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_„Musimy odrobić zaniedbanie” | 
Przemówienie P. Prezydenta R.P. z okazji 

„Ywieta Morza““ 
WARSZAWA. (Pat.) Wczoraj z 6- | rych rozważania skupiamy się rok 

kazji „Święta Morza* Pan Prczydent 
Kzeczypospolitej wygłosił przez radio 
następujące przemówienie: 

Rok rocznie naród polski święci 
„Dzień Morza”, W dniu tym rok rocz 
nie od codziennej pracy się odrywa, 
by baczniejszym spojrzeniem objąć 
swoją nadmorską ojcowiznę i niez- 
mierzone przestrzenie oceanów. 

One to jednoczą nas wszystkich 
we wspólnym dążeniu do lepszej przy 
szlošci, one łączą nas ze światem, 
wprowadzają na wolne, granicami 
nieprzecięte dla wszystkich jednako- 
wo dostępne szłaki. 

Handel morski i przemysł, własna 
bandera handiowa, własna marynar=< 
ka wojenna i porty, a nade wszystko 
Gdynia, Gdynia — miasto stutysięcz- 
ne — port światowy — jeszcze wczo- 
raj mała wioska rybacka, dziś wezeł 
gospodarczy trzydziesto-eztero milio- 
Roweso naństwa. Oto szrawy. dla któ 

  

  

recznie w „Dniu Morza*. 
Gdy ogarniam obraz naszego do- 

robku morskiego — to widzę nie tyl- 
ko tętniące życiem wybrzeże, nie tyl- 
ko ramiona linij okrętowych wyciąg 
nięte do dalekich portów —słowem— 
nie tyiko to wszystku, co wielokrotnie 
pómnaża materialnie naszą siłę gospo 
darczą — lecz widzę także objaw ro- 
dzących się w nas wartości ducho- 
wych, będących cechą ludzi morza, 
ludzi zahartowanych w pracy | walce 
z żywiołem. 
»  Surowość życia morskiego, zrodzo 
na w potężnym oddechu oceanu co- 
raz powszechniej przyczynia się do 
wyzwolenia naszej duszy narodowej 
x małości i słabości. 

Obchodzony co roku uroczyście 
w całej Polsce „Tydzień Morza* jest 
wyrazem nie tylko naszych uczuć ale 
także i przede wszystkim okresem 
marałnasą rachanku sumienia w tai 

"Ostatnie dni pobytu 
króla Karola w Warszawie 
ZWIEDZANIE INSTYTUTU W.F. | pobytu Jego Królewskiej Mości króla 
WARSZAWA. (Pat) Dziś роро- 

łudniu JKM król Karol II zwiedzał 
wraz z ks. Michałem Centralny Insty- 

tut Wychowania Fizycznego na Bie- 
TRACK JP AFA: 

Zgromadzona na ulicach publicz- 
ność serdecznie witała. J. K. Mość, 
ubranego w. mundur 
wojsk polskich. 

JK. Mość zwiedził: wraz z ks. Mi- 
chałem szczegółowo wszystkie urzą- 
dzenia Instytutu, pracownie. sale wy- 
kładowe, laboratoria, pływalnie, inter 
nat żeński i męski oraz objechał boi- 
ska sportowe. : . › RR 

Przed wyjazdem J, K. Mość wpi- 
sał się do księgi pamiątkowej Insty- 
tutu. : 

ŚNIADANIE NA ZAMKU. 
„_ O godz. 18.30 odbvło się na Zam- 

ku Królewskim „Śniadanie 2 Ściełoń 
gronie ż-udziałem: J. K. Mości króla 
Karola, Pana Prezvdbnta R. BSI 
Wysokości ks. Michała,  Marszatka 
Śmigłego Rydzą, premiera gen. Sła- 
woja-Składkowskieaco. ministra Anto- 
nascu. ministra J. Beka i innych do- 
stolników polskich i rumuńskich. ° 

PRZEDSTAWIENIE, RAUT I BAL. 
WARSZAWA, (Pat.) Zakończeniem 

i 

pułkownika * 

  

Karola w Warszawie był wspaniały 
wieczór, wydany przez J. K. Mość w 
Łazienkach, Na program wieczoru 
złażyło się przedstawienie w „Teatrze 
na Wyspie” oraz aaut i bak w pałacu” 

| tazićńnkowskiim. ; 
Na program widowiska p. t. „Hej 

ty Wisło* złożyła się suita taneczno- 
wokalna w wykonaniu zespołu bale- 
towego Onery Warszawskiej. Zespół 
ten w składzie około 150 tancerzy 
i tancerek, przy dźwiękach orikiestry 
svmfonicznej, złożonej z 50 osóh i 
chóru, wykonał kolejno tańce polskie, 
m: in. tańce góralskie, krakowiaka, 
kuiawiaka. mazura i jnne. W tańcach 
wzieły udział wybitne solistki Opery 
Warszawskiej. 

W pierwszym rzedzie loży królew 

skiej, wysłanej czerwonym dvwanem, 
zasiadłi: JRM król. Karat Dan Prasy. 

dent R. P. z małżonką, Wielki Waie- 

wadą Michał oraz Marszałek Śmięły- 
Rvdz, 

W zakończeniu przedstawienia wv 
puszczono mnóstwo  wiełoharwnych 

ogni sztuczntch. : 

Po przedstawieniu odbył się rauł 
i bał w pieknie oświeconych świeca- 
mi woóskowymi salonach pałacu Ła= 
„zienkówskiego. 

  

dziedzinie. Dotychczas — obrachu- 
nek tej morskiej przey wyrażał się 
zawsze imponującym dorobkiem, re- 
kordami wysiłku £ pracy. Ale musimy 
sobie uprzytomnić, że nawet najbar- 
dziej wydajny rezultat naszej pracy 
na morzu nię będzie na minrę na- 
szych potrzeb: Bo wiekowe są nasze 
zaległości I zaniedbania na wybrzeża 

i na morzu — zaniedbania które dzi 
siejsze pokolenie Połaków musi wy- 
siłkiem nieustannym odrabiać. ь 

Pamiętać musimy rówaież, że nie- 
dość jest mieć własny brzeg morski, 
niedość własne statki. że niedość pro 
wadzić własny handel morski, Pamię 
lać musimy nieustannie o zanewnie- 
biu bezpieczeństwa tej polskici pracy 
na wybrzeża i na morzu. Dlateso 
cheemy mieć marynarkę woienną od-. 
powiednia notrzebom i wielkości po 
stwa polskiego. . 

Zanatrzeni w niedalekie horyzon- 
ty mórz winniśmy przez noznanie i 
ukochanie rozlicznych spraw mor- 
skich budzić i posłekiać w sobie wrag 
nienie, by uasza flota nowiększała! 

się dalej corocznie nie tviko o Statki 
handowe. które w słebiach swych 

ładowni niosą w świat produkty: na- 
szej pracy i zwoża nofrzehne nam 
surowce — ale by stałowe burty okrę' 
tów wojennych zapewniały bezpie- 
eraństwa fei neneyv. 

  

  

WILNO, środa 30 czerwca 1937 r. Cena 15 9V. 

ILENSKI 
wraz z Kurjerem Wileńsko - Nowogródzkim 

Twa uj nadzwyczajnej lb 

  

domagasię grupa regionalna posłów isenato: ów 
LWÓW, (PAT). — W cali posiedzeń 

rady miejskiej we Lwowie odbyło się 
zebranie grupy regionalnej posłów j se 
natorów. Przewodniczył wicemarszałek 
Schaetzel prezes grupy. Zebranie uchwa 
liło następującą rezolucję w sprawie pos 
tępowania metropolity krakowskiego Sa 
piehy: 

Grupa reglonalna posłów I senatorów 
województw południowo-wschodnich da 
jąc wyraz oburzeniu aktem samowoli ks. 
metropolity Sapiehy, który obraził uczu 
cia narodu przenosząc samowolnie szcząt 
ki Józefa Piłsudskiego, - a uczynił to 
wbrew woli Pana Prezydenta Rzeczypos 

1 poliej, oraz bez powiadomienia I zgody 
rodziny, postanawia dla uzyskania radość 
uczynienia oraz rękojmi, że tego rodzaju 
„wypadki nie będą się mogły powtórzyć, 

| zwrócić się do posłów i senatorów R. P. 
+ propozycją ogłoszeni. w trybie art. 36 
ustawy 1 Konstyfucji wniosku do Pana Pre 
zydenta Rzeczypospolłiej o otwarcie sesji 
nadzwyczajnej, celem uchwalen'a ustawy 
upoważniającej Prezydanfa R. P. do wy- 
dania w zakresie oznaczonym art. 55 ust. 
1 Konstytucji, dekretów niezbędnich dia 
załatwienia powyższej sprawy, a wymaga 
jących wprowadzenia zmian w obowiązu 
jącym ustawodzwstwie. | 

- Zakończenie Kongresu Chrystusa Króla 
POZNAŃ, (PAT). — Na zakończenie 

uroczystości, związanych z Kongresem 
Chrystusa Króla w Poznaniu i 17 zjazdem 
„archidiecezjalnym katolickim odbyła się 
na pl. Wolności uroczysta msza pontyfi- 
kalna, celebrowana przez legata papies 
kiego w asyście 6 księży infułatów i ka 
noników. i 

Podniosłe kazanie o niebezpieczeńsł. 
wie liberalizmu bezbożniczego 4 koniecz 
ności przeciwstawienia mu zasad chrześci 
jańskich obróconych w czyn, wygłosił w 
-językach polskim, francuskim i niemieckim 
ks. biskup polowy Gawlina. 

" Po południu o godz. 16 odbyła się: 

międzynarodowa manifestacja katolicka ‹ 
pod pomnikiem Najšw. Serca Jezusa przy 
Al. Marszalka Pilsudskiego. 

Po odšpiewaniu „Tu es petrus“ prze- 
mówił krótko do zebranych rzesz legat 
papieski, wskazując na znaczenie Kongre 
su Chrystusa Króla 1 Zjazdu Katolickie- 
go, udzielając następnie zgromadzonym 
błogosławieństwa papieskiego. Na zaa 
kończenia odśpiewano chórem „Boże 
coś Polskę", po czym tłumy rozeszły się. 

Odjeżdżającego legała żegnano hym 
nem papieskim. : 

Ма fym uroczystości zakończono. 

  

- Przed likwidacją kontroli morskiej | 
_. Fiasko propozycji angielsko-francuskiej 

LONDYN. (Pat.) Komitet Niein* 
terwencji zebrał się wczoraj w Fo- 
feign Office pod przewodnictwem 
Lorda Plymoutha. Ambasador Rib- 
bertropp przybył wczoraj wieczorem 
samolotem do Londynu celem wzię- 
cia udziału w posiedzeniu Podkomi- 
telu na które przyjechał w jednym 
samochodzie z ambasadorem Włoch 
Grandim. ; 

Propozycja angielsko-francuska 
aby zastąpić w kontroli morskiej оК- В 
ręty włoskie i niemieckie przez okrę- 
ty angielskie i franeuskie natrafiła 
na sprzeciw Włoch i Niemiec, które 
twierdzą, że propozycja grozi, zach 
wianiem równowagi w "vkonvwaniu 
kontroli. Reprezentant Sowietów wy- 
powiedział sie na rzecz propozycji 
francusko-angielskiej. Nastepne po- 
„siedzenie Podkomitetu odbedzie się 
w piątek. 

  

Rząd Chautempsa | - otrzymał votum zaufania 
Dalekoidące projekty ratowania franka 
PARYŻ. (Pat) Izba po wysłucha- 

miu deklaracji rządowej - uchwaliła 
votum zaufania 393-ma głosami prze 
eiwko 142. | Z. 

PARYŻ. (Pat.) Po całońochych na- 

radach rząd postanowił w obliczu sy- 

tuacji finansowej, jaka się wytwo- 
„rzyła, wystąpić do parlamentu z żą- 

"daniem równie szerokich i nieograni- 
czonych. pełnomocnictw, jak te, któ- 
jrych żądał w swoim czasie premier 
Blum, a nawet o tyle szerszych, że z 

wyłączeniem poprawki deput. Petf- 
z zabraniającej rządowi dewalua 

i Przez-:całą noc iedžy Paryžem, 

„Nowym Jorkiem," Wasstaelonem I 
Londynem, prowadzone i о 

"wy telefoniczne, maj zy rozm SDA "ne, mające na celu udo- 
Encuski „nowych posunięć rządu 
"froncuskiego z trójs > gni Fignsori i A układem 

W kuluarach zapewniają 
„Eounet zdołał sobie zapewnić 

racę Banku Francji, jak «również 

że min. 
współ- 

wielkich banków franeuskich, ока 

"dzić franka do. paryt 

  

odmówiły swego czasu poparcia Biu- 
mowi. Według tych informacyj rząd 
będzie się starał ratować franka prze 
de wszystkim drogą szerokich oszczę 
dnošei į nowych podatków. Bieżące 
potrzeby skarbu państwa pokryte być 
mają nowym kredytem w Banku ranc ji. ло 

("›ЕСЬО_‹іе Paris“ przewiduje, že 
sa puści franka na losy wolnej 
f:uktuacji giełdowej, tak aby sprowa 

t 
- 

przedzających rządy etu z czasów po 

do 125 fr. za 1 £, szt. 

lara. - 

KRÓTKI PROJEKT PL 
NICTW FINANSOWYCH 7 

PARYŻ. (Pat.) Projekt pełńomoc-. 
aictw finansowych  dłą rządu st 
bardzo krótki. Odnośny artykuł za- 

wiera zaledwie kilka wierszy, uzasad- nienie zaś około 50 wierszy, * 
Bank Francuski zawiesił wszelkie 

operacje z walutami obcymi na czas omawiania projektów finansowych 

i 25 fr. za 1 do- 

/ przez parłament. = 

Poincarego, t j. | 

  

I GIEŁDY ZAMKNIĘTO. 

PARYŻ, (PAT). — Dziennik urzędowy 
ogłasza dekret o zamknięciu giełd fran 

cuskich poczynając od dn. 29 czerwca 
aż do dały którą ustali osobnym rozpo- 
rządzeniem minister finansów. . 

"Dekret ustala również sposób regula 
cji zobowiązań, termin których zapada 

w-dn. 29 czerwca. 

  

Ultimatum Japonii Sowietom 

  

Mimo odroczenia formalnej @ссу- | jest do pomyślenia kontrola morska 
zji do piątku można już dziś uważać 
ja za powziętą. Niemcy i Włochy od- 
rzucają francusko-angielski plan kon 
troli, wychodząc z z”łożenia, że rów 
nowaga, jaka istniała, gdy dwa mocar 
stwa stały po stronie gen. Franco, a 
drugie dwa według opinii Rzymu i 
Berlina, po stronie rządu w Walencji, 
została zachwiana. Podobnie jak nie 

sprawowana całkowicie przez Niem= 
cy i Włochy, tak samo, zdaniem Rze= 
Szy nie jest możliwa kontrola morska 
sprawowana wyłącznie przez Francję | 
i W. Brytanię. Ponieważ uznanie 
przez Londyn t Paryż rządu gen. 
Franco nie jest możliwe, utrzymanie 
kontroli, morskiej jest zdaniem Nie« 
miec i Włoch w ogóle niereałne 

Bluecher musiał skazać 8 neneralėw | 
aby dowieść wierności Stalinowi 

TOKIO, (PAT). — Przybył do Charbi 
na gen. Masaharu Tomma, który towa- 
rzyszył księciu Chichibu na uroczystoś- 

| ciach koronacyjnych w Londynie. W. dro 
dze powrotnej gen. Homma przybył do 
Moskwy 18 czerwca niespełna tydzień 
po rozstrzelaniu B generałów sowieckich 
z Tuchaczewskim na czele. Gen. Homma 
ośwadczył, że spędził w Moskwie dwa 
KTS 

Powoli, ale naprzód 
SALAMANKA, (PAT). — Korespon- 

dent Havasa donosi z powstańczej kwate 
ry głównej, że na froncie biskajskim pow 
słańcy w dalszym ciągu posuwają się nap 
rzód zdobywając dalsze stanowiska rzą- 
dowe. 

Po zdobyciu słoków Espaldaseca, Sofi 
ca, Angostura { Gijon de Angostura 
wzgórz 582, 569 położonych pomiędzy 
Rbaliza i źródłami Pozamco wojska pow 
słańcze stanęły w odległości kilometra od 
miasła Valmaseda. Wojska rządowe ewa 

dni i stał w jednym hotelu z marsz. Blue 
cherem, który podobno musiał w chara 
kierze członka specjalnego trybunału ska 
zać na śmierć 8 generałów aby dowieść 
swej wierności Stalinowi. Gen. Homma 
wyraził opinię że masowe egzekucje { 
rugi wśród wojskowych ujemnie odbiją 
sią na zdolności bojowej czerwonej ar< 

mii. : 

Dla Sowietów ulgi 
WALENCJA, (PAT). — Rząd obniżył 

stawki celne na towary pochodzące K 
ZSRR. 

Wyniki ligowe 
KRAKÓW, (PATJ. — Male derby pił 

karskie Krakowa mecz między Cracovią 
I Garbarnią zakończył się pięknym suk- 
cesem Cracovii w st. 4:0 (2:0). : 

KATOWICE, (PAT). — We wtorek od 
był się w Chorzowie mecz ligowy między   AKS. a ŁKS., zakończony wynikiera 

kuowały większość ludności tego miasta. | 3:2 (1:0) dla AKS-u. 
  

Ostre zarysy konfliktu japońsko-sowieckiego 
TOKIO. (Pat.) Agencja Domel komuni- 

kuje, że ministerstwo spraw zagranicznych 

poleciło ambasadorowi Jaronii w Moskwie 

Szigenitsu aby złożył energiczny protest na 
ręce rzrylu sowieckiego przeciwko zbrojnej 
okupacji przez wojska sowieckie wysp Во!- 

szoj 1 Senmufa na Amurze. 

Rząd Mandżukuo ponownie zaprotestował | 

wczoraj wobec konsula generalnego ZSRR 
Iki 

į w Harbinie pezechwko okupaeji tych wysp, 
1 domaga się ukarania winnych. 

Dowóztwo armii kwantuńskiej otrzy- 

, mało wiadomości, że dwaj znani przewódcy 

antyjapońskich oddziałów partyzanckich Liu | 
San Hsta I Pao Lao Wu, którzy zbiegli ostat 
uto na terytorium spwleckie powrócili obee 

kie oraz z nowymi instrukcjami dotyczącymi 
ieh przyszłej działalności dywersyjnej. 

TOKIO, (PAT). — Prasa japońska do 
nosi, że ambasador Japonii w Moskwie 
złożył na ręce rządu sowieckiego ulfima 
fum z 24-godzinnym terminem odpawie- 
dzi w sprawie ewakuacji wysp Bolszoj I 

nie do Mandżurii z wleiką ilością broni 1 , Sennufa, zbrojnie okupowanych przez 
amiinieji, dostarczonej przez władze sowiec- | wojska sowieckie 19 bm.



sa 2 

Wczoraj w sali gimnazjum im, A. Mic 
kiewicza w Wilnie odbył się walny zjazd 
osadników województw wileńskiego i no 
wogródzkiego, na kłóry przybyło wraz 
z zaproszonymi gośćmi 337 osób. 

Obrady zjazdu poprzedzone  zosłały 
złożeniem hołdu Sercu Marszałka Piłsud 
skiego na cmentarzu Rossa. 

Przewodniczył obradom sen. Władys 
ław Malski, zagaił zjazd poseł Władys- 
ław Kamiński, kłóry powiłał wojewodę 
Bociańskiego, gen. Kleeberga oraz przed 
sławicieli władz i organizacyj przybyłych 
na zjazd. 

Po ukonsłyłuowaniu się prezydium, 
przemówienia powitalna wygłosili gen. 
Kleeberg, wojewoda Bociański, Karol Prze 
galiński imieniem Federacji PZOO i dyr, 
Jan Czerniewski, dyr. Kreis, sen. Mal. 
ski, kurałor Godecki, dyr. Maculewicz. 

Sprawozdania z działalności Rady Wo 
Jewódzkiej Zw. Osadn. woj. wileńskiego | 

złożył poseł Kamiński, a woj, nowogródz 
kiego — sen. Malski, sprawozdania z 
prac komórek powiatowych poszczególni | 

„KURJER WILEŃSKI 30.V3 1937 r. 

Ltd osadników woj. wileńskiego i nowogródzkie 
prezesi Związków Pow. Zw. Osadn. 

; Następnie odbyly się wybory. Do Wi 
leńskiej Rady Wojewódzkiej Zw. Osad 
ników wybrano prezesem przez aklamac 
ję dotychczasowego prezesa, posła Ka- 
mińskiego. Wiceprezesem zosłał naczel- 
nik Józef Fela, sekrełarzem Henryk Ra- 
czycki. Sąd koleżeński: Perkowski, Raczy 
cki, Bohuszewicz, Fela, Rakowski Eug. i 

Meyer. 
Do Nowogródzkiej Rady Wojewódz- 

kiej Zw. Osadników wybrano ponownie 
prezesem sen. Malskiego, Wiceprezesem: 
obrano Józefa Zadurskiego, sekretarzem 

-— Mieczysława Górskiego, Sąd koleżeń 
ski: Dębicki z Wołożyna, Zadurski z Li- 
dy, Zbieg-Kucharski z Nowogródka, Ku 
łakowski z Baranowicz, Jermoliński z Nie 
świeża j Woźniczko ze Słonima. 

Po wyborach uchwalono wysłać depe 
sze hołdownicze do Pana Prezydenta 

j Rzpliłej, do Pana Marszałka Śmigłego-Ry 

i 

  
dza, do Pana Premiera gen. Sławoj-Skła 
dkowskiego, do Pana Ministra Poniałow 
skiego oraz na ręce Pana Premiera gen. 

Żołnierze 6-g0 Batalionu |-szej Brygady 
składają hołd Sercu Marszałka 

W dniu wczorajszym pociągiem 
eannym przybyło do Wilna 310 b. 
żołnierzy 6-go batalionu pierwszej 
brygady z komendantem koła b. żoł- 
nierzy 6 baonu, z inspektorem armii 
gen. Piskorem na czele, aby złożyć 
hołd Sercu Marszałka Piłsudskiego 
na Rossie; 1 Be 

Z dworca uczesinicy zjązdu udali 
się na mszę św. do Ostrej Bramy. 
którą odprawił ks. Domino b. żał- 
nierz 6-go batalionu, poczym wygło- 
sił okolicznościowe podniosłe kaza* 
nie, wspominając o modlitwie Komen- 
Ganta do Matki Boskiej Ostrobram- 
skiej, z której obrazkiem nigdy się 
nie rozstawał. > 

Po nabożeństwie uczestnicy zjaze 
EF-S 77 8 a 

O-$anizator steaiku w U. 4 
prolettował akcję dywersylną 
WARREN, (PATJ. — Zostal wydany 

nakaz aresztowania Guss Hall'a, jednego 

z przywódców j organizałorów strajku. 
Wiadomość ta wywołał wielką sensację 
w stanach Olio i Pensylwanii. Według CH 
wiadczenia władz arzestowana już trzy 
osoby, według zeznań których Guss Hail 
opracował szeroki plan sabotażowy, a m. 
inn. zamierzał wysadzić w powiefrze kil 
ka mostów, fabryk I torów kolejowych. 

Miasto bez kryzysu. 
DUSSELDORF. (Pat.) Miasto Dusseldorf 

smalazło się w szczęśliwej sytuacji finanso- 

wej. Władze miejskie postanowiły w najbliž 

szym czasie przeprowadzić obniżkę podat- 

- ków, gdyż na podstawie cymików za rok 

gospodarczy 1936 rdolano zaoszczędzić po 

ważniejsze kwoty, przekraczające 2 miliony 

marek. | 

KLAWIOL5%:s;: 

  

    

du z kompanią honorową na czele, 

w szyku marszowym, udali się na 
cmentarz Rossa, gdzie złożyli hołd 

| Sercu Marszałka Piłsudskiego, skła» 
dając jednocześnie u stóp grobowea 
piękny wieniec z napisem „Drogiemu 
Sercu Komendanta — Żołnierze 6-g0 
Baonu Pierwszej Brygady. Drugi 
wieniec złożyła delegacja 7-g0 pułku 
Legionów, poczem kolejno wszyscy 
przedefilowali przed grobowcem. 

W godzinach południowych odbył 
się kompaniami wspólny obiad kole- 
żeński a następnie zwiedzanie miasta 
i ókolie Wilna. : ‹ 

W-godzinach wieczornych uezest- 
nicy zjazdn odjechali z Wilna do 
Warszawy. 

  

<w | 
Brzytewka T0LE00-Brillant 

o wkiąstym szlifie, 

  

Pogłoski o utworzenia w Polsce 
patrłarebatu. prawoslaw 1620 
Lwowskie „Diło” informuje, iż 

prawdopodobnie zostanie kreowane 
w Polsce stanowisko patriarchy pra- 
wosławnego. i 

Dotychezas — jak wiadomo — na 
czele cerkwi prawosławnej stoi w 
Polsce metropolita warszawsko-chełm 
ski, arcyb. Dionizy, rezydujący w 
Warszawie. ы 

Wedle pogloscikk patriarchą miał- 
by zostać prawosławny arcybiskup z 
Pińska, Aleksander Inoziemcew, a 
metrop. Dionizy miałby wyjechać za   granicę. 

  

Zbiorowy trud 
Ilekroć stykam się w jakiejkol- 

wiek postaci z zagadnieniem pracy 
oświatowej nie mogę się oprzeć chęci 
wypowiedzenia uwag na temat roli 
jej w naszym życiu społecznym j pań. 
stwowym. Na język cisną się słowa 

"gromkie, wzywające do wzmożenia 
wysiłków społeczeństwa w tej dzie- 

„dzinie. Chciałoby się krzyczeć jak 
ńajgłośniej, by na tym polu nie ża- 
łowano wysiłków, nie skąpiono ener 
gii. Ale w ślad za tym wyłazj z kąta 
duszy refleksja: : 

„Słowem, frazesem wszak nie 
zbudzisz ćńćrgii narodowej. Dość w 
moszym życiu panoszy się i wzrasta 
chwastów frazeologii. Czyn ma jedy- 
nie istotną wartość — nonszalizator- 
stwo, wiełkie słowa 0 obowiązkach, 
5 zadaniach, które czekają nas jako 
obywateli ; członków narodu mają- 
cego wielkie ambicje — to wszak co- 
dzienny nasz pokarm, który poczyna 

nam brzydnąć, Naród tęskni do rre- 
czy konkretnych, prostych i dość ma 
obłudy i zakłamania”. 

„No tak, ale przecie nie mogę się 
rosdwoićć mam własny warsztat, 
przy którym też jest rozległe pole 
działania, Na innych odcinkach nie 
pozostaje mi nice innego, jak tylko 
krzyszeć", 

„Ależ spokojniej. mój panie, 

j wszystko zależy od sposobu i formy 
' tego, co robimy. Byleby nie za głośno. 
Czyż metoda uwypuklanią osiągnięć 
dodatnich urywków wypływających 
z rzeczy dokonanych lub bezńamięt- 
nego podnoszenia braków nie wyda 
lepszych i obfitszych owoców”? 

„Pal sześć, tym razem pasuję, сло 
cieżem się  naczyt.ł _ słusznych 
uwag Andrzejewskiego (Kultura czy- 
tania — Nowa książka zesz. 5) o roli 
twórczej czytelnika i odpowiedzia|- 
ności, jaka na nim ciąży, gdy wybiera 
sobie lekturę do poduszki lub gwoli 
inmej jakiejś okazji, Swój zapał mo- 
ralizatorski wyładu - się przy innej 
sposobności. A więc ad *em, ad rem... 

_ Przed trzema laty ukazał się na 
półkach księgarskich tom zatytuto- 
wany „Książka w bibliotece. Kata!og | 
informacyjny". Zadaniem tej publi- 
kacji bvło przede wszystkim ułatwie 
nie bibliotekarzowi oświatowemu do-- 
konania wyboru książek dla swej hih | 
lioteki. W roku bieżącym wyszedł 
"pierwszy tom uzuwełnień Jest ło: 
| Przewodnik liferacki i naukowy 1933 
—1935. Praca zbiorowa pod red Wan 
dv Dąbrowskiej. Warszawa. 1847 Wy 
dawcą jest Poradnia Bibiiofeczna 
Warszawskiego Koła Związ. u DB blio- 
tekarzy. : 

W latach ostatnieh 674 
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Sławoj-Składkowskiego rezolucję potępia 
jącą czyn bisk. Sapiehy. 

Nasiępnie uchwalono przesłać podzię 
kowanie za przychylne ustosunkowanie się 
do zjazdu na ręce P, Wojewody L. Bo- 
clańskiego, gen. Kleeberga, dyr. Banku 
Maculewicza, naczelnika Żemoyłela i kura 
tora Godeckiego. 

Na zakończenie obrad 
I Brygadę. 

Oki pad 
odśpiewano 

  

      

„Gazela Polska" zamieszcza koresponden- 
cję prof. Tadeusza Pruszkowskiego z Pary- 

ża, poświęconą polskiemu pawilonowi na 

wystawie światowej, Jak wiadomo, pawiłon 

ten wywołał b. krytyczne głosy w prasie pod 

adresem jego projektodawców i twórców. 

Prof. Pruszkowski nie podziela tych sądów 
Pisze: 

„Przekonałem się naocznie, że w dniu 11 

czerwca, na sześć dni przed otwarciem pa- 

wilonu, nie tylko ja ale żaden żywy czło- 

wiek, a co za tym idzie i siejący panikę 

kerespondenci,. nie mogą wypowiedzieć zda- 

nia o wartości architektonicznej pawilonu. 

Dlaczego? Oto z tej- prostej przyczyny. że 

w owym czasie wszystko było w robocie, 

cbslawione rusztowaniami w terenie rozko- 

panym — słowem w warunkach nie pozwa- 

lających na wyrobienie sobie zdania bez 

nsdprzyrodzonych właściwości wzroku zdol- 

rego czytać listy pisane maczkiem w zamk» 

piętej kopercie. 

Dopiera w dniu otwarcia, gdy pozdejmo- 

wano rusztowania, ujrzeliśmy wszyscy nasz 

pawilon z odsłoniętą przyłbicą. Przeżyliśmy 

dzień przyjemnego. triumfu. 

Pawilon polski jest świetny! Opinia moja 

nie jest odosobniona. W szczerych rozmo- 
wach z najtęższymi fachowcami obcymi i 

rodzimymi słyszałem to samo zdanie. 

„.Pawiłon nasz jest mały. Może za mały 

na naszą mocarstwowość. O to niech się 

spierają budżetowcy į propagandziarze. Ale 

pawilon nasz kulturą i smakiem przewyższa 

mnóstwo pawilonów różnych potęg, . dorów- 

nywując pawilonom państw najbardzicj za- 

 avansowanych w łych dwóch dobrach ro: 

dzaju ludzkiego. 

„dBardzo ważną wartością naszego pawi- 

| lenu jest to, że ma on zupełną odrębność 
04 wszystkiego, co na wystawie stoi, Nie jest 
stereotypowy. Byłem tą odrębnością serdecz 

nie ujęty. Wiemy jak trudno jest w dzisiej- 
szym świecie sztanecowych produkcyj powie- 

dzieć eo$ innego a przekonywującego bez 

t zw. „wygłupiania się". Żeby zwrócić na 

siebie uwagę w zgiełku życia współczesnego, 

trzeba albo stanąć na głowie, i to nie w spo 

sób zwykły lecz co najmniej okiem na widel 

próby stworzenia dobrego przewod- 
nika po literaturze pięknej, podejmo- 
wane przez jednostki. Spotkały się 
one z ostrą ; słuszną ' rytykhą. Pojawie 
nie się w druku „Przewodnika po 
beletrystyce* Cz. Lechickiego wywo- 

| łało szerokie echo w prasie. Ogólna 
oeena tej pub" kacjį wypadia dla auto 
ra niesžezegėlnie. 

Przewodnik opracowany przez 
Peradnię Warszawską jest zupełnie 
innego rodzaju publikacją. Zadaniem 
jego jest poinformowanie pracowni- 
ków oświatowych o stanie rynku wy- 
(dawniczego, o wartościowych. z punk 
tu widzenia potrzeb czytelniczych, 
książkach, które pojawiły się osłat- 
nimi czasy na półkach księgarskich. 
Dokonywama iest selekcja, ale tylko 
pod kątem widzenia użyteczności w 
kiblioteee oświatowej w pierwszym 
rzędzie. Stąd dążność do ogarnięcia 
znacznej liczby nublikacyj, (Przewod 

| nik zawiera 2018 pozycvj), krótkość 
i zwięzłość ocen, maiących na celu 
przede wszystkim informację. Wybór 
1 ostateczny sąd o książce pozoslawia 
„sie lkorzysłającemu z Przewodnika. 
I lu rodzi się wątpliwość, czy tego 
rodzajn ocena spełnią dostaterznie 
swą ralę w odniesieniu do bibliotek 
oświatowych, czy bibliotekarz na 
podstawie krótkiej notatki potrafi 

wyrobić zdanie o wartości książki? 
i mimo. wszystko zdarzają się oceny, 

    ca do których miałoby się pewne za- 
strzeženia, Niepodobna przecie wye- 

  

Litwini walczą 
o Kłajpedę 

RYGA. (Pat.) Z Kowna donoszą: 
Walka rządu litewskiego z akcją na- 
rodowo-niemiecką w Kłajpedzie, nie 
dała dotychczas żadnych pozytyw- 
nych wyników. Wobec tego powoła- 
ne zostało specjalne towarzystwo li- 
tewskie, które przeprowadzi jeszcze 
jedną próbę litwinizacji kraju Kłaj- 
pedzkiego przez otwarcie tam w tym 
roku 60 szkół powszechnych litew- 

| skich. 

ML myli 

  

SK 

Zdjęcie przedstawia fragment plafonu w rofundzie honorowej, dzieło arł.-malarza 
Cybisa. 

cu. lub też przy pomocy elementów nieuch- 

wytnych wytworzyć ciszę, która jest stanem 

szczątkowym i nieledwie nieosiągalnym w 

otaczającym nas rwetesie. Jestem zdania, że 

ową ciszę i to w bardzo szlachetnym gatun 

ka udało się naszym architektom osiągnąć 

w sposób niezmiernie prosty ł ładny. 

Niedociągnięcia mamy w szczegółach, któ 

re nie przynoszą Całości krzywdy”. ® н 

  

Zdjęcie przedstawia posąg króla Władys=- 
ława Jagiełły, dłuta art-rzeźb. Belewa. 

liminować całkowicie 
subiektywnych. $ 

A jednak zasadę przyjętą przez 
redakcję należy uznać za słuszną. 
Przewodnik przeznaczony dla biblio- 

elementów 

wać. 

W jaki więc sposób podnieść jego 
wartość użytkową? W doborze ksią- 
żek do bibliotek ważnym kryterium 
musi być wartość literacka książki, 
dlatego przydałyby się wiadomości o 
recenzjach książek, o których infor 
muje Przewodnik, zamieszczanych 
ną łamach naszych czasopism literac 
kich. To podniosłoby wartość Prze- 
wadnika i w pewnym stopniu uzu- 
pełniłoby krótkość i zwięzłość jego 
ocen. 

Rozkład materiału zawartego w 
Przewodniku jest pomyślany trafnie 
i posługiwanie się nim nie sprawia 
trudności. Zresztą wskazówki w jaki 
sposób korzystać z Przewodnika, licz 
ne skorowidze (autorów, autorów 
wznowień, tłhrmaczy heletrystvki t li- 
teraturvy naukowej, ilustratorów ро- 
wieści dła dzieci i młodzieży, temato- 
wo zagadnieniowy beletrystyki oraz 
przedmiotowo zagadnieniowy litera- 
tury nankowej) doskonale orientują 

czytelnika 

Ten bogaty aparat indcksowy pub 
likacji stwarza z niej książkę o nie-   przeciętnej wartości użytkowej. Inte- 
rcsujący się ilustracją książkową wy*     

ARID 
a 

JA 

NADAJE CERZĘ PANI $МЕ> 
ŻOŚĆ | POWAŻ MŁODOŚCI. 
JEST ON NAJPEWNIEJSZYM 
SPRZYMIERZENCEM 

® URODY I POWODZENIA. 

  

    
  

„CZAS”% wychoczi 
Po trzydniowej przerwie wczoraj uka 

zał się znowu ceniralny organ konserwy 
„Czas”. W oświadczeniu redakcji czyta 

my: 
„W Nr. 172 naszego pisma z dnia 25 

bm. pojawił slę artykuł wsiępny, który 
uległ konfiskacie. 

Wyrażamy głębokie ubolewanie z po ‚ 
wodu umieszczenia fego ariykułu na ła 
mach naszego pisma. 

Redakcja stwierdza, że stało się fo 

pod nieobecność Naczelnego Redaktora 
pisma”. 

Okoliczności, które spowodowały przer 

wę w ukazywaniu się „Czasu”, według 
„Kurjera Porannego” przedstawiają się na 

stępująco: 

„Przerwa w wydawaniu „Czasu” stała 
się w związku "e stanowiskiem tego orga 
nu w sprawie krakowskiej. „Czas” zamie 
ścił mianowicie artykuł, który uległ w ca 
łości konfiskacie. 

Przez klika dni następnych uległy kon 
fiskacie wszystkie numery w całości. 

Obecnie w redakcji „Czasu” nastąpiła 

reorganizacja. Według wiadomości za- 
czerpniętych z kół poliłycznych, główny 
'Inspirator ! sprawca stanowiska „Czasu” w 

sprawie krakowskiej p. Wielowieyski zos 

fał usunięty z redakcji | od wpływów na 
pismo, a w miejsce jego wszedł p. Ро- 

tocki. | 

Stało się to między innymi pod wpły 
wem akcji ks. Radziwiłła, który podobno 

nie podzielił opinii p. Welowieyskiego w 

sprawie stosunku do ks. Sapiehy”. 

wyjazd delegacji pol- 
skieł na Mięszynzrodc 
wy Kongres Filmowy 

° ® Paryżu 
Na Międzynarodowy Kongres Filmo- 

wy w Paryżu wyjeżdża w dniu 3 lipca br. 
delegacja polska pod przewodnictwem 
prezesa rady naczelnej Przemysłu Fiłma- 
wego w Polsce, p. Ryszarda Ordyńskie 
go. W skład delegacji wchodzą nadło: — 
naczelnik cenłralnego biura filmowego 
ministerstwa spraw wewnętrznych, p. Jó- 
zef Relidzyński, prezes Zw. Polskich Zrze 
szeń Teatrów Świełlnych w Warszawie, p. 
Stanisław Zagrodziński, prezes Polskiego 
Zrzeszenia Teałrów  Świełlnych Wojew. 
Wileńskiego i Nowogródzkiego — p. E- 
wel Baskind, adwokaci — pp. Henryk Ko 
ral F Józef Hertz, z ramienia Polskiego 
Związku Producentów: Filmowych — apl. 
dr. Ruszkowski, oraz z ramienia dziennika 
rzy — p. Ford. 

Z Paryża uczestnicy kongresu. udadzą 
| się do Havru, gdzie na pokładzie okrętu | 
nNormandie" odbędzie się uroczyste ot   

tek musi przede wszystkim informo=- 

warcie Kongresu, poczem powrócą do 
"Paryża. — 

żyska skorowidz ilustratorów, kryty- 
kowi literackiemu ułatwi zapoznanie 
się ze współczesną literaturą pod róż 
nym kątem widzenia. Mamy w nim 
bowiem zestawienia publikacyj wed- 
lug języka przekładu, rodzajów lite- 
raekich (powieść biograficzna, utwos 
ry dramatyczne i t. p.), Środowiska 
I typów (artyści, chłopi i t. p.), tere- 
nów akcji (Afryka, Chiny i t. d.), za- 
gadnień motywów i tematów (alko= 
holizm... Bandrowauj i t. p.). Tablica 
statystyczna wydawnictw zamieszczo 
nych w Przewodniku pozwala poz 
nać, w jakim stopniu i stosunku wza 
jemnym zostały uwzględnione posz: 
czególne działy. Największy procent 
wyłkazuje, ma się rozumieć, beletsy- 
styka (łącznie z literaturą dla dzieci 
i młodzieży 34.3%/), nastennie nauki 
społeczne i prawne (20.7%/). dalej 
nauki stosowane (10.6%). Niski po- 
ziom daje dział historii (2.2%/0), ale 
ta dlatego, że zgrupowano w osobne 
driały: antobiografie, pamiętniki i 
listy (3,5%/0) oraz życiorysy (3.79). 

Zbiorowy ten trud biblictekarzy 
warszawskich wart jest uznania. Ży= 
czyć tyłko należy, aby Przewodnik 
z taką starannością opracowany zna” 
laz? jak najliczniejszych nabywców 
(cena niesłety dość wysoka zł. 9.50) 
i „ pożytkiem spełniał swe zadanie 
służąc podniesieniu kultury czytelni- 

AH mas. wikia Nowodworski. |  



    

ykopaliska nad 

„KURJER WILEŃSKI" 30.VI 1937 r. 

Dźwiną 

  

Prace terenowe Muzeum Archeologii Przedhistorycznej U. S. B. 
W drugiej połowie bieżącego mie- 

siąca z ramienia Muzeum Archeolo- 
gii Przedhistorycznej U. S. B. p. dr. 
Helena Cehak-Hołubowiczowa rozpo- 
częła prace badawcze na terenie woj. 
wiieńskiego. 

Na wstępie przeprowadzono. ba- 
dania w pobliżu wsi Ławejkuny, Gro- 
Gzie i Pobole, znajdujące się w odleg- 
łości kilku kilometrów na południe 
ed Michaliszek pow. wileńsko-troc- 
kiego. W ub. roku jesienią dziew- 
czynka wiejska znalazła przypadko- 
wo we wsi Ławejkuny w jamie, z 
której brano piasek, bardzo rzadki 
i niezwykły da terenu Wileńszczyzny 
zabytek, a mianowicie — antyczny 
wóżźdź bronzowy. Gwóźdź ten służył 
Jako ozdoba jakiegoś przedmiotu dre 
wnianego — prawdopodobnie skrzy- 
ni lub skrzynki. Na główce gwoździa 
znajduje się stylizowana głowa Iwa 
2 wywieszonym językiem. Zabytek 
ten uratował przed zniszczeniem nau- 
czycie] szkoły miejscowej p. Edward 
Dąbecki, ofiarowując go Muzeum Ar. 
cheologii Przedh. U. S R 

Badania tegoroczne koło Ławej- 
kun miały na celu przede wszystkim 
ustalenie miejsca j okoliczności zna- 
jezienia zabytku. Jednocześnie od- 
kryto w obrębie wyżej wymienionych 
wsi ślady osadnictwa, przypada jące- 
go na okres wczesno-historyczny 0- 
raz z epoki kamienia. Wiele cennych 
zabytków z okresu kamienia gładzo- 
nego (przeszło 4 tys. lat temu) zebrał 
E Edward Dabecki i ofiarowal je 
uzeum Arch. Przedh. U. S. B. 
W ub. tygodniu prowadzono- ba- 

dania nad Dźwiną w gm. drujskiej 
1 leonpolskiej. s 

Koło wsi Czuryłowo przy ujściu 
rzeki Milrycy do Dźwiny rozkopano 
szereg kurhanów bardzo ciekawego 
cmentarzyska: Kopce były usypane z: 
piasku i dochodziły do wysokości 3 
mtr. Szczęśliwym zbiegiem okolicz- 
ności cmentarzysko to nie było przed 
tem zniszczone przez ludność wiej- 
aką. : 

Następnie zbadano zniszczone w 
połowie cmentarzysko  kurhanowe, 
znajdujące się na wysokim wzgórzu. : 
na zachód od wsi Wiata. Rozkopano 
tu również szereg kurhanów. Kopce | 
tego cmentarzyska były niszczone w 
ciągu ostatnich kilku lat przez lud- 

  

  ność pobliskiej wsi, która zakopywała 
w. nich na zimę kartofie. Niestety ani_ 

urząd gminy, ani władze administra- 
tyjne nie roztoczyły opieki nad tyini 
zabytkami, chociaż o istnieniu cemen- 
tarzyska  przedhisiorycznego koło 
Wiaty wszyscy. dobrze wiedzą. 

Również, jak dotychczas, nikt nie 
zaopiekował się wspaniałym grodzi- 
skiem przedhistorycznym, wznoszą- 
cym się stromymi zboczami nad'brze 
giem rzeczki Wiaty na północ od wsi 
Prudniki. Ludność wiejska nazywa 
to wzgórze Zamkiem, a podanie gło- 
sj, że w czasach historycznych stał 
na nim jakiś zamek. Grodzisko znaj- 
duje się obecnie pod uprawą ; wierz- 
chołek jego jest defarmowany przez 

coroczne zaorywanie. Należy spoduie 
wać się, że urząd wojewódzki zao- 
piekuje się tym wyjątkowo pięknym 
i bardzo cennym dla nauki zabytkiem 
przedhistorycznym. Grodzisko znaj- 
duje się na gruntach nieskomasowa- 
nej jeszcze wsi Prudniki. Nie ulega 
watpliwości, że podczas komasacji 
zabytkowe wzgórze, w myśl odpo- 
wiednich przepisów, zostanie wydzie- 
lone i stanie się własnością państwa. 

W dniach najbliższych rozpoczę- 

ie będą m. in. prace wykopaliskowe 
w pobliżu Kurzeńca w powiecie wilej 
skim, a następnie juź w sierpniu nad 
brzegiem Wilii w okolicach Szyłan. 

KRONIKA 
CZERWIEC 

Środa 
cad 

Przepowiednia pogody według PIM'a do 
wieczora dn. 30.6 1937 reku: 

Polskę ogarnia jeszcze ciepłe powietrze 
kcntynentalne, lecz nad Europę Środkową 
napływa już świeża masa powietrza ocea 
nicznego, które w swej wędrówce na wschód 

Dziś Lucyny 

Jutro Taodoryka Kapł. 
  

Wschód słońca — g. 2 m. 47 

Zachód słońca — g. 7 m. 55 

„zbliża się ku zachodnim granicom Polski. 
Pas ścierania się tych dwnch mas przesunie 
się w dniu 30 b. m. do linii Bugu i spowo- 
duje w całym kraju przejściowy wzrost za- 
chmurzenia aż do burz i przelotnych desz- 
czów oraz lekkie ochłodzenie, przy dość sil- 

nych i porywistych wiatrach zachodnich. 

DYŻURY APTEK. : 
Dziś w nocy dyżurują nasiępujące ap- 

łeki: 1) Jundziłła (Mickiewicza 33), -2) 
Mańkowicza (Piłsudskiego 30), 3) Chróś- 
cickiego i Cźaplińskiego (Ostrobramska 
25), 4) Filemonowicza i Maciejewicza 
(Wielka 29) i Sarola (Zarzecze 20). 

Ponadło słale dyżurują następujące ap 
teki: Paka (Antokolska 42), Szantyra (Le 
gionów 10) i Zajączkowskiege (Witoldo- 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach Winda osobowa       

ASS I T I I KITT TI ISO 

„Dzień Morza” w Wilnie 
Uroczystości „Dnia Morza” w Wilnie į 

rozpoczął o godz. 7 capstrzyk orkiestr 

wojskowych, które obeszły miasto, nio- 
sąc transparenty z hasłami „Dnia Morza”, 

© godz. 10 odprawiona zosłała uro- | 
czysła msza św. w kościele św. Kazimie- 
rze; na którą przybyły delegacje organi 
zacyj i stowarzyszeń oraz pocziy szłanda 
rowe związków kombatanckich, delegacje* 
oficerskie j podoficerskie pułków stacja 
nowanych w Wilnie oraz przedstawiciele 
władz i urzędów. i 

Po nabożeństwie uformował się po- 
chód i przeszedł ulicami: Wielką, Zamko 
wą na pl. Kaledralny. 

Po usławieniu się dełegacyj, organiza. 
€yj, związków oraz oddziałów  wojsko- 
wych, podniesiona została bandera | ode 
grany hymn narodowy. — - : 

Podniosłe przemówicnie wygłosił pik. . 
Rudolf Dreszer, prezes Obwodu LM i K w 
Wilnie (brat śp. OFlicz Dreszera). W prze 
mówieniu swym mówca wskazał na konie 
ezność rozbudowy ilofy wojennej jako 
gwaraniki niezawisłości poliłycznej Rze- 
czypospolitej Polskiej oraz na koniecz 
ność posiadania własnych kolonij — su- 
rowców jako koniecznego elementu uł- 
rzymania niezawisłości gospodarczej. Li- 
ga Morska i Kolonialna realizuje w społe 
czeństwie świadomość tych posiulałów. 
Kończąc- przemówienie płk. Dreszer 
wzniósł okrzyk na cześć Rzpliłej, Orkiesi- 

ści poliłycznej, a bez posiadania 

  ra odegrała hymn narodowy. 

„Następnie przemówienie wygłosił Ja 
nusz Ostrowski, dając w swym przemówie 
niu rys historyczny wzmagań Polski o 
morze oraz wskazując, jako _przestrogę, 
na łe wady narodowe, które przyczyniły 
się do ułrały morza. W końcu przemówie 
nia wzniósł okrzyk na cześć Pana Pre 
zydenta Rzpliłej i Marszałka Śmigłego- 
Rydza. 23 

Z kolei płk, Dreszer w imieniu zebra 
nych na uroczysłości „Dnia Morza”! zgło 
sił rezolucję nasłępującej treści: i 

„Zebranj w „Dniu Morza” mieszkańcy 
Wilna i Wileńszczyzny stwierdzają jedno 
myślnie że bez silnej floty wojennej nie 
ma poczucja bezpieczeństwa niezawisło 

włas- 
nych źródeł surowców kolonialnych — 
niezawisłości gospodarczej Rzeczypospo 
liłej Polskiej”, 

Rezolucję tę zebrani składają na ręce 
Pana Wojewody, jako włodarza tej zie 
mi, prosząc o przesłanie jej Panu Prezy 
dentowi R. P. Ignacemu Mošcickiemu oraz 
prezesowi rady ministrów — gen. Sławoj- 
Składkowskiemu. 

Rezolucja ła została przyjęła przez ze 
branych burzliwymi oklaskami, . poczem 
orkiestra odegrała | Brygadę. 

W godzinach popołudniowych na pla 
"cach Kałedralnym i Orzeszkowej odbył 
się koncerł orkiestr, a o godz. 21 — opu 
szczenie flaai. 

L. M. | K. zorganizowała zbiórkę uli 
"na, kłóra będzie trwała przez dwa dni. 

Kiermasz Piotra i Pawła 
dopisał dla wsi 

Wczoraj kiermasz św. Piofra i Pawła | tkanin na wozach wiejskich. 
ściągnął przez cały dzień olbrzymie Hu | 
my pubiiczności, kióra zapelniala szezel 
nie wszystkie przejścia między rzędami 
wozów na placu Łukiskim | bud jarmarcz 
nych na brzegu Wilii przed kościołem 

św. lskuba. Targ na tkaniny wiejskie był 
bardriej ożywiony niż onegdaj. 

Ceny aż со końca kisrmaszu ułrzyma 
Чу się na poprzednim poziomie mimo, że 
zdarzały się wypadki poprostu wydziera 
nia sobie z rąk przez kupujących resztek 

Również tkaniny prywatnego przedsię 
biorcy z Oszmiany, o którym pisaliśmy 
wczoraj cieszyły się dużym powodzeniem. 

Oczywiście rozkupiono całkowicie tyl 
ko tkaniny barwne o oryginalnych wzo 
rach wiejskich, natomiast płółna, szczegól 

ilości nabywców. 

Pod wieczór wozy wiejskie zaczęły się 
na dobre rozjeżdżać. (z). 

nie gorszej jakości nie miały tak wielkiej 

4 |-mienialiśmy wczoraj Saurer-groz! likwida 

MIEJSKA 

— Mięso da obozu harcefskiego zwolnio- 
ne od opłat ubojowych. Magistrat postano: 
wił zwolnić od opłat na rzeźni miejskiej 

mięso, przeznaczone na potrzeby obozu har 

cerskiego. 
— Choroby uakaźne. 37 wypadków za- 

chorowań na choroby zakaźne zanotowano 

w Wilnie w ciągu ostatn. tygodnia, najwięcej 
na gruźlicę i odrę. Z innych chorób zanoto- 

wano tyfus brzuszny, płonicę, błonicę, różę 

i espę wietrzną. ZW 

SPRAWY SZKOLNE 
— Towarzystwo Oświaty Zawodowej bu- 

dewać będzie szkołę. Na ostatnim posiedze- 

nin Zarządu miasta postanowiono przydzielić 
jeden z placów miejskich na budowę gma- 
chu szkoły Towarzystwu Oświaty Zawodo-   wej. 

Dziś już 14 dzień Wilno pozbawione 
jest komunikacji miejskiej. Sirajk pracow 
ników przeciąga się i nie sposób w tej 
chwili określić, kledy | w jaki sposób sy 
tuacja zostanie rozwiązana. Jak już nad 

cją placówki wiłeńskiej. Na razie jednak 

Na pokładzie stałku „Pan Tadeusz”, 
udającego się z Wilna do Werek rozeg 
rał się wczoraj pełen napięcia dramatycz 
nego wypadek. | 

Wśród pasażerów na pokładzie znaj 
dował się mężczyzna w wieku lał 32—35 
w szarym ubraniu z żółłą teczką w ręku, 
jak następnie stwierdzono, Wiłold Piotrow 
ski z Podbrodzia. Słał on na dziobie stat 
ku, zdradzając silne podenerwowanie. W 
pewnej chwili, kiedy słatek zbliżał się do 
Mosłu Strategicznego na Antokolu, Piot 
rowski przeskoczył przez poręcz pokładu 
i wpadł do Wilii, przy czym mało brako 
wało, by koło słatku nie zmiażdżyło des 
perała. у ы 

Dały się słyszeć hisłeryczne krzyki 
kobiet. Słałek zatrzymano. Z pokładu rzu 
cono pas rałowniczy, lecz łonący nia 
chciał z niego skorzystać, Przez chwilę 
jeszcze widać było na powierzchni wody 
teczkę desperała. Na szczęście w tym cza 
sie w pobliżu miejsca wypadku przejeż-   « dżała łódź ratunkowa wodnego posterun 

Po Zjeździe 

Otwarcie Wystawy 
Maryologiczneį 

Wczoraj w południe w murach po- 
Dominikańskich nastąpiło uroczyste otwar 
cie ogólnopolskiej wystawy maryologicz 
nej, zorganizowanej w związku z Kongre 
sem Maryańskim, który rozpoczyna się juł 
ro. 

Uroczystości otwarcia dokonał J. E. 
ks. biskup K, Michalkiewicz w obecności 
p. wojewody Bociańskiego, Komitetu Or- 
ganizacyjnego, licznych przedstawicieli 
społeczeństwa i prasy. 

Ks. biskup Michalkiewicz wygłosił oko 
licznościowe przemówienie, w którym pod 
kreślił znaczenie wysławy. Następnie prze 
ciął wsięgę, otwierając wystawę. 

Na zakończenie goście zapoznali się 
z wysławionymi. eksponałami. Wystawa 
prezenłuje się nadzwyczaj okazale. Skła 
da się z szeregu działów, obrazujących 
kulł Matki Bożej w poszczególnych dziel 
nicach kraju. Bo 

Wysława skupia przeszło 3000 ekspo 
nałów, nadesłanych z całej Polski. 

Wystawa Maryologiczna niewąlpliwie 
cieszyć się będzie dużym powodzeniem, 
zwłaszcza, że ceny wsłępu są bardzo nis 
kie. (Dla dorosłych 50 gr., dla dzieci 20 
gr. i dla wycieczek po 10 gr. od osoby). 

Zwiększenie kontyngontu ekspor- 
towego na trzodę chlew” 

Jak się dowiadujemy, na liplec woje- 
wództwom wileńskiemu 1 -nowogródzkie- 
mu przyznany został konfyngent na wy 
wóz trzody chlewnej do Niemiec w wy- 
sokości 2750 szłuk. : : 

W porównaniu z czerwcem koniyngeni 
lipcowy jest większy o 250 szłuk, 

ARTYSTA MALARZ TEATR. MIEJS. 

W. MAKOJNIK 
PROJEKIY WNĘRZ A 

(mieszkania, biura, sklepy I t. d.) 
Wiwulskiego 6 m. 15, tel. 23-77 

  

      
       
  

10 dni bez autobusów 
strajk trwa I dzień wczorajszy nie przy- 
niósł żadnych zmian. Pracownicy okupują 
cy garaże z napięciem oczekują decyzji 
ministeralnej komisji, wierząc, że orzecze 
nie jej będzie dła nich pomyślne. Decyzii 

| takiej jednak dotychczas nie ma i nie wia | 
| domo kledy nadejdzie. | o 

Dramatyczny wypadek | 
na pokładzie „Pana Tadeusza” 

ku policji. Funcjonariusze policji niezwło 
cznie podjęli akcję rałunkową, lecz toną- 
cy stawiał zaciekły opór. Dopiero po dłuż 
szych wysiłkach wydobyto go przemocą 

"z wody. 
Piotrowski pozosłał na razie pod opie 

ką policji W czasie przesłuchanią nie 
chciał wyjawić powodu  rozpaczliwego 
kroku. | 

Po półgodzinnym przymusowym posto 
Ju „Pan Tadeusz" ruszył w dalszą drogę. 

(c). 

4 rany postrzałowe 
w zatargu o ziemie 
Wczoraj wieczorem dostarczono do 

szpitala św. Jakuba w Wilnie 30-letniego 
Słanisława Kuszela z pod Solecznik z 4 
ranami postrzałowymi. $ 

Kusze! został postrzelony w czasie za 
targu o ziemię. ŚĆ ; 

Sprawcy postrzelenia zosłali załrzyma 
ni. — Słan rannego jest ciężki. (c). 

Młodej Wsi 
  

     Podczas 32-tysięcznego zjazdu młodzieży wiejskiej, przybyłej do Warszawy na 
kongres. Centralnego Związku Młodej W si, poszczególne grupy regionalne popi- 
sywały się na placu Mokołowskim ory ginalnymi łańcami ludowymi. Na zdjęciu 
fragment „trojaka” śląskiego, odłańczo: nego przez ślązaczki i ślazaków w stro- 

jach ludowych. 

zyki lekkiej, 

  

RADIO 
ŚRODA, dnia 30 cezrwcz 1937 r. 

6:15 — Pieśń poranna; 6.18 — Gimnastyka 
6:38 — Muzyka z płyt; 7.00 — Dziennik 
poranny; 710 — Muzyka z płył; 7.15 — 
Audycja dła poborowych; 7,35 — Muzyka 
z płyt, 8:00 —Przerwa; 11:57 — Sygnał 
czasu; 12:03 — Dziennik południowy; 12.16 
Odjazd króła Rumunii do Krakowa; 12:26 
Kcncert popularny w wyk. ork. Ułanów 
Jazłowieckich; 13.00 — Chwilka litewska 
w jęz. litewskim: 13.10 — Muzyka opero- 
wa: 14:05 — Przerwa; 15.00 — Wesoły for 
tepian; 15:10 — Życie kulturalne miasta 
i prowincji; 15,15 — Wiosna grecka — 
dokon. noweli H. Malewskiej; 15.25 — 
Piosenki filmowe; 15:45 — Wiadomości go 

spedarcze; 16.00 Z naszego warsztatu — 
Szkle literacki; 16.15 — Orkiestra mando- 
linistów z Wełnowca; 16.45 — Łodzie po 
dwodne wczoraj — a dzić; 17,00. — Koncert 
kwartetu salonowego Rozgł. Krakowskiej; 
1720 — W przerwie uroczyste powitanie 
króla Rumunii na dworcu w Krakowie; — 
17.50 — Nowe pomysły w lotnictwie — 
reg.; 18.00 — Chwila Biura Studiów; 18.10 
Polskie zespoły wokalne muzyki lekkiej;, 
18:30 — Wieś czyta książki —pog- T.“ 
Rolickiego; 18:40 — Program na czwartek, 
18.45 — Wiłeńskie wiad. sport, 18.50 —, 
Pegadanka aktualna; 19:00 — Mnzyka da- 
wna; 1940 — Skrzynka ogólna —prowa- 
dzi T. Łopałewski; 19.50 — Nasz bilans — 
audycja zbiorowa; 20.15 — Pieśni w wyk. 
Subiny Szyfmanówny; 20:40 — Dziennik 
wieczorny; 20:50 — Pogadanka aktualna; 
20:55 — Przerwa; 21:00 Koncert chopinow. 
sk: w wyk. Sztompki; 21.4* — Kaprowie 
Zygmunta Augusta —recytacje prozy: 21.55 
Reportaż z przebiegu wyściru kolarskiego; 
22.00 — Dwa duety z op. .Sprzedana na 
rzeczona* —- Smetany; 22.10 — — Мизгука 
lekka i taneczna w wyk. ork. wileńskiej 
pod dyr. Wł. Szczepańskiego; 22,50 — Os- 
tatnie wiadomości i komunikaty: 23:00— 
2250 — Tańczymy. 

   

  

CZWARTEK, dnia 1 lipca 1937 roku. 

6,16 Pieśń por. 6,18 Ginin. 6,38 Muzyka. 
7.00 Dziennik por. 7,10 Muzyka. 8,00 Przerwa. 
11,50 Król Karol II w drodze powrotnej do 

Rumunii — transmisja z uroczystego pożeg- 
nania w Krakowie, 11,57 Sygnał czasu. 12 03 
Dziennik poładn. 12,15 Gospodarka-kłopotar- 
ka 12,25 Orkiestra rozrywkowa B. Nagujew: 
skiego — koncert wił. ork. pod dyr. Władysł. 
Szczepańskiego z udz. H. Bornowskiej; 14,00 
Kemunikat Orbisu. 14,05 Przerwa. 15,00 Dla 
najmłodszych. 15,10 Życie kulturalne. 15,15 
Oberek — nowela Jana Minkiewicza. 15,25 
Wileński poradnik sportowy. 15,30 Z ope- 
retek Pawła Abrahama. 15,45 Wiad. gospod. 
16,00 Bajki Kiplinga. 16,15 Chór. 16.45 iWla- 
minowy dzień. 17,00 Transmisja z Budsławia 
na całą Polskę. Odczyt i kiermasz. 17,50 
Peradnik sportowy. 18,00 Chwilka litewska. 
18,10 Typy i oryginały wileńskie — Każyń- 
ski i Morawska — felieton Marii Aleksan- 
drowiczowej. 18,20 Koncert Anieli Laskow- 

| skiej-Zakrzewskiej. 18,40 Program na piątek. 
1245 Wil. wiad. sport. 18,50 Pogadanka. 
19 00 Dzieło jedności i zgody — słuchowisko 
FW rocznicę. Unii Lubelskiej). 19,40 Poga- 
Gnnka. 19.50 Wiad. sport. 20.00 Koncert mu- 

20.45 Dziennik wiecz. 2055 
Wiadomości roln 21,05 Muzyka tan. 21.45 
Ostatnie zwycięstwo — fragm. z powieści 
Ossendowskiego. 22,00 Koncert solistów. 
2250 Ostatnie wiad. 23,00 Tańczymy. W 
przerwie ok. 23,10 „Fraszki na dohranoe". 

TEATR i MUZYKA 
MIEJSKI TEATR LETNI W QGRODZIE 

PO-BERNARDYŃSKIM. 

— Dzisiaj w środę o godz. 8,15 po cenach 
znižonych, komedia znanej spółki autorskiej 
Caillavet'a i Flers'a „Zakochani* w obsadzie: 
pp Detkowska-Jasińska, Górska, Masłowska, 
Skorukówna,  Zastrzežyiska, Borowski, 
Dzwonkowski, Neubelt, Siezieniewski, Woł- 
łejko „w reżyserii Wł. Czengerego. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Dziś ukaże się po raz ostatni świetna 
„operetka J. Straussa „Baron Cygański*. Ceny 
propagandowe. 

› Jutro przedstawienie zawieszone. 
— Premiera oper. „Dzwony = Corneville“. 

W piątek najbliższy do żelazneso repertuańu 
Teatru „LŁułnia” przybywa dzieło Planquetta 
„Dzwony z Corneville". 
;  — Ada Sari w „Lutni* wystąpi we wło- 
rek: 6 lipca. 

Piłani matacytliści 
'Lejba Gierszanowicz i Lejba Kapłan, 

stali mieszkańcy miasteczka Werenów, pow. 

„lidzkiego, udali się onegdaj do Wilna na 

kiermasz Piotra i Pawła, wioząc fury to- 

waTu. ° 

Koło godz. 4 pp., gdy mijali wioskę Ta- 

tarka, położoną na terenie gminy rudomiń. 

“sk ej, zaczepili ich dwaj osobnicy, którzy 

przejawiali daleko zaawansowaną agresyw- 

ność. Woźnice popędzili konie i w ten spo- 
sób zbiegli od napastników. Po upływie ja“ 
kich$ 15 minut posłyszeli za sobą warkót 

motoru i w obłokach kurzu ukazał się mo- 

tocykl, który ominął furmanki i stanął nie- 

rvchomo pośrodku drogi. Byli to ciż sam! 
napastnicy. Jeden z nich uderzył Kapłana, 
wobec czego obaj woźnice wyskoczywszy ® 

wozów zaczęli szybko uciekać przez pole 

w kierunku czerniejącego w oddali lasu. 

Napastnicy zbliżyli się następnie do fur, 
zabrali brezent, worek z towarem «vartoścf 

@0 zł. oraz pocięli nożami znalezioną na 

wozie Gierszanowicza kurtkę, po czym о4- 
jechali w kierunku Wilna. 

Przeczekawszy spory kawał czasu, ofiary 

napadu opuściły kryjówkę I kontynuowały, 

drogę do Wilna, przy czym w Rudominie 
złożyły w policji meldunek o naradzie. Je- 

den z napadnietych zdołał zauważyć numer 

motocyklu, co znacznie ułatwiło połłcji za- 

danie. Po upływie 2 godzin motocykliści z0- 

stali zatrzymani. r 

Okazaii sie nimi miesskažcy m. Wilna: 

Michał B. oraz M'chał W. Obaj twierdzą, 

że napaści dokonali w stanie nietrzeźwym 

i nie pamiętają, gdaie porzucili brezent # 
worek. 

Obu zwolniono. Dochodzenie w toku. fl. 

«н
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wiadomości radiowe 
NIEMCY I AMERYKA TRANSMITUJĄ 

W środę dn. 30.bm. o godz. 21.00 
odbączie się w Polskim Radio koncert 
chopinowski w wykonaniu Henryka Sztom 
pki. Koncert ten wzbudził tak wielkie ra 
inierasowanie zagranicy, że szereg ob- 
cych rozgłośni zgłosiło zamiar transmito 
wania go: Deutschlandsender i Stuttgart 
biorą koncert ten na płyty, by w odpo 
wiedniej porze nadać go dla swych słu- 
chaczy, Ameryka zaš transmituje beżpoś- 

rednio. 

„Z NASZEGO WARSZTATU" 

Szkic literacki przez radio. 

Znana spółka literacka dwojga: Iwo- 
"wlan: Anny i Jerzego Kowalskich, wypu 
ściła w świat kilka ciekawych powieśc, 
„Jak „Mijają nas“, „Zlota kula“, ;„Gruce" 

inne. Ostatnio zaś opracowuje temaly 
podróżnicze w oryginalny sposób, z pun. |- 
kłu' widzenia jedynie przeżyć lierackich. 
„O metodach pracy tej spółki, o trudnoś 
ciach zawodu pisarskiego, o swych .zamie 
'rzeniach opowie radiostuchaczom Anna 
"Kowalska w środę dn. 30 bm. e godz. 
16.00 w szkicu literackim p. t. „Z nasze 

go warszłału”, 

SYMFONIA SZYMANOWSKIEGO 
na paryskim festivału muzyki współczesnej 

W miesiąciu czerwcu odbywa się w 
Paryżu Międzynarodowy Festival Muzyki 
Współczesnej. Dla uczczenia pamięci Ka 
rola Szymanowskiego, który był założy 
ctielem i honorowym prezesem tego towa 
rzystwa na terenie Polski, wykonana zosta 
ła przed wszystkimi innymi koncertami 
Festivalu — 1V Symlonia wielkiego pol- 

skiego kompozytora. Dyrygował  Grze- 
,gorz Fiłelberg, partię fortepianową Ra 
|pat Zbigniew eik 
t 

© Do policji wpłynęty wczoraj dwa mel 
dunki o zaginięciach. 

17 bm. wyszła z domu 1, nia. wróciła 
dotychczas 17-letnia Aleksandra Górska, 

zam. przy ul. Hrybiszki 12. , 
* ® 

Przad czterama lygodniami wyszėdt 7 
domu rzskomo w calu załatwienia jakiej: 
pilnej sprawy w mieścia | dotychczas nie 
wrócił Mikołaj Parszuto (Portowa 3), — 
<36 lat. — Policja wsrczęła poszukiwania. 

    GAGKARKIA I ANTROLIGATORMA 
„ZNICZ“ 

WILNO, BISKUPIA 4, TEŁ. 5-40 
Wykonuje wszelkiego rodzaju 

roboty w zakresie drukarstwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

    

   
  

JE KINO DZIŚ 

'SWIATOWID | suwor. 

  

Portret królowel belgijskiej Astrid 

Portreł tragicznie zmarłej królówej bel gliskiej Astrid, pędzla walka „Van "da 
Winckel. — Poriret ten zostat uroczyšcie zawieszony w parlamencie "belgijskim, 

Od Administrac ji 
1) Przy wypełnianu przekazów 

prosimy o czytelne podawanie imie- 
nia, nazwiska i adresu oraz o wymie 
nienie na odwrocie, na jaki cel pie 
niądze są przesyłane — prenumerata, 
ogłoszenia i t. p. 

2) Przy komunikowaniu nam o 
zmianie adresu prosimy podawać 
obok adresu nowego także i adres 
CEEZEWESK * 

Dziś 
Kino MARS premiera 1) 
Dwa filmy w lednym program'= 
W roli ałównei 
Barbara Stanwyck 
1 Gene Raymont 

w arcywesołej si 
Котей wojskowej p.t. 
Nad program: RTRAKCJE 

  

  

  

Dźentelmen kocha inaczej 
& Przepiękna PEłna melodyj | salių operet 

2) ] IK ka fllmowa. W rol, gł. Gitta Alpar ' 
” Froehlich 

Adolf DYMSZA 
DODEK NA FRONCIE (T. 

Ceny mielsc znižone, 

-„KURJER WICEŃSKIE 3001 1887 6, 

dotychczasowy, gdyż spis prenume- 
ratorów prowadzony jest ie według 
nazwisk, lecz według miejscowości 
(poczt). 

3) O przerwie i zaprzestaniu pre 
numeraty prosimy zawiadomić naszą 
administrację, lub zwracać bezzwło- 
cznie pismo pod naszym adresem т 
dopiskiem „Nie przyjęto”. 

ER 

- Sala<dobrze wentylowana 
  

Dziś. Kró! 
komików 

  

  

Nad program“ UROZMAICONE DODATKI. 

Film dozwolony gła osób od lat 12-tu 

- REKLAMA. JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! ° 
‚ оао 

ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO . t 

- KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE : Т 

00Ц82А.|С|Е SIĘ w „KURJERZE WILEŃSKIM* | 

  

Joe E. Brown 

- GRZ ESZNIK m wóLi 

    

w koMaĆR nad” 
komediami-p t. 

Pocz. senasėw 0 6--J, w niedz i G, o tel   

„Anglia" miał narzeczoną, w której: ko: 
chał się bez pamięci I: z fego też powodu 
chory był na... zazdrość, Na tym punkcie 
pomiędzy nim a narzeczoną doszło ostał 
nio do ostrej scysji Zanosiło się na zer 
wanie, Wówczas w głowie zazdrosnego 
Mikołajczyka zrodził się rozpaczliwy plan 
zamordowania narzeczonej. 

Wczoraj wieczorem wtargnął z nożem 

Romantyczne dzieje 
W tych dniach policja otrzymała in- 

formacje o tym, Iż w jednym z zakątków 
puszczy Rudnickiej ukazał się „duch”, — 
Chłopi przysięgali, że często widują w la 

| sie jakąś sylwetkę, która na widok ludzi 
szybko ginie w zielonej gęstwie. 

Policja posłanowiła zbadać kim jest 
ów „duch”, Wkrótce natknęła się w głę 
bi puszczy na prymitywny szałas, w któ 
rym mieszkała młoda dziewczyna, jak na 
stępnie stwierdzono 18-letnia Uszerówna, | 
córka fabrykanta z Warszawy, j niejaki | 

Dramat portiera hotelowego 
Słanistaw Mikołajczyk, portier hotelu w ręku do jej. mieszkania. Dziewczyna za 

częła uciekać i wzywać pomocy. Krzyk 
posłyszał przechodzący w pobliżu poli- 
cjant, który zatrzymał Mikołajczyka, róz 

/ broił go i odstawił do komisariatu. Po 
chwili, Mikołajczyk, pełan rozpaczy, wy 
korzysławszy moment wyskoczył przez ok 
no II komisariatu na bruk, odnosząc ogól 
ne pofłuczenia ciała. 

tel. 

dwojga zakochanych 
Lolek Rakowski, urzędnik w fabryce. jej 

ojca. : 
Młodzi ludzie zakochali się, a že oj- 

"ciec panny stanął na przeszkodzie, wy- 
ruszyli na romantyczną eskapadę. Ponie 
wał rodzice zaginionych złożyli meldu 
nek w policji i rozesłano. listy .goń- 
cze, romantyczna para kochanków 
powędruje z puszczy Rudnickiej z .pow- 
rołem do słolicy, ym razem jednak pod 
opieką eskorty policyjne!. (e). 

ROZKŁAD JAZDY STATKU 

„PAN TADEUSZ" 

KURSUJĄCEGO MIĘDZY 

kac a WERKAMI 
z przystan. w Pośpieszce, Woło- 
kumpii, Kalwarii i plaży werk. 

Od dnia 22-:g0 czerwca 1937 r, 

W niedziele i święta przy stoneczno-cićpłej 
pogodzie. 

Odjazd z Wilna; 7,35; 035; 11,45; 
16,55; 19,00. : 

Odjazd z Werek: 8,46; 10,45, 13,00, 
15.50, 18.00; 20,20. 

W razię chłodu lub deszczu statek kur- 
sowąć będzie według rozkładu na dzień 
powszedni. $ 

"W dni powszednie bez względu na po 
godę. 

Odjazd z Wilna: 0,10; 16,10; 10.45. 
Odjazd z Werek: 8,00; 10,20; 18,30. 

W dni powszednie przy większej frok- 
wencji, godziny dodatkowe: 

Z Wilna: 11,30; 14,00. 

Z Werek: 12,30; 15.10. - 

Wszelkie informacje co do kursowania 
siatka oraz. zamówienia na wycieczki przyj . 
„muje się na 1-szej przystani statku J. Bo- 

Ё R przy ul. Kościuszki, tel. 15-06. 

       

      

  

*Wolsko, organizacje wolsko- 
Uwaga! wel sportowe, szoitale, wią- 
FO tabryli, warsżłały pracy, szkoły, - 

= Rowarzysząnia: ochronki w ` 

"NOoWOOTWARTA 
CHRZEŚCIJANSKA 

SPOŁDZIELNIA 
ODZIEZOWA 

Wilno, ul. Wielka 27 m. 6. 

Przyjmuje zamówienia na wykonanie 
wszelkiego rodzaju ubiorów i bielizny 

  ai 

HAUCZYCIEĆ MUZYKI 
udziela iekcyj gry na fortepianie .. 

— Ceny pizystępne , 
ul. Jagiellońska Š g. 4-6 dp. 
  

1, 2 lub 3 
pokoje 

umeblowane z balko- 
nem .ze wszelkimi 
wyqodami w pobliżu 
Sądu do wynajecia. 
Tartaki 19 (róg Cias- 
nej) m. 4. tel. 352, 

„(od ioia 6 
2 POKOJE 

przy kulturalnej ro- 
dzinie lub male mie 
-szkania | potrzeb-e 
Tel, 22 — 77 (od 10 

do 7 ie) 

Panienka do sklebu 
firmv „Bat>“ nrzv ul, 

Mickiewicza31 
poszukiwana od zaraz 
Oferty składać razem 

l z fotografią - 

LETNISKO 
= pensionat w maj. 
Kamionka, półtora 
kim, od st. Kamion- 
ka kolei Wilno—Mo- 
łodeczno. Las, rzeka, 
łódka, kajak, kaskas 
dówki, Zgłoszenia ! 
poczta Ostrowiec | 
K/Wilma. Ludmiła Ma- 

twiejewowa | 

` Nauczycielki, 
bony, -wychowawczy* 
nie i wszelkiego ro- 

  
duszu Pracy w Wini 
Poznańska 2, telefon 
12-06, czynne od -g. 

Žr Ade bai 
ZGUBIONĄ 

koncesję nd skład 
apteczny, wyd. przez 
Urząd Wojewódzki w 
Nowogródku na Imii- 
Rywy Chajtowiczówny 
zam, w  Baranowę 
czach, Szosówa 63, 

„unieważnia się 
ZGINĄŁ PIES 

„seter” maści czerwo- 
nej, siersć dłuqa, wa- 
bi sią *„Lotd". Od- 
prowadzić: Baranowl- 
cze, lekarz powiatowy   Za przetrzymanie bę: 
dę ściaaj szdownie 

dzaju e a 
zapośredn о| " 
и&?м: Fun ji R 

  

DG WYNAJ: 
od września WILLA 
Ś-pokojowa z wygo- 
dami (miejscowa ka» 
nalizacja, łazienka, 
prysznic), duża osz- 
klona weranda, oaród 
owocowo - warzywny, 
zabudowania gospo- 
darcze (pralnia, s aj- 
nia itd.) Cena przy- 
stępna. dres: ulica 
Kaiwaryjska nr. 156, 
zk pobliżu koszar 

7 AKUSZERKA 

Maria 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 rane 
do 7 wiecz. ul. J. Ja- 
sińskiego 5—18 ród 

DOKTÓR MED. 

Zyamunt 

Kudrewicz 
Chóroby weneryczne, 
skórne | moczopłcło- 
we ul. Zamkowa 15, 
tel. 19-60. Im 
od 8 8—1 | e 

T AKUSZERKA | 
M. Brzezina 
„ięlektyzeja”, 

elektryzacį 
'ul. Grodzka nr, 27 

(Zwierzyniec) " 

DOKTO2 

Biumowicz 
Choroby werieryczni 
== i aa 
Wielka 21, tel. 824 

Przyjm. od 9—113—8 

Śmiałowska 
oraz Gabinet Kesms- 
tyż. odmładzanie ce- 

A raf 
wągrow, brodavek, tip 

  

| usuwanie tłuszczu a 
bioder | brzucha, kre- 
my odmładza! 

; wanny plakis 
, tryzacja. Ceny. 
stępne Porady bez; 
tna. Zamkowa 26—8 

Mignon G. Eberhart : 

i)! | 
PACJENT 
.. 

  

   

POWIESC 

     
         

Jednym słowem nie ominęłam nikogo, kto mógł 
mieć związek ze zbrodnią na skutek swej obecności 
na miejscu. Po napadzie na Dionę, można było przy- 

puszczać, że tajemnicza okropność konceńtrowała się 
| w moim wschodnim skrzydłe. 

Przy każdym nazwisku napisałam: „Obecność w 
| skrzydle w nocy”.-Przy nazwiskach Байда i Courta 
Melady'ego: „Żadnego dowodu, że opuścił szpital 
przed północą” Jakubowi Teuberowi dostała się uwa- 
ga: „Obecność na drugim piętrze w ciągu dwunastu 
minut”. Nie potrzebuję: objaśniać, jakich dwunastu mi- 
nut. Nagie nasunęło mi się spostrzeżenie, że o ile wie- 
działam, Teuber był jedynym mężczyzną, obęcnym w 
korytarzu wschodniego skrzydła w ciągu tych waż 
nych dwunastu minut. Wolałam wierzyć, że męska rę- 
ka wbiła nóż w serce dra Harrigana, nie kobieca. 
Teuber wiedział gdzie chowano instrumenty chirur- 
giczne, znał szczegółowy regulamin szpitalny, miesz- 
kał w szpitalu i i mógł krążyć po nim swobodnie, nie 
zwracając niczyjej uwagi. Kto jak kto, ale on mógł 
napaść na Dione. Czułam od samego początku, że ten 
napastnik i morderca dra Harrigana była to jedna i ta 
sama osoba. 

Co prawda nie mogłam sobie wyobrazić tego mło- 
dego chudego chłopca w roli zbrodniarza, zwłaszcza, 
że zawsze w lecie cierpiał bardzo na „swoją” astmę. 
Mówię „swoją”, dlatego, że określał tę chorobę: „moja 

| astma”, tak jakby to była jakaś specjalna, tylko jemu 
właściwa odmiana, W okresach, gdy się czuł specjal-- 

| nie źle, jego ciężko zadyszany głos rozbrzmiewał ak- 
centem dumy. Ale nigdy niewiadomo, do czego czło- 
wiek może być zdolny, toteż i jego nazwisko znala?ło 
się na mojej liście. Postanowiłam zbadać, jak długo 

  

bawił na oddziale dia biednych i w jakich m sto- 

sunkach z drem Harriganem. + | 

W każdym wypadku największe trudności nastrę- 

czała pobudka czynu. Zwłaszcza w związku z osobą 

dra Kunce'a, który ciągle krążył po szpitalu i mógł 

zmylić czujność telefonistki, wejść niepostrzeżenie do 

windy, zabrać lancet z sałi operacyjnej i użyć go w 
celu bardzo sprzecznym ź jego przeznaczeniem. Było 
to możliwe, ale mało prawdopodobne. Nocna telefo- 
nistka jest niezwykle spostrzegawcza i lubi namiętnie 
wglądač w cudżę sprawy. No, i nie mogłam absolutnie 
uwierzyć, żeby dr Kunce, naczelny lekarz szpitala 
imienia Melady'ego, był zdolny do morderstwa. Już 
prędzej Jakub Teuber, pomimo swojej astmy, młodo- 
Ści i nieszkodliwości. 

Refleksje nad Teuberem i jego gotowością w spro- 
wadzeniu dla mnie windy an mi znów na myśl 
Lillian Ash. 

Lillian Ash i — musiałam siuknąć krzesłem, a mo- 
że nawet odezwać się nagłos, gdyż dwaj policjanci, 
wartujący w korytarzu, odwrócili się jednocześnie 

i popatrzyli na mnie podejrzliwie. Zakaszlałam ćnergi- 
cznie i złożywszy. swój dokument, schowalam go sta- 
rannie do obszernej kieszeni fartucha. 

Ni z tego ni z owego nabrałam absolutnej pew= 
ności, że to Lillian Ash wytarła ślady palców z ręko- 
jeści lancetu. Wszak przyłapałam ją w windzie bez- 
pośrednio po strasznym odkryciu, pochyloną nad cia- 
łem. Nie mogłam sobie przypomnieć, aby, przed przy= 

' byciem policji, kto inny podszedł sam do windy. Wy- 
glądała przytym przeraźliwie, tak jakby doznała okro- 
pnego wstrząsu. 

Powtarzam, że doszłam nagle do zupełnej pewno- 
  

ści, że to ona słarła z błyszczącej, lustrzanej rękojeści 
tłuste smugi, będące napewno odciskami paleów i dło- 
ni. Nie wiedziałam tylko, dlaczego to zrobiła. Jeżeli 
to były odciski jej palców? Ale tego trzebaby dopiero 
dowieść, 

ROŻDZIAŁ IX: 

Zaszłam w swoich myślowych dóchodzeniach pz 
lej niż zamierzałam. Sprawy tajemniczego zniknięcia 
Piotra Melady'ego postanowiłam: na razie nie rozpat- 

rywać, Na- papierze, bo oczywiście nie mogłam 6 tym 
nie myśleć. 

. Zresztą był już najwyższy czas zająć się poranną 
toaletą pacjentów: myciem i czyszczeniem zębów, 
żeby zdążyć przed śniadaniem. 

Przekazałam klucze dziennej superintendenice z 
uczuciem ogromnej ulgi. Musiała słyszeć o nocnej 
awanturze i pewnie niewiele spała, bo była okropnie 
blada į mizerna. Na szczęście nie wspomniała słowem 
`о swym ostrzeżeniu z ubiegłego wieczora. Nie. byłam 
w nastroju do wysłuchiwania gadaniny na temat; — 
„A co, nie mówiłam”? nawet od - osoby. "AE 
w duchy. | 

Atmosfera śniadaniowa podziałała mi jeszcze na 
nerwy. Nikt nie miał „apetytu, a pielęgniarki szeptały 
i szeptały, oglądając się wciąż za siebie i podskakując 
nerwowo za każdym brzękiem w kuchni. Z jadalai 
udalam się "wprost do swego pokoju, przy czym po 
drodze nie odpowiedziałam na żadną badawczą za* 
czepkę i wbrew swym: przewidywaniom, zasnęłam mo 
mentalnie kamiennym snem. Nawet pielęgniarka, przy< 
zwyczajona do dorywczych, często niędostatecznych 
wypoczynków, moóże być czasami zmęczona, 

(D. <, n.) 

     
    
   

  

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: 
Konto P,K.O. 700.312 

Caairata = Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4. 
Rzśat,cja: tel. 70—godziny przyjęć 1—3 po południa 
Adzitntzteacja: tel. 99—czynna od godz. 9.30— 15.30 | PezeGrtawiciele: Kiecz, Nieswteż, Slonim, 
DraBarnts tel, 3-40, „Redakcja rękopisów nie zwraca. 

Wydawościwo „Kujes Wileński" Sp. +0. 0, 

Oddziały: Nowogródek. ol. Kościelna 4 
Lida, ul. Zsinkowa 61 

  PPP 

Earscówi a? at. Narutowicza 70 

Sze7zuczyn. Siolpe -. Wołożyn, Wilejka. 

     

   

  

    
    

     
     

     

CENA PRENUMERATY miesięcznie: s ode 
moszeniem do domu w kraju—38 zł., za grze 

ńicą 6zł. e odbiorem w sdministracji zł. 2.60, 

na wst, w miejscowościach, gdzie ate mu 

arzędu pocztowego ant agencji zł. 260. |    

fi, 6 й 

2   

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimett. przęd tekstem 75 gu., w tekście 60 
za tekstem 80 f: kronika cedakc. | komunikaty 60 gi. £8 wiersz 
Do tych cen do » 
szeń w tekście 5-cto lamowy, £a tekstem 10-łamowy. 
brykę „nadesłane? redak:ja nie odpowiada. zee m, 

u 
17. — 19. 

zmiany terminu druku ogłoszeń 1 nie prz jmuję SE 
szenia są przyjmowane w godz. 8.80 

  

IE
 

icza się za ogłoszenia cyfrowe ta ek doty 

l З й 

 


