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lakończenie Kongrogn (hrystnca Króla W Poznania
POZNAŃ 29.6, Dzisiaj na zakoń-

czenie uroczystości , związanychz
Kongresem Chrystusa Króla w Poz
naniu i 17-tym zjazdem archidiece-
zjalnym katolickim odbyła się na pl.
Wiolności uroczysta Msza  pontyfi-
kalna.

Całe śródmieście między ulicami
św. Marcina a Pocztową i Pierackie
go a St. Rynkiem otoczyły od wcze-

snego rana kordony wojska. Na uli-
cach, którymi posuwały się koncen
krycznie ku pl. Wolności nieskoń-
czone pochody organizacyj i stowa-
rzyszeń z transparentami i rozwiany
mi chorągwiami, utrzymywała wzo-
rowy porządek policja piesza i kon-
na oraz funkcjonariusze porządko-
wi naczelnego instytutu Alkcji Kat.

Po skończonej porannej Mszy
św. dla dzieci, odprawionej przez ks.
Kard. Verdier, pl. Wolności począł
się zapełniać setkami organizacyj i
stowarzyszeń, korporacyj akademic
kich, cechów i delegacyj zagranicz-
nych. Tłumy wewnątrz i zewnątrz
kordonów dochodziły do liczby 100
tysięcy osób. Nad morzem głów fa-
lował barwny las kilku tysięcy sztan
darów. Liczne grypy uczestników
kongresu i zjazdu katolickiego wy-
stąpiły w malowniczych strojach re
gionalnych, wśród których rzucały
się w oko żywe Ikolory spódnic i

chust kaliszanek, tradycyjne czepce
i koronki kobiet z szamotulskiego i
zemaszyste, czerwienią podszytesuk
Gz? kujawskich. :

а zaje-
wieśniaków |
Al. Marcinkowskiego

chał zaprzężony w 6 koni powóz
wiozący legata papieskiego, otoczo-
ny szwadronem strzelców: konnych.

Wśród dźwięków ianfar prymas

Polski ks. kard, Hlond wszedł pod
baldachimem na stopnie ołtarza i za
jął miejsce na purpurowym tronie,
znajdującym się na najwyższej kon-
dygnacji u stopni ołtarza. Zastępcy
Ojca św. toworzyszyła świta, złożo-
na z 5-ciu prałatów i 5-ciu szambe-
lanów.

Rozpoczęła się uroczysta Msza
św. pontyfikalna, celebrowana przez
legata papieskiego w asyście 6-ciu
księży infułatów i kanoników,

Podniosłe kazanie o niebezpie-
czeństwie liberalizmu bezbożnicze-
go i konieczności przeciwstawienia
mu zasad chrześcijajskich .obróco-
nych wiczyn, wygłosił w językach pol
skim, francuskim i niemieckim ks.
biskup polowy Gawlina.

Po udzieleniu tłumom błogosła-
wieństwa, z którym w myśl orędzia

| Ojca św. połączony był całkowity
| odpust, legat papieski ks, kard.
j Hlond, p. min. Świętosławski, dostoj
jnicy kościelni i świeccy odjechali
„do seminarium duchownego, gdzie
„odbyło się śniadanie w ścisłym gro-
| nie,
'_ Po południu o godz. 16-ej odbyła
"się międzynarodowa manifestacja
katolicka pod pomnikiem Najśw.
Serca Jezusa przy Al. Marszałka!
Piłsudskiego.

Tłumy wiernych, które obliczają
na ok. 30.000, zapełniły szczelnie
cały plac przed pomnikiem i przyle-
głe ulice. Po prawej stronie figury
Chrystusa ustawiono tron dla lega-
ta papieskiego. '

Ponieważ zaczął padać rzęsisty
| deszcz i niebo zaciągnęło się cięż-|
kimi chmurami, J. E. ks. kard, Pry-

 
 

 

|ną tylko wyraźną zapowiedzią,
mas Hlond zarządził skrócenie pro-;

śramu. Uroczystości ograniczono do
30 minut.

Wi ramach uroczystości odbyło
się wzrujszające odmówienie przez
wszystkie grupy narodowe w ich
własnych językach wyznania wiary.
Modlitwa odbyła się wspólnie.

Po odšpiewaniu „Tu es Petrus“
przemówił  Ikrėtikko do zebranych
rzesz legat papieski, wskazując na
znaczenie Kongresu Chrystusa Kró-
la i zjazdu katolickiego, udzielając
następnie zgromadzonym błogosła-
wieństwa papieskiego. Na zakończe
nie odśpiewano chórem „Bože coś
Polskę”, po czym tłumy- rozeszły
się. `
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Nr. 177

, Aresztowania i kary na członków S. N.
(Toleivaemodwłasnegokorespondenta).

WARSZAWA 29.6. W. Sosnowcu Sączu został skazany na grzywnę
aresztowano jednego z miejscowych 50 zł, z zamianą na 10 dni aresztu

wybitnych działaczy Str. Nar. Fran- za niedotrzymanie obowiązujących

kowskiego, którego odstawiono do | formalności, związanych z wysta-

aresztu w Będzinie. |wieniem sztuki teatralnej „Przymie-

Prezes koła Str. Nar. wStarymrze” o podkładzie antysemickim.

Petarda w Zakopanem
(Teletonem od własnegokorespondentaj. -

ZAKOPANE 29.6, W. nocy rzu  stawowe i żelazną konstrukcję wi-

cono petardę na sklep żydówki Gi-'! tryny.

zeli Trammerowej przy ul. Zamoy- Jest to w ostatnich dniach drug:

skiego. Wybuch zniszczył szyby wy| wybuch, pierwszy bowiem nastąpił
w sklepie żyda, Jakuba Stiela. 

 

Zamknięcie giełd we Francji
Nowy plan finansowy rządu Chautemps

PARYŻ 29.6. Nowe pełnomocni-
ctwa finansowe, jakich premier
Chautemps zażądał dziś od parla-
mentu, upoważniają rząd do podej-
mowania w okresie do dnia 31 ch
nia 1937 r. drogą dekretów wszel-
kich zarządzeń potrzebnychdood | -
budowy kredytu państwa, walki ze
spekulacją, odbudowy gospodarczej, :
kontroli cen, równowagi budżetu i
skarbu, wreszcie — do obrony zapa
su złota Banku Francji bez ucieka-
nia się do kontroli dewiz.

Pełnomocnictwa te są szerokie,
jak pełnomocnictwa o które wystą-
pił do parlamentu rząd Bluma z =

rząd Chautemps nie zamierza ucie-

 

Zlot Sokolstwa Polskiego
KATOWICE 29.6. Dzisiejsza nie-

dziela była punktem kulminacyjnym
uroczystości, związanych z 8-ym zlo
tem Sokolstwa Polskiego. `

\схезпут rankiem przybyły do
Katowic dalsze pociągi Įspecjalne,
przywożąc rzesze sokole, Udekoro-
wanymi ulicami miasta maszerowa-
ły z kwater zwarte oddziały ze
sztandarami i orkiestrami, zdążając

na pole wyścigowe na przedmieście
Brynów, ie odbyć się miało uro-
czyste nabożeństwo.

Całe pole przedstawiało nadzwy
czaj malowniczy widok. Szczególną
uwagę zwracały oddziały sokołów i
sokolic w barwnych strojach regio-

as a byt przedst„9 rano przybył przedsta-
mviciel  marszalka Šmigiego Rydza,

Król Rumunii
WARSZAWA 29.6. Dziś popo-|

łudniu J. K. M. Król Karol 2-gi zwie
dzał wraz z ks. Michałem Centralny
Instytut Wychowania Fizycznego na
Bielanach.

Zgromadzona na ulicach publicz-
ność serdecznie witałą J. K, Mość,
ubranego w mundur pułkownika
wojsk. polsikich.

J. K. Mość pozostał w C.L.W.F.

 

Ofensywa narodowców w Hiszpanii
SALAMANKA 29.6. Korespon-

dent Havasa donosi z powstańczej
kwatery głównej ze na froncie bi-|
skajskim powstańcy w dalszym cią-,
ф1 posuwają się napfzód zdobywa-.
jąc dalsze stanowiska rządowe.

Po zdobyciu stoków Espaldase-
ca, Sofica, Angostura i Gijon de

Amgostura wzgótz 582, 569 wojska”

›

R

ła mosty

gen. Berbecki, który przy dźwiękach
hymnu narodowego w otoczeniu pre
zesa Związku Sokolstwa Arciszew-

| skiego i starszyzny sokolej 'odbył
„Przegląd zgromadzonych oddziałów,
po czym zajął miejsce przed olta-,
rzem. Obok gen. Berbeckiego, zasie-
dli: wojewoda śląski dr. Grażyński,
marszałek Sejmu śląskiego Grzesik,
prezes Arciszewski i pik. Sadowski.
W. dalszych rzędach zasiedli przed-
stawiciele władz państwowych i sa-
morządowych oraz delegaci Sokol-;
stwa czeskiego i jugosłowiańskiego.

Poczty sztandarowe aa się|
po przeglądzie po prawej i lewej
stronie ołtarza.

Uroczystą Mszę św. odprawił ks.
biskup Adamski, połączone chóry
śpiewacze wykonały z towarzysze-

w Warszawie
czas dłuższy żywo  interesując się
pracami Instytutu oraz systemem
nauczania.

O godz. 13.30 odbyło się na Zam
ku królewskim śniadanie w ścisłym
p z udziałem: J. K. M. Króla
arola, Prezydenta R. P., J. K. W.

ks. Michała, marszałka Śmigłego Ry
dza i in.  
powstańcze stanęły w opak ki
lometra od miasta Valmaseda. Woj- |
ska rządowe ewakuowały większośći
ludności tego miasta, W, ciągu ostat-|
niej nocy śgwałtowna burza zniszczy|

lowane przez s; ów,|
tak że oddziały tańcze S
przebyć rzeki wbród. |

niem orkiestry pienia relegijne,
Po zakończeniu uroczystości ze-

brane oddziały zaczęły się przegru-
powywać do defilady. .

DEFILADA
Przed teatrem wybudowano try-

buny przystrojone zielenią i flagami
o banwach narodowych. Na bocz-

nej trybunie zajęli miejsca przedsta
wiciele sokolstwa czeskiego i jugo-
słowiańskiego oraz przybyła dziś. do
„Katowic delegacja rumuńskiego in-
stytutu wychowania fizycznego i
starszyzna Sokoła Polskiego.

O godz. 12-ej przybył gen. Ber-
becki, wojewoda śląski dr. Grażyń-
ski i prezes Arciszewski, po czym
roczna się defilada.

lą czele. defilady kroczył od-
dział kolarzy, po czym szły przyjmo
wane gorącymi owacjami delegacje
Sokolstwa polskiego ,z _Ameryki,
Francji, Rumunii, Belgii i bardzo licz
na grupa sokołów polskich z Cze-
chosłowacji.

Dalej defilował batalion sztanda
rowy sokolstwa. w którym niesiono
sztandary wszystkich gniazd soko-
lich w Polsce w liczbie kilkuset.

Dalszą grupę stanowiły oddziały
sokolic i sokołów według dzielnic.
A więc kolejno maszerowały: dziel-
nica krakowska, wschodnio - mało-
polska, mazowiecka, pomorska i
wielkopolska, Pochód zamykały bar
dzo liczne szeregi sokolstwa dzielni-
cy śląskiej.

Defilada trwała prawie 2 godz.
Masy ludności przechodzących

sokołów obrzucały kwiatami, wzno-
sząc na ich cześć okrzyłki.

Po defiladzie, w sali syndykatu
polskich hut żelaznych w Katowi-
cach, odbyło się śniadanie.

O godz. t6-ej na boisku P. W. i
W. F. rozpoczęły się popisy gimna-
styczne, w których wzięło udział kil
ka tysięcy sokołów i sokolic.

kać się do (wprowadzenia kontroli, dopływu złota i kapitałów z Fran-
dewiz. Obecny tekst ustawy pomija |cji, a nawet w powrocie do kraju

natomiast sprawę dewaluacji, która| wywiezionych kapitałów. O ile ten

poprzednio by.a wyraźnie wyłączo-| psychologiczny etekt faktycznie na-
na. stąpi, 'wówiczas przyszłość waluty
| PLAN FINANSOWY zolstanie zapewniona, a spekulacja |

Rząd postanowił nie uciekać się|grająca na zniżkę franka, zahamo-
W przeciwnym wypadku

spróbować środków klasycznych, tj. |rząd nieskrępowany żadnymi ogra-

obrony franka drogą oabudowy za- niczeniami, może zastosować dalsze

uiania przez  ścisie przywrócenie środki działania, nie wyłączając już

równowagi budżetowej oraz natych dewaluacji franka, czy też obniże-

miastowe zaradzenie trudnościom nia dolnej granicy franka, przewi-

skarbu państwa przez uzyskanie kre dzianej przez ustawę monetarną z 1

dytów w Baniku Francji. Plan ten października 1936-r., a tym samym

obejmowałby więc trzy zasadnicze|puszczenia franka na los swobod-
działy: podwyżlkę podatków, posta-|nych fluktuacyj kursów giełdowych.
mowienia, mające na celu uzdrowie-
nie sytuacji skarbu i obronę waluty. ZAMKNIĘCIE GIEŁD

. Na czas trwania debaty parla-

PODWYŻKA PODATKÓW ,mentarnej, dla zahamowania speku-
Podwyżka podatków obejmować|lacji giełdowej, która niewątpliwie

ma według dotychczasowychinfor-, będzie się zaostrzała w momencie
macyj zarówno podwyżkę podatków, gdy rząd dla otrzymania zgody par-

bezpośrednich, jak również podat-| lamentu przedstawi opinii dane,

ków pośrednich i konsumcyjnych, na| odzwierciadlające krytyczny stan fi

koniec podwyżkę wszelkich  opłat| nansów francuskich, rząd Chautemps

skarbowych, taryi kolejowych i t.p.| zdobył się na dwa radykalne zarzą-

Jednocześnie minister Bonnet prze-| dzenia, t. j. na zamknięcie giełd

forsował na radzie gabinetowej, a|aż do odwołania, oraz wprowadze-

następnie na dzisiejszej radzie mini-| nie moratorium na długi, opiewają-

strów — mie bez poważnego oporu|ce w walutach zagranicznych i w

ze strony socjalistów — daleko *dą-| złocie.
cą redukcję wydatków budżetowych. PARYŻ 29.6, Izba po wysłucha-

O ile chodzi o sytuację skarbu,| niu deklaracji rządowej uchwaliła

to projektowane zawarcie nowej votum zauiania 393-ma głosami prze
konwencji między skarbem państwa
a Bankiem Francji przynieść ma
skarbowi kredyty, potrzebne na naj
bliższy czas.

EFEKT PSYCHOLOGICZNY
Rząd oczekuje, że jego zarządze

|obecnie do dewaluacji franka, lecz|wana.

ciwko 142.
LONDYN 29.6. Z powodu decy-

zji rządu francuskiego o zamknię:
ciu giełdy na czas opracowania za-
rządzeń związanych z kryzysem fi-
nansowym, komitet bankierów lon-
dyńskich postanowił aż do odwoła-

nia przyniosą psychologiczny ełekt,| nia zawiesić wszelkie. operacje opie

który wyrazi się w zahamowaniu! wające we frankach francuskich.

Ultimatum Japonii do Z.S.R.R.
TOKIO 29.6. Prasa japońska do- czył, iż wiadomości, jakoby Japoń-

nosi, że ambasador Japonii w Mo- a odebrali wyspy za pomocą si
skwie złożył na ręce rządu sowiec- ły zbrojnej są na razie niesłuszne,

kiego ultimatum z 24-godzinnym ter lecz mogą się stać prawdziwe jutro,

minem odpowiedzi w sprawie ewa- albowiem ewakuacja tych wysp sta-

kuacji wysp Bolszoj i Sennuia zbroj, nowi dla Japonii, która nie moze do

nie okupowanych przez wojskas0-| puścić inwazji sowiedkiej, kwestię

wieckie 19 bm. reprezentant mini-|prestiżu. у .
sterstwa spraw wojskowych oświad'

Kronika telegraficzna
— W U.S.A, został wydany nakaza- — WLoretto zaszedłwypadek zbioro-

resztowania Guss Hall'a jednego z przewód | wego zatrucia w szpitalu dla umysłowo cho

ców i organizatorów strajkowych: Ga ye 52-ch chorych przewieziono do szpi-

Hall opracował szeroki plan sabotażowy,|tela, gdzie dwaj zmarli, Zatrucie nastąpiło

a m. in, zamierzał wysadzić w powietrze,z powodu gotowania pożywienia w niepo-

kilka mostów, iabryk i torów kolejowych.|bielonych naczyniach.
— W Kłajpedzie powołane zostało spe — Ambasador R. P. w Londynie Ra-

cjalne towarzystwo litewskie, które prze- | czyński odwiedził min. Edena i odbył zbry

prowadzi próbę litwinizacji kraju klajpedz-| tyjskim ministrem spraw zagranicznych

kiegoprzez otwarcie tam wtymroku60|dłuższą rozmowę na temat sytuacji mię-

szkół powszechnych litewskich. dzynarodowej.
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„._ skiego,
"7 kształci się młodzież chrześcijańska,

Qychowaniu religijnego 1 narodowego
„domaga)się zjazd Chrześc. Nar. Nauczycielstwa Szkół Powsz.

W. drugim dniu obrad w Często-

chowie walnego zjazdu delegatów

Stow. Chrześcijańsko - Narodowego|
Nauczycielstwa

nych rano debatowały komisje. Po
południu na zebraniu plenarnym
powzięto uchwały:

REWIZJA PROGRAMÓW
NAUCZANIA

Podniesiono konieczność przepro-

wadzenia niezwłocznie rewizji pro-

gramów nauki w szkołach powszech

nych. Zmiany mają iść w trzechkie-

runkach.

ldzie przede wszystkim 0 wy-

chowanie religijne. Dziś obowiązują

ce programy, których myśl prze-

wodnią tworzy kult Polski, pomija-,

ją prawie zupełnie jej stronę religijną.

аг@ domaga się, aby nauczanie

wszystkich przedmiotów przeniknię-

te było nauką Kościoła ikatolickie-

go, jego tradycją, moralnością i o-

byczajami. W! wychowaniu należy w

jaknajszerszym zakresie wykorzy-

stywać uczucia religijne celem

kształtowania mocnych  charakte-
rów.

Następnie zjazd uważa za wielki
błąd obecnych programów  nie-

uwzględnianie wychowania narodo-

wego. Szkoła winna jak najusilniej

zacieśniać więzy nierozerwalne, łą-

czące jednostki z narodem polskim,

Musi budzić w dzieciach polskich

poczucie dumy, godności, zdrowej

ambicji narodowej. Ma rozwijać

świadomość marodową, rozumienie

dążeń, potrzeb oraz  najistotniej-

szych interesów narodu polskiego.

Trzecim dezyderatem zjazdu w

zakresie rewizji programów jest

równomierny rozkład materiału na-

uczania na poszczególne klasy. O-

becnie pierwsze cztery klasy mają

zadania zbyt łatwe, dzieci przez to

marnują czas, zdolności i przyzwy-

czajają się do zbyt małych wysił-

ków. Wi klasach zaś 5-ej i 6-ej na-

potykają wielkie trudności, do któ-

rych nie są przygotowane ani umy-

słowo, ani moralnie.

BRAKI W PODRĘCZNIKACH

Zjazd zwrócił uwagę na liczne

bardzo i doniosłe braki podręczni-|
ków, polecanych do użytku w szko-
łach.Niektórym podręcznikom obcy
jest całkowicie światopogląd kato:

licki i narodowy. Są natomiast prze-

siąknięte  doktrynami  pacytizmu

międzynarodowego i  socjalizmu.

Zdradzają czasem mawet niedwu-

znaczne uznanie dla Rosji sowiec-

kiej.

PRZECIW NAUCZYCIELOM

ŻYDOM

Przy obsadzaniu stanowisk nau-

czycielskich w publicznym szkolnic-
twie powszechnym, zdaniem walne-

go zjazdu, należy kierować się za-

sadami następującymi: odpowiedzial

ne obowiązki nauczycieli w  szko-

łach polskich spełniać należycie mo-

śą tylko Polacy; dzieci katolickie
nie powinny mieć w żadnym wypad-

ku nauczycieli obcych wyznań lub
bezwyznaniowytch.

Ze względu na zasadnicze sprzecz

ności, jakie zachodzą w światopo-

glądach i strukturach  psycholo-
gicznych narodu polskiego i żydow-

w szkołach, w których

nie powinno być dzieci żydowskich.

Walny zjazd domaga się pozo-
stawienia szkołom zupełnej swobo-

EREZTERE Z ZEW II dniu 3 lipca w Horodcu odbędzie się

Szkół  Powszech- | wszednienia, zbanalizowania,

dy w urządzaniu obchodów i uro-
czystości, ponieważ częste ich or-
ganizowanie doprowadziło do spo-

prze-
sytu. W! ten sposób ze środka wy-
chowania obchody zamieniają się
niekiedy w narzędzie demoralizacji.

Za warunek niezbędny produk-
cyjnej pracy nauczyciela zarówno w
zakresie nauczania jak i wychowa-
nia uważa zjazd znaczne zmniejsze-

Młodzież
W Polsce zasadniczo mamy trzy

organizacje, które prowadzą L. Zw.
wychowanie wodne młodzieży na
szeroką skalę. Są to Koła Szkolne
Ligi Morskiej i Kolonialnej, Związek
Harcerstwa Polskiego i Alkademic-
ki Związek Morski.

Te trzy organizacje ściśle ze so-
bą współpracują i uzupełniają się.
Pionem ideowym na odcinku mor-
skim dla Kół Szkolnych LMK, Har-
cerskich Drużyn Żeglarskich i Aika-
demickiego Związku Morskiego jest
ogólno - polski program wychowa-
nia morskiego młodzieży, ustalony
przez Ligę Morską i Kolonialną.

Metoda pracy 'w każdej z tych
organizacji jest inna, dostosowana
do okoliczności, w jakich związek
działa.
Koła Szkolne Ligi Morskiej i Ko-

łonialnej za teren działalności mają
szikoły powszechne, gimnazja i li-
cea. Alkademicki Związek Morski
— teren wyższych uczelni, zaś har-
cerskie drużyny żeglarskie pracują
w ramach Związku Harcerstwa Pol-
sikiego, obejmując 'tych harcerzy,
którzy zdecydowali się poświęcić
zagadnieniom wodnym.

Wi pracy wodnej młodzieży nale-
ży rozróżnić wa zasadnicze mo-
menty: ideowy i sportowy.

Praca ta jest tak pomyślana, aby
młodzież już od najmłodszych lat
zetknąć z zagadnieniami wodnymi.
Poczynając od szkoły powszechnej,

| poprzez gimnazja, licea, aż do ukoń-
|czenia wyższych zakładów  nauko-
| wych, zdobywa młodzież odpowied-
nie przygotowanie.

Zrozumiałą rzeczą jest, iż skala
tego przygotowania jest różna..

Wi kołach szkolnych LMK poda-
|wane są wiadomości zasadnicze i to
|w formie b. popularnej, w Harcer-
| stiwie i Akademickim Związku Mor-
skim zakres, t. zw. wiedzy morskiej
traktuje się już poważnie.

Organizuje się więc odczyty, re-
feraty, pogadanki, obchody „Tygod-
nia Morskiego” i „dni kolonialnych”,
„apel morza”, zjazdy programowe,
seminaria i specjalne kursy wiedzy
handlu morskiego, techniki okręto-
wej, teoretycznej wiedzy  żegłar-
skiej itp, W akcji tej biorą udział
liczne zastępy młodzieży.

Kursy modelarstwa okrętowego,
budowa łodzi, t. zw. domowym spo-
sobem, mają na celu wzbudzenie
zainteresowania do konstruowania
modeli żaglowych i majsterkowania
wśród najmłodszych.

Na odcinku wyszkolenia žeglar-
skiego, a więc bezpośredniego ze-
tknięcia się młodzieży z wodą, na-
uczania jej wykorzystywania sił
wiatru, pływania, jazdy na łodziach
wiosłowych i kajakach — robi się
również bardzo wiele.-

Harcerstwo i Alkademicki Zwią-
zek Miorski przy wydatnej pomocy
Ligi, rok rocznie organizują mad
morzem  instrukitorskie obozy że-

 

 

 
 

Okura - Jama pod Sapporo w Japo:nii, gdzie odbędzie się w r. 1940
Olimpiada,

Wileńskiego
25 lat to jest jednak szmat czasu.

Przeciętny. młodzieniec jest zwykle
„po wojsku”, a bardzo często już
samodzielnie pracuje, Ten sam o-
kres czasu dla organizacji, jest do-
brym sprawdzianem, czy jest coś
warta. Jeśli uroczystość jubiluszo-
wa ma w sobie symptomy akademii
pogrzebowej, to znaczy, że się or-

nie liczby uczni, przypadających na
jednego nauczyciela,

Walny zjazd domaga się, aby w
zapowiedzianej od 1 kwietnia 1938
r. reformie uposażeń przywrócono
przynajmniej normy ustawy uposa-
żeniowej z 1923 r. Chodzi w szcze-
gólności o przywrócenie dodatku
rodzinnego.

Prezesem Stowarzyszenia została niej tężyzna — to znaczy, że żyje i
nadal b. sen. p. Michał Siciński. > :prosperuje.

na morzu i rzekach
glarskie w Jastarni, a sama Liga Analogicznie na odcinku mor-
Morska i Kolcnialna prowadzi dla skim przedstawiają się prace. Aka-
członków Kół Szkolnych, dwa ośrod demickiego Związku Morskiego,

„ki: nad jez. Narocz i jez. Żarno- który w swoim ośrodku w Jastarni
wieckim. |rok rocznie szkoli w żeglarstwie o-

Nad Naroczą w bieżącym roku koło 300 uczestników obozu, rekru-
będzie przeszkolonych 400 uczenie| tujących się z pośród młodzieży aka
i uczniów. Ośrodek ten został odpo-! demickiej, przy czym obok kursów
wiednio przystosowany do spełnie- teoretycznych z zakresu wiedzy że-
nia swej roli. я glarskiej i obok praktyki na jach-

„Mioaziežy zapewniono b. wy-jtach, akademicy muszą przesłuchać
godne pomieszczenia w specjalnych rówinież szeregu wykładów, doty-
budynikach, sprowadzono na jezioro| czących spraw morskich wogóle. W
morską motorówkę ratowniczą, 2 roku bieżącym w Jastarni odbędzie
nowe jachty klinowe, 3 morskie jole| się piąty skolei obóz żeglarski, tym
żaglowe, oraz starannie odremonto-|razem obliczony na 400  uczestni-
wano żaglówiki, wybudowane w la-| ków. Prakitycznego szkolenia Aka-
tach poprzednich. demicki Związek Morski dokonywa

Uczestnicy kursów nad Naroczą|przez pływanie do portów zagranicz
otrzymują wyszkolenie w zakresie|nych na własnych jachtach daleko-

 
 

stopnia żeglarza i sternika jachto-| morskich:  „Jurand”, „Wojewoda
wej. żeglugi śródlądowej, Bogaty| Pomorski”, „Krzysztof  Arciszew-
materiat aydaktyczny, biblioteka] ski”, „Swarożyc” i „Szkiwał* oraz
żeglarska, zajęcia modelarstwa, wy-
peinią czas wolny od żeglugi po je-
ziorze. Nad jez. Zarnowieckim prze-
szikoli się 80 młodzieży w pływaniu
i jeździe na kajakach. ы

Programy tych obu kursów są
tak pomyślane, iż przygotowują
przysztych kierowiników pracy Kóż
Szkolnych, którzy prowadzić będą
nadal Koła Szkolne, liczące dziś
łącznie ca 200.000 młodzieży,

Harcerstwo, jako co roku, orga-
nizuje kurjsy żeglarstwa przybrzeż-
nego na szalupach i matych jach-
tach, zagraniczne wyprawy statku
szkolnego „Zawisza Uzarny' oraz
pływania na jachtach:  „Poleszuk”,
„Kismet”, „Danuta” i „Znicz W
akicji tej weźmie udział łącznie 400
harcerzy. Oprócz tego odbędą się
mad jez. Narocz w Centralnym
Ośrodku Żeglarstwa Śródlądowego
2 kursy na stopień „sternika śródlą-
dowego', gdzie otrzyma przeszkole-
nie 1u0 harcerzy.

Komendy chorągwi i drużyny
wodne organizują we własnym za-
Ikresie wyprawy śródlądowe  kaja-
kowe, wiosłowe i żaglowe, oraz
kursy na poziomie stopnia  wiośla-
rza i żeglarza. Łącznie w akcji wod
nej Z. H. P. weźmie udział ca 3.000
młodzieży. |

GERIPESTEKCSIP SISRROTAN ND |

| Jubileusz
Marii Rodziewiczówny
W związku z przypadającym w

roku bież, 50-leciem pracy pisarskiej
Marii Rodziewiczówny  społeczeń-
stwo gminy Horodec, w której sę-
| dziwa jubilatka mieszka, funduje
dzwon dla kościoła parafialnego w
!Horodcu, który będzie mosił imię
' powieściopisarki.

Ponadto gmina Antopol uchwa-
łą Rady Gminnej mianowała jubilat-
kę pierwszą obywatelką honorową
oraz postanowiła wybudować  dro-
gę, która połączy majątekspowieścio
ipisarki z szosą Brześć—bPińsk, W

po Zatoce na jachcie „Poświst* о-
raz na jolach i ożaglonych szalupach
morskich.

W, zimie Akademicki Związek
Morski organizuje na jez. Narocz
doroczne obozy żeglarstwa lodowe-
go na t zw. „bojerach' czyli „śliz-
gach”, tj. jachtach żeglujących po
lodzie.

LONDYN 29.6. Komitet niemter-
wencji zebrał się dziś w Foreign Of-
fice pod przewodnictwem lorda Ply
moutha. Propozycja angielsko-tran-
cuska aby zastąpić w kontroli mor-
skiej okręty włoskie i niemieckie
przez okręty angielskie i francuskie
natrafiła na sprzeciw Włoch i Nie-

Cano 
W. ubiegły: piątek został skonii-

skowany artykuł „Czasu” o zatargu
ks. metropolity Sapiehy z rządem.

Następnych dni „Czas* się już
nie ukazał. Dopiero wczoraj, po
trzydniowych pertraktacjach wy-
dawnictwo znowu ujrzało światło
dzienne, Ale ma pierwszej stronie
znajdujemy następujące oświadcze-
nie „Od Redakcji':

„W. Nr. 172 naszego pisma z dnia

W. drugiej połowie czerwca o-
puścił mury. więzienne po 10-letnim
uwięzieniu Borys Kowerda, Za po-
pełnienie zamachu ma życie posła
sowieckiego w Polsce Wojkowa,
który zakończył się śmiercią tego
ostatniego, został on skazany na 15
lat więzienia, następnie jednak na
mocy amnestii kara została zmniej-
szona o 5 lat, Prośba rodziny Ko-
werdy, aby zwolniono go przedter-
minowo nie została uwzględniona.

czasie odsiadywania kary

aka-| specjalne nabożeństwo oraz
weźmiedemia, w której jubilatka

| udział.

Zajścia antyżydowskie
| Wi Wołominie nieznani sprawcy
zamalowali smołą wszystkie szyldy

| żydowskie. Wybito również szyby w
j około 50-ciu mieszkaniach żydow-

| skich. Na ulicy pobito przechodzące
|go M. Epsteina z Warszawy, które-
!|go w. stanie ciężkim przewieziono
‚ R UCI 5 W, poniedziałek 6 godz. 10.15
po udzieleniu pierwszej pomocy do autobus miejski linii „A” w Mar-
„szpitala. Przemienienia Pańskiego.| szawie skręcając w ul Wierzbową,

Psa zę „| wjechat ma chodnik, a następnie
W: Gidlach, powiatu radomskow: rożbijająci > dosdczelnie OWizyska

skiego, podczas jarmarku, pomiędzy

| ludnością chrześcijańską a żydow-

| ską doszło do zajśćantyżydowskich,
jw wyniku których wybito kilkadzie-
siąt szyb w sklepach żydowskich,

'przyczym pobito kilkunastu żydów.

, Podobne zajścia miały również miej
sce w Pławnie,

szybę: wystawową, wjechał do cu-
kierni Lardellego na ul. Wierzbo-
wej,

Siedzący: przy stolikach goście
zerwali się w popłochu od stolików
uciekając w głąb cukierni. Jeden z
przechodniów, iktóry 'w momencie
katastrofy znajdował się przed wy-
stawą, cudem wprost uniknął śmier 25 m

ganizacja kończy. Jeśli zaś bije z.

Zamach na jego życie |

Jubileuszowy Zlot
Harcerstwa
To właśnie ostatnie wrażenie

odniosłem, zwiedzając Jubileuszowy
Zlot Harcerzy, Wileńskich (do Har-
cerek nie dotarłem, czego, bardzo
žaluję!). Zapadł w lasach. jak to
czynił "pan Czarniecki, nękając
Szwedów, aż go znaleźć trudno, i
tętni biciem blisko 900 młodzień-
czych serc, których właściciele
rzeźko krzątają się dokoła miasta
namiatów.

Bo na Zlocie jest całe miasto.
Sklepy, poczta, PKO. W lesie nad
Wilią, o kilka kilometrów powyżej
Werek na dwa tygodnie powstał
gród o murach z impregnowanych
płócien. Dokoła wielkiej polany,
która jest forum tego przedziwnego
miasta, bo na nim jest ołtarz polo-

wielkie zlotowe ognisko, półokrę-
giem w sosnowym lesie obozuje 70
drużyn z województw wileńskiego i
nowogródzkiego (na ogólną liczbę
104).

Obozy. poszczególne noszą „nie-
raz. wysoce indywidualne piętno
mimo tego samego tworzywa, z któ-
rego rozmaite przedmioty czy 0-
zdoby są zrobione. A tym „szlachet-
nym materiałem" jest kora i gałę-
zie sosny! Widziałem, oprowadzany
bardzo życzliwie
Komendy: Zlotu, p. Kleniowskiego,
znakomite psy, pilnujące bramek,
puchacze, zadumane mad namiota-
mi i pięknego jelenia. A wszystko,
jak rzekłem,z sosnowych gałązek.

Najważniejsze. zaś były zadowo-
lone miny opalonych, wesoło mija-
jących się w balsamicznym leśnym
powietrzu chłopców. Właśnie goto-
wali obiad. `

Hej! miła rzecz obóz harcerski, a
zwłaszcza Zlot! Bo jest - milo  się
spotkać z braćmi - harcerzami- i
wzajem się uczyć dobrych rzeczy. | nych już, czasów.

M. Tr.

Silna flota — warunkiem potęgi. Państwa

Posiędzenie komitetu nieinterwencji |
miec, które twierdzą, propozycja
grozi zachwianiem równowagi w wy
konywaniu kontroli. Reprezentant
Sowietów wypowiedział się na

|rzecz propozycji francusko - angiel-
| skiej, Następne posiedzenie podko-
mitetu odbędzie się w piątek,

 

 

„Czas” wyraża ubolewanie
|25 bm. pojawił się artykuł wstępny,
który, uległ konfiskacie.

Wyrażamy głębokie ubolewanie
z powodu umieszczenia tego artyku-
łu na łamach naszego pisma.

Redakcja stwierdza, że stało się
to pod nieobecność Naczelnego Re-
daktora pisma”,

No, i w całem piśmie ani słowa
nie ma o zatargu... >

Zwolnienie Borysa.Kowerdy |

przez Kowerdę, uwięzieni Ikomuni-
„ści dwukrotnierobilizamach na je-
go życie. ; +

(Wi więzieniu Kowerda uczył się
przechodząc kurs” starszych klas
gimnazjalnych, a następnie kurs

, prawa, jednocześnie czytał wiele
, po polsku i po rosyjsku. Niewątpli-
wie uchroniło to tego młodziutkiego

| chłopca (wi chwili aresztowania
kończył on 19 lat) od deprymujące”

Ito wpływu więzienia.
I ;

Autobus w cukierni Lardellego
ci, gdyż autobus przygniótł mu je-

| dynie A ad ę, Bau >
uskoczył i upadł na kolana- о krol
od autobusu. |

Skutkiem silnego _ wstrząsu,
wszyscy pasażerowie autobusu po-
spadali z siedzeń, przy czym kilka z
nich zostało dotkliwi

 

   

 

e poranionych
odłamkami szkła. Jeden z pasaże- *
rów uderzył * , 0 przeciwległe
siedzenie, wybijając sobie wszyst-
kie zęby. Sa R”

Przyczyną katastróż' było za-
cięcie hamulca, B=

- ,

 

wy, maszt z flagą Zlotu i miejsce na*

przez Adiutanta,

Pamiętam to jeszcze z moich minio--

  



  

    

  
   
   
  

 

   

 

Otourcie oystaoy maryologicznej
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Na wystawie zgromadzono przeszło 3000 eksponatów z całej Polski

Organizowana w związku z Kon- 3000 eksponatów, nadesłanyca z i Zdanowskiego, ze ścian spływają

gresem maryńskim w Wilnie: wysta|wszystkich dzielnic kraju. Obrazuje | ciężlkie zwoje sztandarów, pošwięco-

   

  

 

  

 

  

 

   

   

 

ie otwarta w murach po -
ańskich. Otworzył ją J. E.
p K. Michalkiewicz w o-
p. woj. Bociańskiego, ko-
ganizacyjnego, licznych go

zedstawicieli prasy, wygła-
przy tym okolicznościowe
enie.

a maryologiczna o której
my, zgromadziła przeszło

uroczyść
Domini

Kiermasz św. Piotra i Pawła od
dawna ma już ustaloną sławę nie-
tylko na Wfileńszczyźnie, ale i w ca-
łej Polsce. Płótno i kilimy ludowe
niepodzielnie panują na nim i nada-
ją swoiste piętno. lo nie sztucznie
w ostatnich czasach rozdmuchiwany
kiermasz św. Kazimierza — to fakt
o dużym gospodarczym znaczeniu
dla wsi wileńskiej. Nic więc dziwne-
śo, że zawsze wobec tego udaje się
— tembardziej, że i patroni nie ską-
pią na ten dzień pogody. To też i lu-
dziska, korzystając z tego, kłębią się
jak muchy koto wozów, na których
stateczne gospodyni rozłożyły rezul
taty swej catorocznej pracy. I to
piękne i 8 ładne — wprost niewia-
xdomo, za co się chwycić. Gdyby nie
chude kieszenie, napewnoby zabra-
kło towaru. Prym jak zwykle trzy-
mają okolice Wornian i Oszmiany,
gdzie sztuka robienia kilimów od
wieków jest znana.

Zwłaszcza wyroby absolwentów
kursów kilimiarskich odznaczają się
wprost cudnemi nieraz barwami. Mi
łem uzupełnieniem tych ludowych
wyrobów są śliczne zwierzaki z drze
wa p. Iwanowskiego, który niemi
zdobył uznanie nietylko Wilna, ale
ostatnio Poznania i Warszawy.

Istotnie trudno sobie wyobrazić
bardziej estetyczną i tanią pamiątkę
jak te czeczotkowe drobiazgi.

Pod murem rozsiadły się prze-
Ikupki, sprzedające zioła lecznicze.
Przejęte ważnością swych leków,
mmrukliwie odpowiadają na pytania
jakiegoś inteligenta, który niebardzo

„Morskie” w

Tradycyjne „wianki świętojań-
skie' na Wilii, przeniesiono w rb.
w. związku z „lygodniem —Могга”
na 28 b. m. minęży pod, znakiem
propagandy morskiej i kolonialnej.

lmprezy ma rzece poprzedził
capstrzyk orkiestr wojskowych, któ
re z transperentami propagandowy-
mi  przeciągnęły icami
Właściwe ,,wianki' rozpoczęły się z
chwilą zapalenia ogniska na górze
Trzech Krzyży. Na program złożyły
się: regaty kajakowe na dystansie
1000 mitr., turniej ikajaków oraz na
pomoście, zbudowanym na Wilii, po
pisy chóru „Hasło” i zespołu mando
linistow „Kaskada”*, W, końcu pp.
Martówna i Ciesielski odtańczyli

kult jej w poszczególnych dzielni-

cach kraju, zarówno w przeszłości,

jak i w czasach teraźniejszych. Wy-

|stawa sprawia imponujące  wraže-

nie.
Włkraczającego na wystawę wi-

ta jstoisko  „Mulicji Niiepokolanej.

Dalej widnieją rozłożone na gablot-

|kach maryologiczne rysunki prof, J.

| Hoppena, fotografie prof. Bułhaka

MASZ $W.PIOTRA i PAWŁA)
dowierza ich skuteczności. Wreszcie
któraś zirytowana kończy dyskusję:
— „10ž z nami sam p. proiesor

Miuszynslki rozmawia i pyta шаз 1 зга
"nuje, a on chuba lepiej zna, niž pan”.
| .Na krańcach rynku i na ulicy
| „l-ej baterii” roziożyty się straga-
Iny. Między liczną rzeszą innych do-

lqdatnio odbijają szkolne stragany.

| Mioazi, ogorzali sprzedawcy ledwie

mogą obsiużyć tłum kupujących.

Warto zaznaczyć, że ilość stra-

ganów żydowskich zmniejszyia się w

tym roku na korzyść chrześcijan, l

nieraz daje się siyszeć ciekawą u-

wagę:
— Tak, cziaćka, nie kupuj u ży-

da, nie bogać niechrzczonego, ...i
dziaćka zawstydzony rzuca targo-
waną już kosę, iub perkalik i idzie
szukać chrześcijanina,

barwny ttum, tęczowe kolory ki-
limów, biel piótna stwarzają obra-
zek tak charakterystyczny i tak rze
czywiście ciekawy, że wprost nasu-
wa się pytanie, czy warto tak tor-
sowunie popierać kiermasz św. Kazi-
mierza, czy lepiej byłoby dla tury-
styki zająć się intensywniej kierma-
szem św. Piotra i Pawła? Kiermasz
ten jest i gospodarczo uzasadniony
i pora jego jest odpowiedniejszą dla
turystyki, Tylko, na miłość Boską,
bez „lawonichy” i żacnej białoru-
szczyzny, tak modnej w niektórych
kołach regionalnych. Mdłe to i ze
względów państwowych absolutnie
miewskazane,..a „rzekomo-—zainieso-
wani wicale się nią nie interesują.,„ 

miasta.| ća łodzi, która przeciągnęła się do
| północy, wypadła b. etektownie.Za

 

+

lanki świętojańskie
„Krakowiaka” i „„Mazura”,

Najbardziej ciekawie  przedsta-
wiała się defilada łodzi, które oświe
tlone różnokolorowymi lampionami i
pomysłowo udekorowane, płynęły z
prądem rzeki, W tym też czasie co
chwila -wystrzelały w górę różno
barwne rakiety i tajerwerki, Defila-

bawy. na przystaniach przeciągnęły
się niemal do rana.

Udział publiczności
kach“ był b. liczny.

Należy podnieść, że tegoroczna
iluminacja, a szczególnie zastosowa
nie silnych reflektorów, dała pożą-
dany etelkt. m.r.S,

w  „Wian-

0 „Wiankach” Syrokomiowskich
_ i naszych obchodach wiankowych

W. wigilię św: Jana r. 1897 gro-
no działaczy oświatowych  wileń-
skich urządziło na Wilii w  pierw-
szą wspaniałą uroczystość Wianko-
wą, jako też Sobótkową w gaju an-
tokolskim. Minęło więc okrągłych
lat 40 kiedy Wilno przypomniało
prastary obchód Kupały ludu miej-
scowego. Obecnie uroczystość wian-
ków przeniesiono na dzień 28 bm.
poprzedzający doroczną uroczystość
apostołów św. św. Piotra i Pawła.
W tym też roku 1897 uczczoną

pamięć serdecznego piewcy
achty szaraczkiowej, drogą
sumptem _ oświatowców
wartościowej książki z
najładniejszych gawęd i
pt. „Wianek Syrokomli”,
oną artykulikiem jednego
iwszych działaczy społecz-

ilnie, dziś już nieżyjącego,
dra Łapińskiego. »
eczka ta dawno juž zosta
aną. W r. 1921 komit

cowników .w dziedzinie oświaty i
szerzenia kultu obchodów pamiątek
narodowych z p. Nagrodzkim na
<zele, jako pierwszym ornganizato-
rem dawnych wianków wileńskich,
— wydał śliczną książeczkę okolicz
nościową p. n. „Wianki* w Wilnie
od 1897 — 1921. (Okładkę ozdobił
Michał Rouba).

Jubileuszowe to wydawnictwo

wej pracy poetów i literatów wileń-
skich złożyły się utwory m. in. W.
Stanisławskiej, M. Czarkowskiej, W.
Dobaczewskiej, J. Batorowicza, L.
Uziębły i in,

Ksiąžeczkę starannie opracowal
Napoleon Rouba, zaopatrując ją cie-
kawym opisem pierwszych Wian-
ków i zatargów z ówczesnymi wła-
dzami rosyjskimi. Utwory literackie 

        

 

  

  

złożone zostały przez autorów na
ęce członka Komitetu red, L.

ze sprzedaży „Wianków
przeznaczony był głów-
pom. żołn. polskiemu.

stępnych uroczysto-  Gajem zwanym).

Polonus,

uświęciło 25-lecie obchodu  pierw-|
szych Wianków. Na całość zbioro-|

$|zem przyszły ludności Ikresowej

wa maryologiczna została wczora' | ona sposoby czczenia Matki Bożej i nych Matce Boskiej, dostarczonych
z kościoła św. Kazimierza. Pomię-
dzy nimi znajduje się gablotka z ryn-
gralami. W. końcu krużganka wid-
nieje na błękitnym tle naturalnej
wielkości kopia Cudownego Obrazu
Ostrobramkikiego.

W, drugim krużganku na wstępie
widać stossko lnstytutu Wil. „Ma-
rianum'. Wystawione tam ekspona-
ty obrazują działalność i rozwój to-
warzystwa. Na ścianie umieszczono
dziesiątki obrazów M. B. W więk-
szości są to stare malowidła, W sze
regu gablot są ciekawe zbiory meda
lików, ryngrafów i obrazków, sta-
nowiących własność kis. Tyczkow-
skiego i p. Uziębły.

irzeci kružganekk wypełniają w
dalszym ciągu obrazy. Hrócz nich,
znajduje się tu zbiór starych dzieł
maryologicznych, pochodzących z
końca XVII, z XVI i z XIX wieku.

Ostatni krużganek wypełniają
| działy: wydawnictw, współczesnych
'św. Wojciecha i Sodalicyj Mariań-
| skich.

Rzecz jasna, iż trudno w krótkim
sprawozdaniu uwzglęćnić, chociaż

 
pobieżnie, wszystkie ciekawszezbio |
|ry. Ale już i z tego widzimy, że wy-
| stawa jest b. okazała a więc i cie-
| kawa. Każdy katolik powinien ją
; obejrzeć. ms.

JAKA DZiś BĘDZIE POGODA?
— Polskę ogarnia jeszcze ciepłe po-

wietrze kontynentalne, lecz nad Europą

Środkową napływa już świeża masa powie-

trza oceanicznego, które w swej wędrówce

na wschód zbliża się ku zachodnim grani-

com Polski. Pas ścierania się tych dwuch

mas przesunie się w dniu 30 bm. do lini

Bugu i spowoduje w całym kraju przejścio

wy wzrost zachmurzenia aż do burz i prze
lotnych deszczów oraz lekkie ochłodzenie,

przy dość silnych i porywistych wiatrach

zachodnich.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Remont mostu Zwierzyniec-

kiego rozpocznie się dnia 4 lipca rb.
Z rozpoczęciem remontu przejście
przez most zostanie wzbronione.
Obok mostu buduje się kładka dla
pieszych, dla pojazdów zbudowany
zostanie prowizoryczny most u wy-
lotu ul, Łukiskiej.

Ogólny koszt remontu mostu
wyniesie 74,000 zł. (h)

Rokowania o likwidację
strajku w Arbonie
Strajk pracowników  „Arbonu“

trwa w dalszym ciągu. Jak się do-
wiadujemy, dzisiaj mają być podjęte
įrozmowy, celem likwidacji strajku.
Rozmowy te będą toczyć się praw-
dopodobnie między władzami samo-
rządowymi a komitetem strajko-
wym. Nie jest również wykluczone,

 

 że weźmie w nich udział i dyrekcja
| „Arbonu“. (m).
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Uroczystości dzisiejsze „Dnia Mo-
rza” w Wilnie rozpoczął o godz. 7
capstrzyk orkiestr wojskowych, któ
re obeszły miasto, niosąc transpa-
renty z hasłami „Dnia Morza”.

U godz. 10 odprawiona zosiała u
roczysta Msza św. w kościele św.
Kazimierza. Okolicznościowe  kaza-
nie wygłosił ks. min. oo. Jezuitów.

Fo skończonym nabożeństwie u-
formował się pochód i przeszedł u-
licami: Wielką, Zamkową na pl. Ka
tedralny, gdzie też nastąpił kulmina
cyjny punkt uroczystości. W. pocho-
dzie wzięła również udział kolumna
samochodowa hutców  junackich z
transparentami.

Fo ustaleniu się delegacji, orga-
nizacji, związków oraz oddziałów
wojskowych, podniesiona została
bandera i odegrany hymn narodowy.

Podniosłe przemówienie wygło-
sił plk. Riudolt Dreszer, prezes Ub-
wodu L.M, i K. w Wilnie (brat ś. p.

W. ubiegłych tygodniach Muze-
um Archeologii Przedhistorycznej U.
S. B. rozpoczęło prace badawcze na
obszarze wojewócztwa wileńskiego.
Dotychczas przeprowadzono bada-
nia w pobliżu wsi Ławejkuny, Gro-
dzie i Pobole, znajdujące się w odle-
głości kilku km. od Michaliszek, w
pow. wileńsko - trockim.

Ostatnio przeprowadzono wyko-
paliska na obszarze śmin drujskiej i
leonpolskiej, nad Dźwiną, w pow.
brasiawskim. Koło wsi Kuryłowo roz
kopano kilka kurhanów bardzo cie-
kawego cmentarzyska, Jednocześnie

W związku z licznymi pożarami
jakie ostatnio mawiedziły Wileń-
szczyznę, organa K.O.P. i tym ra-

z
wydatną pomocą. W! wielu wsiach i
zaściankach' pogranicznych oddziały  

Santander, port w półn. Hiszpanii, dokąd

 

„UROCZYSTOŚĆ MORZA”

schroniły się wojska czerwo-
Biibzo,

—

Orlicz Dreszera).
Następne przemówienie  wygło-

sił Janusz Ostrowski, dając w swym
[przemówieniu rys historyczny zma-
gań Polski o morze oraz wskazując,
jalko przestrogę, na te wady narodo
we, kitóre przyczyniły się do utraty

| morza.
Z kolei płk. Dreszer w imieniu

zebranych na uroczystości „Dnia Mo
rza” zgiosił rezolucję następującej
treści:

„Zebrani w „Dniu Morza” miesz
kańcy Wilna i Wileńszczyzny stwier
dzają jednomyślnie, że bez silnej flo
ty wojennej nie ma poczucia bezpie
czeństwa niezawisłości politycznej,
bcz posiadania własnych źródeł su

niezawi-
Rzeczypospoli-

 

 
a

|rowców kolonialnych
słości gospodarczej
tej Polskiej”.

| LM iK. zorganizowała zbiórkę
juliczną, która będzie trwać jeszcze
"dwa dni. 3

 

° Ргасе wykopaliskowe
zbadano cmentarzysko  przedhisto-
ryczne, które znajduje się koło wsi
yty i rozkopano tu kurhany, Zba-
dano również znajdujące się w od-
ległości kilka km. od Wiaty, na po-
SA koło wsi Wnudniki, Grodzi-
sko przedhistoryczne wyjątkowo cie
kawe, jeśli chodzi o kształt.

W; dniach najbliższych rozpoczę-
te będą prace wylkopaliskowe w po-
bliżu Kurzeńca, w fecie wilej-
skim, a następnie w sierpniu w oko-
licach Szyłan, pod Wilnem.

Pracami kieruje p. dr, Helena Ce
| hak Hołobowiczowa, adiunkt USB.

K. 0. P. odbudowuje pogorzelcom
spalone domostwa

saperskie bezinteresownie poma
gają w odbudowie spalonych sadyb
ludzkich.,

Ludność pograniczna z wdzięcz-
nością przyjmuje wydatną pomoc
K. O. P. (b)

Kronika wilenska
SPRAWY SZKOLNE.

— Egzaminy na nauczycieli szkół
średnich. Komisja Egzaminów Pań-
stwowych w Wilnie na Nauczycieli
Szkół Srednich podaje do  wiado-
mości, że egzaminy państwowe na
nauczycieli szkół średnich w okre-
sie egzaminacyjnym jesiennym b. r.
rozpoczną się 2 października rb.

Dopuszczeni do egzaminów
w myśl $ 12 rozp. Min. W. R. i O, P.
z «mia 9 października 1924 r. w
brzmieniu, nadanym mu  rozporzą-
dzeniem Ministra W. R. i O. P. z
dnia 24 kwietnia 1935 r. (Dz. U. R.
P. Nr. 36 poz. 255) kandydaci,
którzy pragną przystąpić doń w tym
okresie, winni zgiosić się pisemnie
do Komisji tŁgzaminacyjnej w  ter-
minie od 15-go września br., składa-
jąc jednoczesnie opłatę 75 zł.

Kozkład i terminy egzaminów
będą podane do wiadomości zainte-
resowanych drogą ogłoszeń w loka-
lu Komisji Egzaminacyjnej (Uniwer-
sytet, ul. Uniwersytecka 3, p. LI).

HANDEL i PRZEMYSŁ
— Handel żydowski w święta

wzrasta. W dniu wczorajszym poli-
cja zbadała około 60 sklepów, z któ
rychprzeszło 25 trudniło się zakaza
nym handlem. Są to sklepy żydow-
skie. Policja sporządziła mandaty
karne. (h).

KRONIKA POLICYJNA.
— Wydarzenia z dnia | wczorajszego.

W ciągu dnia wczorajszego w Wilnie zano
towano 7 drobnych kradzieży, 6 bójek, 11

wypadków opilstwa i zakłócenia spokoju

publicznego.

Niezależnie od tego zatrzymano około

10 złodziei i kieszonkowców, grasujących

na kiermaszu św. Piotra i Pawła na Łu-
kiszkach. (h). й
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Napój z igliwy choiny
W niektórych okolicach Niemiec lud-

ność przyrządza rodzaj herbaty z igliwa
choiny. Napój ten, według mniemania lud-

ności, posiada właściwości lecznicze. Do-

świadczenia medycyny ludowej zostały о-

statnio potwierdzone w całej pełni przez

naukę, W Wiedniu, wśród dziec: osiedli

‚ | robotniczych, wybucha epidemia szkorbutu,

która, jak wiadomo, powoduje brak wiła-

miny C. Pewien lekarz ordynator szpitala

dziecięcego, przypomniał sobie, że igliwie
choiny zawiera witaminę С. Polecił on
sporządzić herbatę z tego igliwia i poda-

wać ją chorym dzieciom. Po spożyciu jed-

nej filiżanki tej herbaty — lekarz zauwa-
żył już wyraźną poprawę w stanie chorego.
Wkrótce choroba, dzięki zastosowaniu lu-
dowej recepty, została opanowana. Warto
przy tej okazji zaznaczyć, że witamina C.

znajduje się również w soku cytryn i po-
marańczy,

wał w-wa

Nowościwydawnicze
Jubileuszowy numer „Orląt*. „Orlęta”

najpoważniejsze pismo polskiej młodzieży

szkolnej, święcą dziś swoisty, podniosły

jubileusz. Czerwcowy numer „Orląt“ jest
75-tym numerem ogólnego zbioru i kończy

9-ty rok pracy wśród młodzieży. Żadne
pismo młodzieży nie potrafiło tak długo

się utrzymać. Doniosłość tego „Jubileuszu”
jest tym większa, że żadnemu pismuszkol-

nemu nie rzucono tylu kłód pod nogi, co |

nie tylko się utrzymać, ale corazbardziej |

rozwijać — to dowód ich wielkiej warto-

ści i wartości naszej młodzieży, która z
obranej drogi się nie cofnie.

Numer 75-ty stoi, jak zwykle na wy*

sokim poziomie, zarówno co do treści, 0-

pracowania literackiego i szaty graficznej.
W artykule wstępnym „Start Orląt" pisze

jeden z założycieli pisma, mgr. Wł. Kirył-

Sosnowski o powstaniu „Orląt”. Młodzież

rodzącej się Polski dojrzała potrzebę jej

unarodowienia i wyszła na przeciw szerzą-,

cemu się polskiemu ruchowi narodowemu.

Wyrazem przejęcia się ideą narodową i

terenem pracy narodowej stały się „Orlę-

ta” nazwane tak w nawiązaniu do bohater-

skiego czynu Orląt lwowskich.

Inne artykuły mówią o sprawach tak

aktualnych jak „Kwestia ruska*, „Michał

Drzymała”, artykuł pt. „Czekamy na kon-

sekwencje" traktującym o lwowskim skan-

dalu maturalnym, żądający — zupełnie

słusznie — odseparowania uczniów żydów

od Polaków i inne.
Na specjalną uwagę zasługuje artykuł

„Chłop w Narodzie” Jerzego Świta. Autor
w oparciu o książkę prof. Stojanowskiego

„Chłop a państwo narodowe” analizuje ro-

lę chłopa w narodzie i drogi, jakimi trze-

ba go wprowadzić w całej pełni do życia

narodowego. Wł. Wnuk-Krzeptowski w ar-

tykule „Poezja młodego Podhala" omawia

twórczość Jana Mazura, młodego poety

podhalańskiego, a zarazem poety orlęto-

wego.
Numer uzupełniają stałe działy; poezje,

z dni i z miesięcy, świat przy warsztacię

it p.
 

   
właśnie „Orlętom”. Że mimo to potrafiły ||



  

4
 

NA ANTENIE
W ciągu ostatnich kilku dni Rozglos

nia Wileńska nadawała kilka godnych u-

wagi audycyj.
Mówił więc w sposób bardzo interesu-

jący o tym, co się dzieje w kulturalnym

świecie wileńskim pro M. Limanowski.
Szkoda tylko, że swój wysoce ciekawy od-

czyt zepsuł pewnym, niebardzo ścisłym о-
mówieniem sprawy regulacji placu Kate-
dralnego. Ani słowa nie wspomniał o pra-
cach Biura Urbanistycznego, cały dorobek
w tej dziedzinie przypisując prof. Śleńdziń-
skiemu. Szkoda to tym dotkliwsza, że rze-

czy wygłoszonych w radio niemal niespo-

sób sprostowaćl... A przecież właśnie pro-

jokt Biura Urbanistycznego ma być zre-

alizowany, zaś o planach pro Sleńdziń-

skiego, poza jedną enuncjacją prasową no

i ostatnio tą właśnie radiową, nikt jakoś

nie słyszy — z szerszego oczywiście ogółu.
P. Tad. Bulsiewicz przeprowadził dość

mocno reklamowany uprzednio w prasie
reportaż z urzędu pocztowego. Rzecz by-

łaby interesująca, gdyby jej nie kładły
kiepskie dowcipy i dość słaba inwencja
autora. Ale można było wysłuchać...

„Kaskada* wystąpiła z powtórzeniem
na całą Polskę „Wieczorynki* pt. „Zabawa

w Korkożyszkach*, Bardzo dobrze zrobio-

na audycja regionalna! Godna szerszego 0-

mówienia.
I wreszcie ciekawy odczyt o pracach

konserwatorskich i odkrywczych na Zam-
ku Grodzieńskim wygłosił dr. Ksawery

Piwocki, Cieszyć się należy, że władze

dbają jednak o kresowe pamiątki, co się

dało z odczytu zauważyć.
J. Ł. P.

Z za xotar studio
Niemcy i Ameryka transmitują koncert

Sztompki.

W środę dn. 30 czerwca o godz. 21.00:

odbędzie się w Polskim Radio koncert
chopinowski 'w wykonaniu Henryka

Sztompki. Koncert.ten wzbudził takie wiel
kie zainteresowanie zagranicy, że szereg

obecnych rozgłośni zgłosiło zamiar  trans-
mitowania go: Deutschlandsender i Stutt-

gart biorą koncert ten na płyty, by w od-
powiedniej porze nadać go dla swych słu-
chaczy, Ameryka zaś transmituje bezpo-

średnio, :
Symionia Szymanowskiego na Paryskim

Festivalu muzyki współczesnej.
W. miesiącu czerwcu odbywa się w Pa-

ryżu Międzynarodowy Festival Muzyki

Współczesnej. Dla uczczenia pamięci Karo-

la Szymanowskiego, który był założycielem
i honorowym Prezesem tego towarzystwa

na terenie Polski, wykonana została przed

wszystkimi innymi koncertami Festivalu
— I[V Symfonia wielkiego polskiego kom-
pozytora. Dyrygował Grzegorz  Fitelberg,
partię  fortepianową odegrał Zbigniew
Drzewicki.
„Z naszego warsztatu" —Szkic przez radio.

Znana spółka literacka dwojga Iwowian,

 

HUGO WAST.

| Teatr I muzyka
S — Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim, Dzisiaj wieczorem o godz.

(8.15: po cnach zniżonych powtórzenie jed-|

„nej z najweselszych komedii znanej spółki

autorskiej Caillatet'a i Flers'a „Zakochani”.

—Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś po
raz ostatni świetna operetka J. Straussa
„Baron Cygański" w obsadzie premjerowej.
Cenj propagandowe.

—Premiera oper. „Dzwony z Corne-
ville. W piątek najbliższy do żelaznego
repertuaru Teatru Lutnia przybywa dzieło

: Planguetta „Dzwony z Corneville", które

„od lat kilkudziesięciu nie przestaje być

ciekawym, pełnym walorów  czarownych,

niezapomnianych melodii, wiecznie żywym

i młodym.

| Polskie Radio Wilno
Środa, dnia 30 czerwca 1937 r.

6.15: Pieśń poranna, Gimnastyka. Płyty.
Audycja dla poborowych. Płyty, 11.57: Czas
i hejnał, 12.03: Dziennik południowy. 12.15
Odjazd króla Rumunii do Krakowa. 12.25:

| Koncert popularny w wyk. ork, Ułanów
| Jazłowieckich. 13.00: Chwilka litewska w
jęz. litewskim. 13.10: Muzyka operowa.

15.00: Wiesoły fortepian. 15,10: Życie kul-
' turalne miasta i prowincji. 15.15: Wiosna
|śrecka — dok. noweli. 15.25: Piosenki fil- |

mowe. 15.45: Wiadomości gospodarcze.
16.00: Z naszego warsztatu — szkic lite- |
racki, 16,15: Orkiestra mandolinistów z
Wełnowca. 16.45: Łodzie podwodne wczo-
raj — a dziś — odczyt. 17.00: Koncert

; kwartetu salonowego  Rozg. Krakowskiej,

17.20: W przerwie: uroczyste powitanie

| króla Rumunii na dworcu w Krakowie,

17.50: Nowe pomysły w lotnictwie — pog.

18.00: Chwila Biura Studiów. 18.10: Polskie
zespoły wokalne muzyki lekkiej, 18.30:

| Wieś czyta książki — pog. T. Rolickiego.

18,45: Wiadomości sportowe. 18.50: Poga-

danka aktualna, 19.00: Muzyka dawna.

19,40: Skrzynka ogólna. 19,50: Nasz bilans

— audycja zbiorowa. 20.15: Pieśni w wyk.
Sabiny Szyfmanówny. 20.40: Dziennik wie-
czorny. 20.50: Pogadanka aktualna, 21.00:

Koncert chopinowski w wyk. Sztompki.

21,40: Kaprowie Zygmunta Augusta — re-

cytacje prozy. 21.55: Reportaż z przebiegu

wyścigu kolarskiego. 22.00: Dwa duety z
op. „Sprzedana narzeczona”. 22.00: Muzy-
ka lekka. 22.50; Ostatnie wiadomości i ko-
munikaty. 23.00: Tańczymy.

ROBĘDZAAOBIE WAYTZE TSSNOTISNOSAKET

Anny i Jerzego Kowalskich, wypuściła w
świat kilka ciekawych powieści, jak. „Mi-

jają nas”, „Złota kula”, „Gruce” i inne.
Ostatnio zaś opracowuje tematy podróżni-

cze w oryginalny sposób, z punktu widze-

nia jedynie przeżyć literackich, O. meto-

dach pracy tej spółki, o trudnościach za-
wodu pisarskiego, o swych zamierzeniach

opowie radiasłuchaczom Anna Kowalska
w środę dn. 30 czerwca o godz. 16.00 w

szkicu literackim pt. „Z naszego warszta-

tu“, 
22
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Marta uczuła jakiś niepokój w
duszy. Wzrok jego wydał się jej nie
miły. Odezwała. się:

Nowa
nami? Czy nie uważa pan, że roz-
mowa masza zbytnio się przedłuża,
jak na pierwszy raz?

Maurycy Kohen  uścisnął
rękę.
— Mam nadzieję, panno Marto,

że nieznajomy nie będzie już pani
niepokoił.
— Naprawdę? Zupełnie już o

tym zapomniałam? — zawołała ko-
kieteryjnie i wyszła. :

„„Na minutę przed 6smą, nie, u-
nosząc głowy z | i, spojrzała
figlarnie na telefon.
— Dzisiaj pozwolisz mi spokoj-

nie spać, mój nieznajomcze?
Ledwie jednak wyrzekła te sło-

wa, dzwonek zadźwięczał.
Ol A to co znowu?
— Dzień dobry, Marto Blumen.

Nie spodziewałem się, że będę mógł
dzisiaj skomunikować się z panią...
Obawiałem się, że pani zmieniła
numer, jak to 'wiczoraj zapowie-
działa 3
— A pod jakim numerem mój

PP mię znalazł?
— Pod tym, co zwykle.
— I uzyskał pan połączenie?
— Jak pani słyszy.
— Ale przysięgam panu, że wczo-

raj osobiście byłam w Dyrekcji To-
warzystwa Telefonów, aby zmienić
numer,

jej

ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa

tajemnica pomiędzy

języka hiszpańskiego.

IEšC)

— Widocznie załatwiał panią ja-
kis roztargniony urzędnik, Nic nie
zmieniono.

słuchawszy, mię pilnie... Poco jed-
nak daję panu te wyjaśnienia? Dzi-
siaj poraz ostatni pan ze mną roz-
mawia, jeśli mi pan nie poda swego
„nazwiska.
|  '— Nie podam nazwiska i nie po
raz ostatni dzisiaj z panią rozma-
wiam.

‚ — — Oszalał pan?
| ‘` — Zapewne... Czy ten, który ma
serce i mieszka w Buenos Aires mo-
że nie oszaleć dla Marty Blumen?
— I aby mi to powiedzieć pan

udzi mię o ósmej godzinie?
,  — Proszę mi wybaczyć. Dzisiaj
jjuż mie (będę pani -przeszkadza:
, spać... Do jutra.
|  — Do nigdyl

, — Do jutra! — uparł się niezna-

jomy,
Trzęsąc się z oburzenia, przerzu-

| cała kartki książki telefonicznej. Co
*'za idiota ten Maurycy Kohenl
równywał ją z namiotami Salomona
i wychwalał purpurę jej ust, aby za-
pomnieć o niej tak szybki!
— Pan prezes — odpowiedziała

jej telefonistka — nigdy nie przy-
chodzi do biura przed dziesiątą.
— Proszę zakomunikować panu

prezesowi w
men... No, ale pani może nie zie
wiedziała, o co chodzi... Powiem to
sama,

`
      RZE:

1, czynnaodgodz. 9 — 18, CENY
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PRENUMERATY:
CENY OGŁOSZEŃ:sa wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zt. 1— za mm. jeduoszp.,

słowo zł. 0,15, słowe tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o
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wojskowej
Nad program atrakcje.

 

„Dode
Ceny miejsc zniżone

śmAdolf DYMSZA
K na froncie

Sala dobrze wentylowana
 

HELIOS| ja

Przepyszna wystawa.

mayerling
burga i baronówny Vetsery. W rol. gł CHARLES BOYER i DANIELLE DARRIEUX

Dziś. Najwspanialsza epopea romaantyczna,

ką znają dzieje iudzkie

Monumentalny film, ilustrujący dzie-
je miłości najpiękniejszej pary ko-
chanków Arcyksięcia Rudolfa Habs-

Nad program: Atrakcje
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Lodownie pokojowe, maszynki do lodów, słomki i wszelkie artykuły gospodar- į
stwa domowego wyprzedajemy po niebywale niskich cenach.

PLYTY GRAMOFONOWE

DH. „T. ODYNIEC"
Wi.

I.Malicka
WILNO, UL. WIELKA 19.

 

ULGA DLA CIE

 

NARESZCIE!
kadkonką ba BĘ „KARA `
przewyžszającą swoją dobrocią mar-
ki szwedzkie, Každa sztuka gwa-

i rantowana.

Sprzedaż Uetaliczna i hurtowa
w firmach:

P. Kalita i L. Zabłocki
S.H. Kulesza
„T. Odyniec"

„J. E Semnewaldt"

O
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Wielka 17

Zamkowa 3

wielka 19

wileńska 25

 

Praca poszukiwana
BIELIZNĘ do prania przyjmię taniej niż
w pralni, Bernardyński 8 — 12. 1107

BIURO PRACY Stowarzyszenia Pań Miło-
sierdzia Św. Wincentego a Paulo poleca
uczciwe i kwalifikowane nauczycielki, wy-
chowawczynie, bony, pielęgniarki, Lia
we z szyciem, gospodynie i kucharki. Ża-
pisy pracownic iennie od 10—13 Mły-
nowa 2/9.

 

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

* kursowe. Szybko — gruntownie — taniol

Napróżno starała się rozgniewać

Kohena czyniąc mu wyrzuty. Przy-

jął te wyrzuty, z całym spokojem,
przepraszając ją. Przyznał się, że

był roztaróniony i obiecał, że to już
się nie powtórzy.

— Zapomniał pan wydać pole-
cenia, uwzględniające mą prośbę?

— Właśnie. Bardzo mi przykro.
Mam jednak nadzieję, że jutro już
nie obudzi panią ten nieznajomy.

— Również i ja mam nadzieję.

Nie uda mu się więcej. Do widzenia.

Ostatecznie już była pewna, że
nienawistne ranne budzenie już się
nie powtórzy.
— Cóż to za okropne uczucie

być zależną od tego matego tyrana,
znajdującego się tuż niemal przy
głowiel
Rozmówca powie jej do widzenia!

ona zaś: Nigayl Mogła wprawdzie
postawić na swoim, zdejmując słu-
| chawkę. To jednak nie było fair
play, jak powiadają Anglicy: dobra
gra. Zresztą mie zadawalałaby ją
wygrana z podstępem.

Spojrzała na zegarek, Ósma.
Czarny potwórek milczał.

Wygrałam! — mruknęła do sie-
bie z dziecięcym zadowoleniem. —
Teraz już zgubił moje śladyl.. Czy
się kiedyś dowiem, kto to był? Czy
naprawdę jest we mnie zakochany?

i

iszyscy mówią mi to samo, ale nie
wierzę nikomu.
— Trrrrrr...l
— Ach ten telefon przeklęty!

Mam płakać, czy śmiać się?.. Kto
mówi?
— Dzień dobry, panno Marto!

Nie poznaje mię pani? :
— Poznaję głos mego nieznajo-

, mego.
— Czy pani jest pewna,

stem nieznajomy?

 
że je-
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Przy renmatyzmie, artretyzmie, nerwobėlach,
ischias i t.p. skutecznie działa naciaranie

„Embeta-Stawolit“
Mgr. W. PAZDZIERSKIEGO

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

ROZPOWSZECH-
| NIAJCIE PRASĘ

NARODOWĄ
MU

RPIĄCYCHI

Rej.
Nr. 39

ŻEŃSKA ROCZNA SZKOŁA - Bielizniar-
ska SS, Soiezjanek w Wilnie przy ul. Ste-
fańskiej 37 (blisko dworca kolejowego) о-
raz KURSY WIECZOROWE KROJU I SZY
CLA dla dorosłych i 7 kl. SZKOŁA POW-
SZECHNA podają do wiadomości, iż zapisy
kandydatek rozpoczęły się i będą trwały a
16 września 1937 roku.

Kandydatki do szkoły krawieckiej bę
dą przyjmowane po ukończeniu 6 lub 7 klas
szk, powsz.

Przy szkołach siostry prowadzą inter.
nat w wieku szkolnym i pr: olnym.
Opłata internatu oraz nauka w szkotach
dostępna.

Ż internatu mogą korzystać nietylko
uczenice uczęszczające do wyżej wymie-
nionych szkół i kursów, lecz i z innych za-
kładów naukowych.

Troskliwa opieka i pomoc szkolna za-
pewniona jest pod wzorowym i umiejętnyin
kierownictwem wykwalifikowanych  odpo-
wiednio sił pedagogicznych.

Bliższych informacyj udziela i zapisy
przyjmuje kancelaria od 10 — 4, przy ul.
Stełanskiej 37 (blisko dworca kolejowego).

 

Mieszkania i pokKojE
POKÓJ do wynajęcia z osobnym wejściem.
Wielka 19 m. 3, 1173

 

MIESZKANIE 5 pokoi, służbowy, kuchnia,
suche, słoneczne, woda, kanalizacja, ogród,
brzeg Wilii od 1 lipca do jęcia. Wi-
toldowa 5—4. Tel. 11-72, (1153)

ODDAJE SIĘ pokėj w ladnej miejscowošci
może zamienić letnisko, Dowiedzieć się w
Redakcji. 1178

 
  
— Nikt przecież inny. Poznaję

po głosie i odwadze.
Nieuleczalne szaleństwo...

„powiedziała, więc uwierzyłem.

— Nie wierzę jednak sama w to,
choć powiedziałam. Gdybym uwie-
rzyła,..
— Więc coby było?
— Gdybym uwierzyła, nastąpiła-

by rozmowa. Teraz biorę nożyczki
i przecinam drut. Miał pan zaolność
obrzydzić mi telefon. Już mię nawet
mie interesuje pańskie nazwisko.
— Jakaż szkoda! A. dzisiaj właś-

nie byłem gotów je zdradzić.
— Zapóźno! Nic mię to teraz nie

obchodzi.
— A może przynajmniej panią in-

teresuje to, w jaki sposób zdobyłem
nowy numer telefonu pani?

—To tak. Gotowa jestem nawet
iprzebaczyć panu, jeśli pan mi wy-
jawi swe genialne zdolności.

— Nic szczególnego. Ale nie
mogę poprostu uwierzyć, aby pani
nie odgaała, kto to jest ten niezna-
jomy.
— A jakże mogłabym odgadnąć?
—Proszę nikomu o tym nie mó-

wić. Śmianoby się z pani, panno
Marto...
— Żartuje pan sobie ze mnie!

Czy zasługuję na to, wdając się w
te niemądre rozmowy? Już panu
przecież mówiłam, że numer mego
poprzedniego telefonu był znany je-
dynie trzem czy czterem osobom,
moim przyjaciołom...
—Ale też i niektórym urzędni-

kom Towarzystwa Telefonów...
— To prawda. Ale o moim no-

wym numerze nie wiedział nikt, o-
prócz mnie...
— Nikt oprócz pani? 
25%0 drożej Dla poszukujących pracy

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

 

Mydawca; ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI
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Trudno, jestem szalony. Pani mi Ю0°

Kupno i sprzedaż
| SPRZEDAM SKLEP spożywczy z mieszka
| niem, w punkciedol wdzielnicy chrześ
kasaak Adres w iodkike Wal.”

SPRZEDAJE SIĘ tanio z powodów rodzin-
  

nych sklep spożywczy.z mieszkaniem w do-
brym punkcie. es w Administracji „Dz.
Wileūsk."

DO SPRZEDANIA DOM frontowy od ulicy
z ogrodem, również sprzedają sie pszczoły
w ulach warszawskich i dadanowskich przy
ul. Legionowej Nr. 38.

SODOWIARNIĘ - OWOCARNIĘ w dobrym
punkcie, sprzedam niedrogo chrześcijanowi
jako wyrobioną placówkę polską. Informa-
cje: Wileńska 11 m. 16. 1169

WIEDEŃSKIE niebieskie czystej rasy kró-
liki młodzież 3 miesięczną sprzedaję po

13 złote sztuka — wiejkiej rasy po rodai-
|eąach z Górnego Śląska pochodzących. Za-
| mówienia przyjmuję na ul. Sapieżyńci 3
|m, 1, 2

DO SPRZEDANIA 2 domy drewniane z £a-
drzewionyrą placem w stanie dobrym, koło
Kaiwaryjskiej. Cena 12 tysięcy 1174
Infor. Mickiewicza 46 m. 9 od 3—4 ppol.

NIEBYWAŁA OKAZJA. Spowodu nagłeśo
wyjazdu sprzedaję dom murowany z piekar
nią o dwuch piecach parowych w mieście
powiatowym (garnizon wojska), Ważne spe
cjalnie dla piekarzy. Przewidziana dóstawa
dla wojska. Adres w „Dzienniku Wil”

KAMIENICA 2-PIĘTROWA 16 mieszkań
mie podlegająca ochronie lokatorów, ogród

owocowy, ziemi 250 sążni, Cena 40.000 zł.
Informacje: Wilno, Mickiewicza 53—2, od
4 do 6. Ž 1180

SPRZEDAM nieduży dom z placem nie

drogo w. m-ku Bieniakoniach. Blisko st. kol.

koło szosy, miejscowość bardzo ładna. Do- .
wiedzieć się ul, Wielka Nr. 31, Nasza Go-

spoda. Iwanowski, od godz. 16-ej do g. 18-ej

LKDP DNS Dan Last S ĖS

WYDAWNICTWO WILEŃSKIEGO КА-

LENDARZA NARODOWEGO zwraca się

z prośbą do osób, które dotyclięg's nie u-

zupełniły należności za kalendarz o doko-

nanie wpłaty bezpośrednio do administracji

„Dziennika Wileńskiego”.

WZZEW A is i KIIS O

Zguby
SЕНН,
legitymację szkolną, wydaną

gimnazjum im, Puszkina,

Bartoszewiczowi  Gienadziuszowi — unie-

ważnia się. : 3

Zgubiony dowėd osobisty obywatelstwa pol-

skiego, wydany w Staro-Wilejce na imię

Józefa Orłowicza, zamiesz. Wilno, ul. Fi-

larecka 30-3, unieważnia się, 1179

Pomóżmy bliźnim!
MIŁOSIERDZIU naszych czytelników go-
rąco polecamy b. biedną wdowę z 2-giem
uczących się dzieci o dopomożenie wyku-
pienia maszyny do szycia założonej w su-

mie zł. 50 plus procenta, — jest szwaczką
1 maszyna stanowi jedyny zarobek. Spraw-
dzona przez Tow. Św. Wincentego A Paulo.
Adres w Admin. „Dziennika Wileńskiego'.

(AIiiSTAI LET ЙЕЬЗОЕ

Zióż ufiarę na F. 0.N.

ZGUBIONĄ
uczniowi 1 kl.
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— No tak! Nikt oprócz mnie i

pana... panie Maurycy Kohen...

Z jakimlže gniewem syknęła przez

zęby "to mazwisko! Słysząc jego

śmiech zawołała z wściekłością:

— Żartuje pan ze mnie! Nie zda-
'rzyło mi się nigdy, abym się tak о-
śmieszyła... Naprawdę, panie Kohen

| jestem oburzona na pana!

— Rozumiem to. Nie zasługuję
na nic innego. Bądźmy jednak do-

brymi przyjaciółmi. Żałuję tylko

tych pięciu dni straconych wśród
przekomarzania się.
— A dlaczego nie powiedział pan

przed tym swego nazwiska? zapy-

tała drżącym głosem. Zdawało się,
że była bliska płaczu.
— A czy wówczas pani większą:

darzyłaby mię uwagą?

— Nie wiem. Możliwie, że nie.

Nienawidzę teraz pana. Nie powin-
nam może tego mówić panu, ale sa-
me te słowa cisną się na moje usta...

— Jak wstęga purpurowa!

— Cóż to znowu! Nie pozwalam

na to. Ledwie mię pan poznał, a już

trakituje mię zbyt poufałe. :

— Straciłem pięć dni, panno

Nario, Niechże je wynagrodzę so-
e.
— Koniecznie domagam się te-

raz, aby mi pan powiedział, dlacze-
go miałoby być niebezpieczeństwem

zdradzenie mazwiska.. Niebezpie-
czeństwem dla kogo?
—Proszę teraz o tym nie myśleć

skoro już mię pani zna.

— Czy to był żart? i

— Nie. Naprawdę pani nie powin-
na nikomu zdradzać się z tym, że
ze mną rozmawia,
— Mhie, czy panu grozi niebez-

pieczeństwo? (C. dn).

miesięcznie, z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie

nekrologi 40 gr. za tekstem (5 łam.) 30 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za
zł. 7 gr. 50, zagranicą @. 6—

50% zniżki, Administracja zastrzega
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