
sprawa ta będzie poruszana w Poradnikach

Sportowych w ciągu czerwca i lipca.

Miesiąc propagandy sportu pływackiego

zostanie zakończony wielką zbiorową audy

cją sportową, w niedzielę dn. 1 sierpnia, pt.
„Pływackie zawody międzyrozgłośniowe”. W
audycji tej Polskie Radio zamieści fragmen-

ty pływackiego biegu sztafetowego 1050

(w biegu wezmą udział uczestnicy kursów
pływania Polskiego Związku Pływackiego,
organizowanych z powodu miesiąca propa-
gandy), oraz fraśment z zawodów pływac-

kich z udziałem zawodników ekstraklasy z

Warszawy.
„TRÓJGŁOS O RZEMIOŚLE

" $LUSARSKIM*,
W cyklu audycyj „Od warsztatu do war-

sztatu, poświęconych życiu rze-

Państwowych Zakiadów Tele i Radiotechni-

On, Ona,

JUTRO S D d t h Ta Trzecia'*
Premiera a n 0 Ss w0 r "Ten Trzeci“,

Film rozgrywa się w najpiękniejszych krajach świata

„ŁAŁAŁA

  

Kompletna wyprzedaż platerów, kryształów I alabastru
z 20 proc. rabatem tylko do 16 czerwca

Płyty gramofonowe.

DH. „T. ODYNIEC" iMaliI.Malicka
Wiino, ul. Wielka 19

"FYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYVYTYYYYYYYYYYTYTYYYY

myśleć o zdrowlu, tym bar- į

: Nigdy nie jest zepóźno dzie: jeżeli cierpisz. na cho-

obę. nerek, pęcherza, wątroby, kamieni żółciowych, złej przemiany ma-

terii, na bóle artretyczne. czy padagryczne, wzdęcie brzucha, odbijanie się

 

 miosła polskiego, jego świetnej przeszłoś-

ci i zagadnieniom dnia bieżącego, nadaje

 

HUGO WAST.

cznych, 50 magród książkowych z firmy

wIrzaska, Evert i Michalski”, aparat foto-

graficzny „Kodak-Regent', jedwabie, drze-

wa owocowe oraz komplety nici jedwab-

nych Centralnej Stacji Jedwabniczej wMi-

lanówku, kupomy ubraniowe i koce firmy

Leszczków, żelazka elektryczne do prasowa

nia i maszynki do czarnej kawy firmy B-cia

Borkowscy, Jerozolimska 6, maszyna do

szycia firmy „The Compisty”, zegarki z fir

my F. Woroniecki, nagrody firmy „Centra“,

neseser spėlki Polskich Rymarzy i Siodla-

rzy i wiele innych požytecznych przedmio-

tow.
Warunki. konkursu są łatwel

W dniach 29 czerwca, 10, 24 lipca oraz

14 i 28 sierpnia około godz. 17,30 nadane

będą audycje, w których udział wezmą czte __

rej pieśniarze: Mieczysław Fogg, Mieczys-

ław Janowski, Janusz Popławskii Stanis-

ław Witas, Otóż po wysłuchaniu audycji, na-

leży ułożyć listę tych artystów według ich

popularności.

Odpowiedzi należy nadsyłać dopiero

między pierwszym a piętnastym września,

na kartach pocztowych, podając listy arty-

stów, dalej swoje nazwisko i imię oraz nu-

mer abonamentu radiowego. Kwitów abona-

mentowych załączać nie potrzeba, gdyż o-

płacenie abonamentu będzie sprawdzone w

kartotekach Polskiego Radia. Sąd konkur-

sowy przyzna kolejne nagrody tym radioa-

bonentom, których odpowiedzi będą najbar-

dziej zbliżone do opinii większości uczest-

ników plebiscytu.

A więc, radiosłuchacze uwaga! kto chce

zdobyć darmo samochód, kto chce odbyć

piękną wycieczkę lub otrzymać jedną z 500

cennych nagród, niech weźmie udział w

Wielkim Letnim Konkursie Radiowym.

; 7

& н от
Przekład autoryzowany z języka hiszpańskiego.

(POWIEŚĆ)

k Naprzyktad bankowi Blume-
na

. _— Właśnie. Kiedy mój stary się
przewróci... Rozumie pan? Nie przyj-
mę ani jednej sztuki byała ,ani placu

żadnego, ani kawałka pola. Jeżeli
zaś mię zmuszą do przyjęcia, w tej

chwili to wszystko spieniężę i oddam

panu pieniądze, a pan je ulokuje na

dobre hipoteki. Nie powiedział mi

pan jaką rentę może dać suma sześ-

ciu milionów pesów... Jeszcze kie-
lich... A teraz, mój bankierze i przyja

cielu, niech mi pan powie, dlaczego ta

blondynka mówi do pana „ty“ i na-
zywa Zabulonem...  Zachariasz wyszukał na poczeka-
niu jakieś wyjaśnienia i skierował się,

iku sali. Młokos zresztą prawie nie|

słuchał go. W sali tańczyły eleganc-|
kie pary, którym zazdrościł tej przy-|

_jemności i żałował, że jako uczniowi,|

nie wolno mu uczestniczyć w zaba-
wie starszych.

Zachariasz skorzystał z okazji
wymiknięcia się stąd. Wszedł już do

towarzystwa. Widziano go już
wym ubraniu i z podstrzyżoną brodą.

Teraz zaproszenia będą napływały

do niego.
— Ach, Milka! Gdybyś śle była

talk piękna, byłbym teraz panem ser-
ca Sary Żyto. I nie nazywałaby mię

Zabulonem... Psia krew!

aiaaa ссUPIDEAS ESS BSREALS

ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa

CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr.

słowo zł, 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty

w no-|

Była to stara historia, Sara mia-
ła pięć czy sześć lat, kiedy jej rodzi-
ce wyemigrowali z Polski do Argen-
Re

ie sprzyjał im los, a bardziej je-
szcze nie dopisywało zdrowie. Zmar-
li, pozostawiając Sarę w nędzy, jako
piętnastoletnią dziewczynę. Znalazła
wówczas schronienie w domu bliźnia į

ków Zabulonów, gdyż wyszła za mąż
za jednego z nich, Dawida, rozsądne-
go, choć nieśmiałego i jąkałę.

Byli to ldzielni i pracowici mło-
dzieńcy. Obaj, Dawid i M... przybyli
z Warszawy, nie mając nic poza cha-
łatem i kaszkietem.

Przybli w czasach sprzyjających,
gdyż wnet zaczęła się wojna.

Od najdawniejszych czasów żyd
wolał wojnę od pokoju, który mniej
sprzyja robieniu interesów.

Gdy się spierają władcy, a naro-
| dy wzajemnie się zabijają, oko przy-
|zwyczajone |do hebrajskiego pisma
|Talmudu, potrafi odkryć wspaniałe
kcniuniktury.

Żyd mie lubi wojny jako żołnierz,
tylko jako dostawca aprowizujący

TE i udzielający pożyczek rzą-
om. :
Oczywiście, niekiedy musi kro-

czyć w szeregach i udać się na front. |

Zawsze jednak znajdzie możność wy-

pełnienia zaleceń Talmudu: „Jeśli się

 

Nauka

INSTYTUT GERMANISTYKI
Zamkowa 10, m. 2. Kursy maturalne i koa-

kursowe. Szybko — gruntownie — tanio!

ABSULWENT Gimn, Zygmunta Augusta po-

szukuje komdycji na wyjazd na okres waka-

cyj ieumch za skromne wynagrodzenie. .

Sosnowa 14 m, 3 B. P. r

WYJADĘ NA WIEš w charakterze nauczy

ciela na miesiące letnie. Przygotowuję w

zakresie gimnazjum humanist. ljęzyk nie-

mieckij. Warunki do omowienia. Zgłoszenia

 

do adm. „Uz. Wil:“ sub. „Student U.S.5. £

| wieloietnią praktyką”. 4)
ш

i Kupuo i sprzedaž

 

DOM MUROWANY nowy 3 mieszkaniowy
do sprzedania, młody cad, dzielnica ładna.

Adres w administracji „Dziennika Waleń-

skiego” 1084(1j

|MOTOR o sile pół konia 385 obrotów na

minutę na stały prąd, mało używany do

sprzedania. Wilno, Mostowa 1.

DRACENY czteroletnie z powodu wyjazdu
sprzedają się, Piekiełko 5—8.

 

 

& ———

Praca po>zukiwana
BIURO PRACY Stowarzyszenia Pań Milo-

sierdzia Sw. Wincentego a Paulo poleca

uczciwe i kwalifikowane nauczycielki, wy-

chowawczynie, bony, pielęgniarki, Ea

we z szyciem,- gospodynie i kucharki. Za:

pisy pracownic codziennie od 10—13Mły-
nowa 2/9.MARS ania SS

NARODOWIEC-ROBOTNIK obarczony ro-

dziną przyjmie jakąkolwiek pracę fizyczną

na stałe lub dorywczą, ul, Zamkowa 11 m.

21 u Kaczyńskiego.

 

udajesz na wojnę nie idž na przeidzie,

lecz z tyłu, abyś wrócić mógł pierw-
szy” (Pesachim, 112 b).

Obaj Zabulonowie mieli dobre o-
ko i byli zdolni zamienić w złoto nie
tylko głód i pragnienie armii, lecz
również krew, ból, a nawet marsze.

I czymili to z rozczulającą delikatno-

ścią i słodyczą.

Były to czasy wojny z Paragwa-

jem, która wybuchła w listopadzie

1864 roku-itrwała cztery lata z $ó-

rą. Zdawało się rzeczą niemożliwą,

aby nieliczna ludność tego kraju mo-

gła stawić opór przez tak długi czas

armiom sprzymierzonym Argentyny,

| Brazylii i Urugwaju. Należy wyjaśnić,
|że w tym okresie Paragwaj posiadał

lepsze arsenały, warsztaty okrętowe,
telegrafy i koleje żelazne, aniżeli

Argentyna.

Francisco Solano Lopez, zgubny,
długoletni prezydent tego kraju zdo-

łał zgromadzić ponad sześćdziesiąt
tysięcy żołnierzy w swych słynnych

obozach w Cerre Leon, Encarnacion
i Humaita, wywołując wojnę w tym
celu, aby dać się poznać światu.

Peiwnego dnia, w listopadzie 1864 r.s

wśród atmosfery, która nie zdradza-

UBSASS TKRKSLIKS RÓ ASA 5е

 

PRZY

BE”
aOPA

  
   po

ULGA DLA CIE

 

modzielnie zająć się domem, znam dobrze
kuchnię. Chętnie zajmie się dziećmi, albo
jako ochmistrzyni w majątku. Świad. rel.
ul. Bakszta 11 m. 5, od 11 do 6 wiecz.

SIOSTRA z długoletnią praktyką szpitalną
i prywatną przyjmuje dyżury oraz wykonuje
wszelkie zabiegi. Poważne referencje. Wil-
no, ul. Wiłkomierska 3 m. 8 vis ś vis ko-
ścioła św. Rafała. —3

GOSPODYNI - KUCHARKA staršza, zdol-
na, šwiadectwa chlubae, do pojedyńczej o-
soby, lub do małej rodziny. Łaskawe oferty

proszę skierować do Administracji „Dzien

mika Wileńskiego” pod „Gospodyni“. (3)

 

 w pralni, Bernardyński 8 — 12. 1107

tias. Jak powiedzieliśmy, jeden z nich
był ożeniony z Sarą Żyto, która po-
została w mieście, jako ich pośredni-
dzika.

|  Sprzedając alkohol i tytoni prze-
'mycając ziółka paragwajskie, prze-
nikas się z obozu argentyńskiego
do brazylijskiego i urugwajskiego,
przy sposobności zaś docierają ukra-
dlkiem do linii paragwajskiej, czyli

poprostu, wchodząc w stosunki z nie
przyjacielem, bracia Zabułon, w cią-

gu czterech lat, zyskali dobre setki
tysięcy pesów.

| - Mnóstwo trzeba było przy tym
doznać niewygód i prawdziwych nie-

| bezpieczeństw, tak prawcziwych, że
aż z tego wynikła tragedia. lch dar

przystosowywania się z czasem ka:

zał ich uznać za koniecznie potrzeb-
nych, gdyż pożyczali pieniądze, ich

cierpliwość, potulność, lisia przebie-
głość, cechyhis
tym niesłychane podobieństwo, tak iż
jednego brano za drugiego, ułatwiały

im wiele spraw i pozwalały wykazy-

wać alibi. Wszystko to, oczywiście,
sprzyjało ich eniu.

Ale dopóty dzban wodę nosi...

Pewnego razu patrol brazylijski

zaś znaki

MORGIDACH
(KRWAWIENIE , SWĘDZENIE DIECZENIE „ SOLE)

°

     

Przy reumatyzmie, artretyzmie, nerwobėlach,
ischias i t.p. skutecznie działa naciaranie

„Embeta- Stawoli
Mgr. W. PAZDZIERSYKIEGO

Sprzedaż w aptekach i skladach aptecznych
Fabr. Chem, „Pharmachemia“, Bydgosacz.abr. Cham. „Pkarmachemia”, Bydgosaee | j[JITINIUINNIANNNI

3|POSZUKUJĘ posady gospodyni, mogę sa-

BIELIZNĘ do pramia prayjmię taniej niż|

toryczne rasy, a poza:

przyłapał Matiasa wracającego Zli-|

|zylii, opanowując statek handlowy, ci. Sąd wojenny wydał wyrok śmier-

ła możliwości naruszenia pokoju, od- nii paragwajskiej, pewne
|ważył się wystąpić przeciwko Bra- świadczyły, iże dostarczał wiadomoś-|

który zawinął do Asuncion. | ci, który miał być wykonany w ciągu 

lvb skłonność do obstrukcji. — ramiętej, że nigdy nie będzie za późno

o iłe używać będziesz ziół moczopędnych „D UROL“, które zapobiegają

nagromadzeniu się kwasu moczowego i innych szkodliwych dla аг wia
ubstancyj, zatruwających organizm, — Dziś jeszcze kup pudełeczkoziól

„DIUROL*”, a gdy przekonasz się © dodatnich skutkach ich dz.alania, za-

lecać będziesz swym znajomym. Sposób użysła na opakowaniu. Orygi-

nalne ZIOŁA „DIOROL': GĄSECKIEGO (z kogutkiem), sprzedają apteki

i składyapteczne :
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> Czy nie zdołałbyś uzyskać dla
mnie łaski prezydenta Mitre, głów-
paPRE armią sprzymierzo-

па :
— Bracie mój, droższyś mi od ša-

mej nawet Sary! Nie jestem zdolny u-
ratować życia konia, ani krowy, ani
myszy, tym bardziej twojego. Jestem
nieśmiały i jąkam się, jakMojżesz.
Nie kuś mię i gotuj się raczej na
śmierć...

—Nie, mój bracie, mam zbawien-
ną myśl. Ty jesteś nieśmiały, to pra-
wda ,ale za to ja jestem odważny. Ty
się jąkasz, ale ja jestem wymowny,
jak jego brat Aaron.

—Tak, to prawda!
—Jestem pewien, że generał Mi-

tre wysłucha mię i obdarzy łaską,
— Również i ja jestem pewien...

gdyż mówisz jak prorok, ale jesteś
pochwycony i generał nie wysłucha
cię. Gotuj się na śmierć, mój drogi.

— Nie, pojdę dogenerała Mitre i
powiem mu...
— Straż cię nie przepuści.

—Przepuści, jeśli zajmiesz moje
miejsce. Nikt nigdy się nie dowie,
którego z nas zatrzymano, a który
wyszedł. Przypomnij sobie, że nawet
twoja Sara, najukochońsza małżon-
ka...

Dawid wyszukiwał wszelkich ar-
gumentėw, aby odwieść Matiasa od Po kilku miesiącach, bez wypo- dwudziestu czterech godzin. Skaza-

wiedzenia wojny Argentynie, wtarg- niec ubłagał o wezwanie brata, aże-

nąwszy na jej terytorium, rozkazał by się z nim pożegnać.Z obozu argen'

wymordować załogi dwóch statków, tyńskiego przybył natychmiast słod-'

zaskoczonych w Corrientes, | ki Dawid, rozpływając się we łzach i

Wśród dostawców wojsk argen- jąkając się, jak nigdy dotychczas. |

kyńskich, które się udały na dalekie Ostrożny Matias wystąpił z nie-

pole bitwy, znaleźli się Dawid i Ma- zwykłą propozycją. |

1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwart

przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł. 1— za mm. jednoszp., nekrologi 40 gr., za tekstem (5 łam.) 30 gr. Drobne

za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25%/ę drożej Dla poszukujących pracy

sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

 

iZydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI. Drukarnia A. Zwierzyński.= iego Wilno, —— w

 

straszliwego zamiaru. Uiważał jed-
| nak za rzecz bardzo niewłaściwą wy-
tłumaczyć mu, że choć nikt prawie
e aeRp tak bardzo
yli do siebie podobni, to przecież

sam się czuł odrębny od brata.

(C. d. n.)

(SS II I SIAI T OO

alnie Ei. 7 gr. 50, zagranicą zł. 6—

ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za

500/76 zniżki. Administracja zastrzega

Odpowiedzialny Redaktor: STANISŁAW. JAKITOWICZ.  


