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ь Opiata pocztowa uiszczona ryczałt: 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

BARANOWICZE — ul. Szeptycki: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy: 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

  

KLECK — sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa 
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BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
TWIENIEC — sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

— A. Łaszuk. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

„Ruch“. 

WOCADOZRRETPTTOWWYAEPWNCA 
gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WOŁKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

    

   

  

   

'W PERSPEKTYWIE TYGODNIA Pienarne posiedzenie Senatu ECHA STOLICY Prawosławie 
Nowy rząd p. Maniu. Po kilku pró- 

ach udało się wreszcie. utworzyć p. 

aniu gabinet. Rząd ten będzie rzą- 

dem przejściowym. Jego  najważniej 

szem zadaniem jest załatwienie palą- 

cych spraw bieżących wynikłych wo- 

bec objęcia tronu przez króla Karola II 

i doprowadzenie do koronacji nowego 

monarchy, która ma nastąpić na jesie- 

| BOB |; 
Nowy rząd przedstawił się parla- 

| mentowi w ubiegłą sobotę. W mowie 

programowej premjer Maniu wyjaśnił, 

iż objęcie tronu przez Karola II nie by- 

ło żadnym aktem rewolucyjnym, a na- 

' stąpiło zgodnie z przepisami konstytu 

cyjnemi, książę Karol bowiem zwrócił 

się do rządu zapowiadając swój przy- 

jazd i prosząc o pozwolenie, do czego 

rząd się przychylił. 
Gdy książę Karol zbliżył się do gra 

nic Rumunji, rząd przedstawił w pią- 

tek rano Radzie regencyjnej wniosek 

formalny o udzielenie księciu pozwole- 

nia na powrót. Rada regencyjna wnio 

sek przyjęła i postanowiła, że książę 

zamieszka w pałacu Cotroceni. 
'W myśl ustawy z dnia 4 stycznia 

1906 roku, książę Karol mógł powró- 

cić przed upływem wyznaczonego ter- 

minu 10 lat, jedynie za zgodą króla 

lub Rady regencyjnej. W ten sposób 

powrót Karola odbył się na drodze le- 

galnej. Po przyjeździe księcia powsta- 

| ła kwestja, czy wejdzie on jedynie w 

skład Rady regencyjnej, czy też zosta- 

nie ogłoszony królem. Karol oświad- 

" czył, że decyzja zależy od rządu i par 
lamentu i że on zgodzi się na każde 

rozwiązanie kwestji. 
Zgromadzenie narodowe powołało 

księcia na tron z zachowaniem wszyst- 

kich przepisów konstytucyjnych. „Mo- 

żemy się jedynie — zaznaczył Maniu 

— skłonić z wdzięcznością przed 

królem, który dał takie widoczne do- 

wody poszanowania konstytucji i któ- 
rego postawa umożliwia  najpiękniej- 

sze nadzieję, co do ducha, w jakim bę- 

dzie sprawował rządy. 

Oświadczenie p. Maniu ostatecznie 

potwierdza wersję, iż powrót ks. Karo 

la do Rumunji był przygotowany 

przez stronnictwo narodowo-chłopskie 

które, wiążąc swe losy z popularną. w 
kraju osobą króla Karola umocni swo- 
fa pozycję, odsuwając od wszelkich 

/ wpływów na długo liberałów. 

Niemcy, a idea Paneuropy. Termin 

odpowiedzi państw europejskich na 

memorandum p. Brianda w sprawie 
utworzenia federacji państw  europej- 

skich upływa 15 lipca b. r. Powodze- 
nię inicjatywy francuskiej — rzecz nie 

«| wymagająca tłomaczenia — uzależnia 

/ ne jest przedewszystkiem od stanowi- 

ska w tej materji Anglji, Niemiec i w 

pewnym stopniu Włoch. Jeżeli bowiem 
Anglja w myśl zasady nieangażowania 
się w sprawy kontynentu europejskie- 

go nie wezmie udziału, federacja euro- 

pejska może dojść do skutku, gorzej 

natomiast będzie jeżeli Niemcy odmó- 
wią poparcia projektu Brianda. Ewen- 

tualna odmowa Niemiec pociągnęłaby 
Włochy, które jak wiadomo znajdują 

| się w ostrym konflikcie z Francją. W 

_ tym wypadku projekt unji europejskiej 

 nfewątpliwie spocznie na długo w ar- 

- chiwach dyplomatycznych. Jeżeli nato 
„miast Niemcy Wezmą udział w  unji, 

opozycja Włoch nie będzie zbyt groź 
a i federacja ma zapewnione widoki 

  

    
powodzenia. 

Nie ulega wątpliwości, że Francja 

w głównym stopniu zainteresowana 
, Jest w zorganizowaniu unji. Ostatn'a po 

dróż, Loucheura ma. właśnie na celu 

pozyskanie państw środkowej Europy 
dla idei unji europejskiej i zneutralizo- 

= wanie zabiegów dyplomacji włoskiej, 

która wobec nieporozumień francusko- 
włoskich inicjatywy francuskiej rzecz 

Jasna nie popiera. 
JWyszczególnione wyżej  przypu- 

Szczenia co do losu koncepcji unji eu- 
ropejskiej znajdują potwierdzenie w 

dotychczasowym stosunku państw €u- 

topejskich do tej ide. Oto np. Anglja 

w roku 1929 na sesji w Genewie po- 

traktowała projekt Brianda wręcz wro 

  

  

go. Jej delegat, obecny minister handlu 

lord Graham, nazwał projekt Brianda 

piękną fantazją. Niepowodzenie konie 

rencji londyńskiej wpłynęło na zmianę 

stanowiska Wielkiej Brytanji.. Min. 

Henderson na wiosennej sesji Ligi Na- 

rodów wyraził teoretyczną zgodę na 

projekt unji europejskiej. Podobno 

Niemcy nie ukrywały zastrzeżeń. 

Zmarły min. Stresseman odpowiadając 

w r. 1929 p. Briandowi podkreślił, że 

federacja europejska tylko wtedy mo- 

że dojść do skutku, o ile nie będzie 

ona zwrócona ostrzem przeciwko inne 

mu kontynentowi .lub.państwu, które 

w niej udziału nie wezmie. Stresseman 
miał na myśli Stany Zjednoczone Ame 
ryki i Rosję sowiecką. 

Troska Stressemana o to, aby fe- 

deracja nie była organizacją wrogą 

Stanom Zjednoczonym, lub Sowietom, 

wypływała z całokształtu niemieckiej 

polityki zagranicznej, która po zrzuce 

miu ciężarów okupacyjnych dąży do 

objęcia roli pośrednika amerykańskie- 
go w Europie. Już obecnie w znacz- 

nym stopniu rolę tę Niemcy wykony- 

wują. Trzeba pamiętać, że tylko przy 

pomocy Ameryki doszedł do skutku 

plan reparacyjny Dawesa i Younga, że 

dzięki pożyczkom amerykańskim Niem 

cy się dźwignęły z chaosu gospodarcze 
go, że włożenia kapitału amerykańskie 

go w przemysł niemiecki stale rosną. 
Wymowną tego ilustracją jest nabycie 

przez kapitał amerykański akcyj A. E. 

G. (Allgemeine Elektrizitas Gesel- 

'schaft), zakupione przez General Mo- 

tors fabryki samochodów Opel, pokaź 

ne udziały. amerykańskie w przemyśle 

chemicznym i towarzystwach  okręto- 
wych. 

Zaangażowanie się Niemiec w kon- 

cepcji unji europejskiej która została 
wysunięta (nikt temu nie zaprzeczy) 

pod wpływem rosnącej wciąż ekspan- 

sji gospodarczej i agresywności polity 

cznej Stanów Zjednoczonych Ameryki 

musi narazić Niemcy na zerwanie lub 
conajmniej na rozluźnienie dotychcza- 

sowej współpracy z amerykańskim wu 

jaszkiem. Na to bynajmniej się nie za- 

nosi. Dopóty Niemcy nie miały uregu- 

lowanych odszkodowań wojennych, 

dopóki w Nadrenji znajdowały się od- 

działy francuskie, polityka niemiecka 

była skrępowana. Teraz sytuacja ukła- 
da się inaczej. Niemcy mogą się mniej 

liczyć z Francją, która jest głównym 

adwokatem federacji i napewno nie bę- 

idą ryzykowały wygodnej pozycji €u- 

ropejskiego zastępcy Ameryki na rzecz 
mglistej i mało realnej koncepcji unii 
europejskiej. Liczne głosy prasy niemie 

ckiej, że wspomnimy artykuły wpływo- 
wej „Kólniche Zeitung”, że opinja pu- 
bliczna w Niemczech nie jest projek- 
tem Brianda zachwycona. Można przy 

„puszczać, że odpowiedź niemiecka bę- 
dzie najeżona zastrzeżeniami. 

Raport komisji Simona ogłoszony 

przed kilku dniami, o czem już pokrót 

ce pisaliśmy, jest najważniejszem wy- 
darzeniem w polityce angielskiej. Zna- 

czenie pracy komisji Simona podnosi 

fakt, że składa się ona zarówno z przed 
stawicieli partji pracy jak konserwaty- 

stów i liberałów. W. ten sposób wnio- 

ski, które będą ogłoszone w drugiej 

części raportu są wynikiem porozumie 

nia pomiędzy trzema ugrupowaniami 

politycznemi Anglji. Prasa angielska 
podkreśla z naciskiem, że raport po- 
šwigca stosunkowo bardzo niewiele 

miejsca akcji Gandhiego. Komisja Si- 
mona nie przywiązuje do tego ruchu 

większego znaczenia. Istotnemi przesz 
kodami dla uregulowania stosunków 
indyjskich są różnice językowe, religij 
ne, kastowe, zaniedbanie kulturalne, po 

łożenie gospodarcze i t.p. Tego rodza- 

ju oświetlenie stosunków panujących 

w Indjach z góry przesądza że reformy 

zaprojektowane przez komisję Simona, 

nie będą zbyt radykalne. Sz. 
KIEKIS RICKA A TAB DIARY RAZOWA ESS WASZA ZO 

KOMITET EKONOMICZNY MINI- 
STRÓW. 

WARSZAWA. 16. 6. (PAT). W dniu ju 
trzejszym w godzinach popołudniowych od- 
będzie się pod przewodnictwem p. premjera 
Sławka posiedzenie komitetu ekonomicznego 
ministrów, na którym m. in. omawiane będą 
sprawy związane z zagadnieniami rolnemi. 

PORZĄDEK DZIENNY. 

WARSZAWA. 16. 6. PAT .P. marszałek Senatu Szymański zwołał 
plenarne posiedzenie Senatu na dzień 18 czerwca na godz. 11 przed południem 

Pod obrady wejdą następujące punkty komisji skarbowo - budżetowej, 
spraw zagranicznych i wojskowej, oświaty: i kultury i komisji prawniczej. Po- 
rządek dzienny 36 posiedzenia Senatu, które obejmuje: 1) wybór marszałka 
Senatu, 2) sprawozdanie połączonych komisyj gospodarstwa społecznego i 
purawniczej © projekcie ustawy o ochronie drobnych dzierżawców rolnych — 
sprawozdawcy sen. Szuyski i Wodziński. 3) Sprawozdanie komisji skarbowo 
budżetowej o projekcie ustawy o zniesienie pobierania od urzędników komu- 
nalnych dodatku od państwowego podatku dochodowego na rzecz związków 
komunalnych — sprawozdawca Przybylski. 

4) Sprawozdanie komisji skarbowo - budżetowej o projekcie ustawy w 
sprawie uzupełnień prowizorjum budżetowego na ozas od 1 stycznia do 31 
n'=rca — sprawozdawca sen. dr. Szarski. 5) sprawozdanie komisji prawniczej 
o projekcie ustawy, zmieniającej ustawę o ochronie lokatorów — sprawozdaw 
ca sen. Dobrzański. 8 

6) Sprawozdanie komisji prawniczej o projekcie ustawy w sprawie za- 
miany niektórych postanowień rozporządzenia Pana Prezydenta Rzeczypospo 
litej z dnia 6 lutego 1928 roku, zawierającego prawo o ustroju sądów por 
wszechnych — sprawozdawca sen. dr. Casowski. 

7) Sprawozdanie komisji spraw zagranicznych i wojskowej o projekcie 
ustawy w sprawie ratyfikacji połsko - niemieckiego układu waloryzacyjnego, 
podpisanego wraz z protokółami końcowemi w Berlinie z dnia 5 lutego 1926 
r. — sprawozdawca sen. Gliwic. t : 

8) Sprawozdanie komisji spraw zagranicznych i wojskowej o projekcie 
ustawy w sprawie ratyfikacji trzeciego protokułu dodatkowego do konwencji 
handlowej z dnia 23 kwietnia 1925 r. między Rzeczypospołitą Polską a repu- 
bliką Czechosłowacką, podpisanego w Pradze w dn. 9 lutego 1928 r. — spra 
wozdawca sen. dr. Kozicki. 

9) Sprawozdanie komisji oświaty i kultury o projekcie ustawy w spra- 
wie częściowej zmiany ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. a stosunkach służbowych 
nauczycieli w brzmieniu; ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej z dnia 15 lipca 1927 r. — sprawozdawca sen. dr. Kopciński. ; 

Žyczenia Polski dla krėla Karola 
BUKARESZT. 16. 6. (PAT). Polski minister pełnomochy: Szembek ad- 

wiedził ministra spraw zagranicznych Mironescu, aby w imieniu Pana Prezjy- 
denta Rzeczypospolitej Polskiej i sządu polskiegoj złożyć, życkenia z powotlu 
wstąpienia ną tron króla Karola II. 

WYWIAD PREMJERA MANIU. 

BUKARESZT. 16. 6. (PAT). Premjer Maniu udzielił wczoraj wywiadu 
przedstawicielom prasy. Premjer oświadczył, że w dziedzinie polityki zagrani- 
czńej w Rumunji nie zajdą żadne zmiany. Rząd będzie żywił uczucia przyjaž- 
ni w stosunku do wszystkich narodów. Na zapytanie czy jakiekolwiek z mo- 
carstw zagranicznych odegrało jakąś rolę w dokonaniu ostatniego przewrotu 
w Rumunji, premjer odpowiedział odmownie. Sprawa ta była sprawą wew- 
nętrzną Rumunji została też załatwiona jako taka. Zagadnięty o sprawę granic 
państwa premjer powiedział: Mógłbym przypomnieć panom przemówienie 
króla, w którem oświadczył on, że obecne granice ulegną zmianie. Nie może 
być mowy o rewizji granic. Sprawie pokoju może służyć jedynie zasada nie- 
naruszalności traktatów pokojowych i granic ustalonych przez te traktaty. 

Mirister Grandl w Wiedniu 
WIEDEŃ, 16. 6. Pat. Na cześć bawiącego tu włoskiego ministra spraw zagranicz- 

nych Italji Grandiego kanclerz Schober wydał dziś Śniadanie. W godzinach popołudnio- 
wych min. Grandi wraz z małżonką zwiedzał centrum i okolice Wiednia. Jutro minister 
Grandi odjeżdża do Rzymu. 

Echa zajść przed poselstwem polskiem 
PRAGA. 16. 6. (PAT). W związku z sobotniemi demonstracjami komuni- 

stów przed gmachem poselstwa polskiego, podczas kórych wybito szyby, wy- 
raził dziś minister spraw zagranicznych chargć d'affaires Rzeczypospolitej 
Polskiej radcy legacyjnemu Janowi Karszo - Siedleckiemu wyrazy ubolewania. 
Dalsze śledztwo policyjne w tej sprawie nie dało dotychczas żadnych pozy - 
tywnych rezultatów. 

  

MOSKWA. 16. 6. (PAT)4 W. komisacjącie spraw; zagganicznydh odbyła się pierwsze 
posiedzenie niemiecko, sowieckiej Komisji gojednewczej. Przewodniczył członek komisji 
sowieckiej Stomoniakow. Na porządku dziennym pieiwszej sesjį Komisjį išguruję 13 spraw 
zaproponowanych przez stronę 4owiecką i prawie tyją spfaw, wysuniętych: przez, stronę 
niemiecką. 

Agencja Tass stwżerdza, że wiadomość podacia przez) prasę niemiecką, jakoby komi 

sja pojednawcza niemiecko sowiecką miała razważać między innemij sppakvy) polityczne, 

omawiane w drodzej dypłomatycznej w! Berlinie 4 Moskwią i nie są bynajmniej| umieSZCzo- 

nę na porządką dziennym spsji komisji pojednawczej. 

Prezydeni Hoover o nowej farylie celnej 
WASZYNGTON, 16. 6. Pat. Prezydent Hoover oświadczył, że podpisze bill w spra- 

wie taryfy celnej, uchwalonej niedawno przez obie Izby. Zdaniem prezydenta Hoovera za- 
strzeżenia niektórych państw co do wysokości poszczególnych stawek celnych mogą być 
uwzględnione. 

  

  

Sensacyjne włamanie do skarbca banku 
DYREKTOR I DWAJ WOŻNI BANKU HANDLOWEGO W ŁODZĘ ZAM- 
KNIĘCI W SKARBCU PRZEZ BANDYTÓW. — DAREMNE USIŁOWANIA 
OTWARCIA ZATRZAŚNIĘTEGO SKARBCA. — ZAMKNIĘTYM GROZI 

ь UDUSZENIE. 
ŁODŹ. 16. 6. Sensadyjnego włamania dokoranq do kas Banku Handlo- 

wego w Łodzi. Mianowicie gdy jeden z, dydektazów, banku Kalinowski wszedł 
o godzinie 10 wieczorem do gmrachu banku zauważył brak woźnego Hofmann, 
który o tej porze winien był mieć tam dyżur, To skłoniła do przegzukanka; 
wnetrza banku, a przedewszystkiem pomieszązefi kasų 

‚ — Okzało się, że zamki skarbca sąj naruszone, zaś drzwi zatrzaśnięte, tak 
że nie sposób ich otworzyć., W skarbcu byłą porad 200.000 zł., które zape- 
wne padły łupem włamywaczy. Pozatem został rozbity cały szereg kas podrę 
cznych z których skradziona nieobliczoną ną razią jeszce gotówkę. 

_ _, Dalsze badania przyniosły jeszcze sensacyjniesże odkrycja. Bandyci w 
liczbie około sześciu rozpączęli pracę okało godziny 3 pq poł., wszystkich zhś 
którzy przybyli w tym Geasie do banku zatrzymywali siłą, pczem złatrzasnęlłi 
ich w skarbcu. Zamknięcji zostali praawdopodebnie dyrektor * Przedpełski (i) 
wóch woźnych. : r 

Zachodzi obawa, że zamknięci w skarbcu mogą się udusić | zj płowodu 
braku powietrza. Wysiłki otwarcja skarbca narązie kazały się daremne. Te 
iegraficznie rozesłano wezwanie doj specjalistów którzyby drzwi skarbca zdo- 
łali możliwie prędko otworzyć. 

Włamywacze zbiegli. Wsfzczęta za nimi encygiczny pościg. 

PRZYJĘCIA U PREMJERA PUŁK. 
SŁAWKA. 

WIARSZAWA. 16. 6. (PAT). P. prezes 
Rady ministrów Walery Słeywek przyjął w 
dniu dzisiejszym przed południem p. ministra 
spraw wewnętrznych Składkowskiego i pier 
wszego prezesa Najwyższego Trybunału Ad 
ministracyjnego Różyckiego. Po południu 
zaś kierownika ministerstwa skarbu p. Matu 
szewskiego. 

KANDYDATURA SEN. KŁUSZYŃ- 
SKIEJ NA VICE MARSZAŁKA SE- 

NATU. 
WARSZAWA. 16. 6. (tel. wł. „Sło- 

wa''). Jak się dowiadujemy, na miejsce 
zmarłego wicemarszałka Senatu Stani- 
sława Posnera, wysuwa obecnie PPS. 
kandydaturę senatorki Doroty Kłuszyń 
skiej. O ile sen. Kłuszyńska obejmie to 
stanowisko, będzie ta pierwsza kobie- 
ta w historji, która zajmie podobne sta- 
nowisko. 

KREDYTY ZAGRANICZNE DLA 
MOŚCIC. 

WARSZAWA. 16. 6. (tel. wł. „Sło- 
wa') Bank Gospodarstwa Krajowego 
otrzymał od swoich korespondentów 
zagranicznych kredyt 18 miesięczny w 
wysokości 210 tysięcy funtów sterlin- 
gów czyli 9 miljonów złotych. Kredyt 
ten przeznaczony jest na dalsze inwesty 
cje państwowej fabryki azotniaków w 
Mościcach. 

NIEMCY UCHYLAJĄ SIĘ OD WSPÓL 
NEGO DOCHODZENIA. 

WARSZAWA. 16. 6. (tel. wł. „Sło- 
wa') Starosta w Gniewie zapropono- 
wał landratowi w Kwidzyniu wspól- 
ne dochodzenie w celu wyjaśnienia zaj 
ścia granicznego które miało miejsce 
na odcinku granicznym Wielkie Wiosło 
w dniu 13 bm. 

Dziś rano landrat kwidzyński од- 
powiedział, że po porozumieniu się z 
rejen cją Kwidzyńską uważa wspólne 
dochodzenie w tej sprawie za zbędne 
ponieważ strona niemiecka ustaliła 
mtarodajny dla siebie stan faktyczny 
zajścia przyczem rezultaty dochodzeń 
niemieckich są całkowicie sprzeczne z 
wynikami dochodzeń strony polskiej. 

1 1А KORDONÓW 
OKAZJA DO NOWYCH WYSTĄPIEŃ 

ANTYPOLSKICH. 

W dniu 11 lipda jako 10 rpcznicę 
ofensywy Tuhaczewskiego odbędą się 
w Mińsku i we wszystkich miastecz- 
kach Białejrusi wielkie / demonstracje 
antypolskię pod hasłem ; „wyzwolenia 
Białejrusi od, błałopołaków*.  Specjal- 
na komisja powołaną dłaj zojrganizowia- 
nia tego obchodu już opracpwała) plan 
manifestacyj. M. in. w Mińsku ma być 
urządzoną wystawaj ilustrująca udział 
partyzantów w walkach armji czerwo- 
nej, w klubach spwieckich odbędą się 
odczyty, i wiece ploświęcone; ofensywie 
wojsk czerwonych. Dzień 11 lipca u- 
znany został za wolny od pracy, W 
Mińsku odbędzią się wielka demonstra 
cja, uliczną Z udziałem wojskaj i zatru 
dnionych w, fabęykach i zakładach pań 
stwawych robotników pod hasłem wal 
ki z imperjalizmiem. 

„WOSPRESZCZAJETSIA GOWORIT* 
PO POLSKI". 

„Socjaldemokratas* donos; że, wszy: 
robotnicy) Polacy pracujący w warsztal 
lub, przedsiębiorstwach państwowych w Ko 
wnie zostają; zwolnieni. W stosunku do roz 
mawiająqych po polsku będą stosowane spe 
cjalne karyt włącznie do pozbawienia pracy. 

WYPADEK LOTNICZY. 

Pod S zawlami wydarzyła się ka- 
tastrofa samolotowa. Wskutek defektu 
motoru aeroplan wpadł do jeziora. 

Lotnik poniósł śmierć na miejscu. 

  
  

  

  

Sowieckie pochwały 
Dotychczas monopol na pochwały 

prasy sowieckiej miała tylko „Gazeta 
Warszawska”. Widocznie laurów tych 
pozazdrościł jej „Robotnik* to też z 
okazji ostatniej noty polskiej w  spra- 
wie „zamachu na poselstwo sowiec- 
kie postanowił udowodnić, że potrafi 
też zasłużyć na pochwałę Izwiestij i ła- 
skawe względy p. Bratina. 

Omawiając odpowiedź polską na 
noty sowieckie doszedł „Robotnik** do 
następujących wniosków: 

„Jedno z dwojga, albo nie chcą wykryć 
przestępców, a w takim rezie należy takie 
władze bezpieczeństwa traktować narówni z 
przestępcami, albo nie potrafią wykryć, a w 
takim razie dowiodły swej nieudolności. W 
jednym i drugim wypadku nasze władze bez 
pieczeństwa wymagają gruntownej  refor- 
my“. 

„Izwiestija“ skwapliwie tym razem 
przedrukow”ły uwagi „Robotnika* do- 
dając od siebie, że jest to. „kompeten- 
tua ocena noty polskiej". 

III EL KU 

w Bolszewji 
ODPOWIEDŹ NA WYWIAD Z ME- 

TROPOLITĄ SERGJUSZEM. 

Wychodząca w Paryżu gazeta ro: 
syjska „Poślednija Nowosti* zamie- 
ściła nadesłaną z Moskwy obszerną 
odpowiedź na słynny wywiad metropo 
lity Sergjusza z dziennikarzami zagra- 
nicznymi, w którym kierownik Cerkwi 
prawosławnej w Rosji „protestuje 
przeciwko niesłusznym rzekomo zarzu 
tom prześladowania prawosławia i 
wszelkich wogóle kultów religijnych 
przez rząd sowiecki. ° 

„Nie wchodząc w ocenę przyczyn 
— głosi „odpowiedź — które spowo 
dowały metropolitę Sergjusza do rzu 
cenia tak jasnego dla wszystkich wie 
rzących fałszu i oszczerstwa na Cer- 
kiew, uważamy za swój obowiązek 
dać na pytamia reprezentantów prasy 
odpowiedź prawdziwą, niszczącą  po- 
wyższy fałsz i oszczerstwo”. 

Następnie  „Poślednija  Nowosti“ 
szczegółowo przytaczają te odpowie- 
dzi, w których autorowie stwierdzają 
fakt ostrych prześladowań, dotykają- 
cych przedewszystkiem Cerkiew _ pra- 
wosławną. Olbrzymią ilość cerkwi za- 
myka się wbrew  protestom wierzą 
cych. Biskupi, duchowni i czynni lu- 
dzie świeccy aresztowani są masowo, 
trzymańi w więzieniach, lub wysyłani 
na dalekie wygnania. Warunki egzy- 
stencji Cerkwi stają się coraz trudniej 
sze, co uwidacznia się w szeregu przy 
taczanych faktów. I tak nawet według 
statystyki urzędowej od roku 1917 do 
roku 1927 na jednej tylko Ukrainie 
zamkn'ęto 2573 cerkwie, a kultowych 
budynków wszelkich wogóle  religij 
3384, zaś czynnościom  „zamknięcia'* 
towarzyszyły niejednokrotnie gwałty 
dokonywane na  sprzeciwiającej się 
ludności — rozstrzeliwania i areszty. 
Liczba aresztowanych lub zesłanych 
biskupów w niekompletnem obliczeniu 
dochodzi do cyfry 200. W 1928 r. w 
mieście Nikolsku, Wołogodzkiej guber 
nji zamordowali czekiści sędziwego: 
biskupa Jerofieja, na zesłaniu, na dale- 
kiej północy zamarzł Filaret biskup ko- 
stromski, w osławionych  Sołowkach 
zmarł Piotr, biskup woroneżski i Bo- 
rys arcybiskup riazański, w drodze z 
Sołowek na miejscu nowego zesłania 
zmarł również arcybiskup Illarion. Cho 
ry na żabę piersiową zastępca patrjar 
chy, metropolita Piotr już pięć lat sie- 
dzi to w więzieniu, to na zesłaniu, a 
obecnie mieszka w Zimowju wśród 
tundr, daleko za krajem polarnym. 

Wkońcu autorowie  „odpowiedzi'* 
dotykają wystąpienia papieża i arcybi- 
skupa Canterbury, oświadczając, że 
Cerkiew prawosławna w Rosji z uczu- 
ciem głębokiego uznania i gorącej na- 
dziei, dowiedziała się o tych wystąpie 
niach, które stały się wielką moralną 
podporą dla całej Cerkwi i każdego 
jej sługi w poszczególności. Wystąpie 
nia te uważane są, jako chęć obrony 
prawdy i wiary, obrony Cerkwi rosyj- 
skiej. 

„Odpowiedź powyższa, datowana 
dnia 12 marca 1930 r. i wysłana z Mo- 
skwy, jest wysoce charakteystyczna, 
stwierdza bowiem całą beznadziejność 
stanu prawosławja w Rosji sowieckiej, 
podkreśla raz jeszcze, że wrogi kurs 
antyreligijny nie jest czemś incydental 
nem, lecz zasadniczym wyrazem: bol- 
szewickiej polityki socjalnej i że jega 
zmiana może nastąpić dopiero po zwal 
czeniu i usunięciu definitywnem regi- 
me'u sowieckiego. : 

Jest to pewnik, o ktėrym  prawo- 
sławni obywatele Polski, zwłaszcza w 
przededniu zebrania się soboru pamię- 
tać powinni. Mają oni najszersze moż- 
ności należytego uregulowania prawo 
sławnych spraw religijnych w obrębie 
państwa polskiego i obowiązani są tę 
możność najszerzej, lecz lojalnie z wy- 
kluczeniem wszelkiej „polityki* wyko- 
rzystać. Autokefalja czyli bezwzględna 
niezależność Cerkwi prawosławnej w 
obrębie Rzeczypospolitej musi być ka 
mieniem węgielnym obrad soboru i je- 
dynym, ba zasadniczym punktem wyj- 
ścia dla wszystkich bez wyjątku jego 
deklarącyj i postanowień. 

  

  

Wypadek prof. Wł L. Jaworskiego 
Prof. Wł, L. Jaworski, bawiący na 

wywczasach letnich u krewnych 
swych w Milanówku, uległ przykremu 
wypadkowi. Potknąwszy się p. profe- 
sor stracił równowagę i upadł, dozna- 
wszy przy tem dotkliwych obrażeń. 
Stan zdrowia p. Jaworskiego, jest zda 
niem lekarzy pomyślny.



    
     

ECHA KRAJOWE 
LIST OTWARTY. 

do Zarządu Związku Pol. Naucz. Szk. Pow. 
W związku z artykułem p. t. „W od- 

powiedzi (Słowa Nr. 130 z dn. 8. VI r. b. 
podpisanym przez p. J. Dracza i innych, w 
którym między innemi jest mowa o Stow. 
Młodzieży Polskiej w stosunku dr których 
Zarząd Związku oficjalnie oświadczył, że 
zachowuje się obojętnje ze względu na roz 
bieżność ideologji Związku a Stow. Młod. 
Poiskiej oświadczamy: 

1) Nie występowaliśmy nigdy i nie wy- 
stępujemy przeciwko ogółowi _ Nauczyciel- 
stwa zrzeszonego w Związku Pol. Naucz. 
Szk. Pow. 

2) Metody postępowania Zarządu Zwią 
zku i czynników urzędowych sympatyzują- 
cych z ideologją Związku zdążającą do roz- 
bicia pracy w S. M. P. 

13) Ni4 możemy mieć my i społeczeń- 
stwo katolcke zaufana do p. Jana Dracza, 
jako ofcjalnego przedstawiciela oświaty 
pozaszkolnej z ramienia Kuratorjum  Ok- 
ręgu Szkolnego, ponieważ oświatę poza- 
szkolną zidentikowat z ideologią  Żwiązkw 
Pol. Naucz. Szk. Pow. swoiście pojętą 
przez tegoż p. ]. Dracza. 

у M. Piasecki 
Prezes Rady Związkowej 

RUS IN URBE 
(UROCZYSTE PERKALIKI). 

"Tytuł nadany mojemu «rtykułowi do 

„Ech Krajowych” przez Szanownego Pana 

Redaktora, otwierając w perspektywie możli 

wośc mówienia wyraźnie prawdy o najży 

wotniejszych kwestjach życiowych,  zachę 

cił mię do pisznia. 

Bywają czasami poronione projekty. Nie 

zdarzyło mi się jednak nigdy w życiu spot. 

kać bardziej poronionego projektu jak ubie 
ranie się na przyjęcie Pana Prezydenta w 

perkaliki. 

Zejwsze uczyłam się, słyszałam i czyta 

łam, że ra przyjęcie Najwyższego Dostojni- 

ka Państwa występuje się pod każdym 

względem jaknajokazalej, jest On bowiem 
symbolem naszego Państwa i jako taki 

musj być przyjęty z całym przepychem 

na jaki nas stać. A więc Szanowne Panie... 

srebra, kryształy, dywany i suknie conajpięk 

niejsze... Wszystko na przyjęcie po raz 

pierwszy właściwie, przybywającego do nas 

Prezydenta. 

Nie czas teraz na pedagogiczne próby 

źle zrózumianej abstynencji. 

Zacznijmy tę chwalebną wstrzemięźli.. 

wość lepiej od balu wojewódzkiego, kiedy 
to pół Wilna literalnie rujnuje się i zadłuża 

i resztę miesiąca, a może i następne jeszcze 

żywi się owsianką, bo każda urzędniczka 

musi dorównać w stroju żonom  wjelkich 
dygniterzy łąb niedorujnowanych ziemian' 

W tej bowiem jedynaj dziedzinie  za- 

królowała niepodzielnie wymarzona  demo- 

kratyczna równość (wszystkie inne różnice 

„trudne do wyrównania, lub poprostu nie da- 

jące się wyrównać — trwają i trwać będą). 

Uwążam że wszczęcie planowanej 

akcji przeciwko ubieraniu się ponad moż- 

ność byłoby bardzo wskazane. Dawniej 

najbogatsze i najprawdziwsze panie  ubie- 

ra.y się w jedwzbie tylko po południu na 
przyjęcia, teatry i t. @, dziś każda musi 

mieć na sobie jedwabie od rana do wie 

czora, bez względu na to, czy ją stać naj 

to, czy nie. Znam urzędniczkę która nosi 

foki i jedwabie, a kiedy wypadkowo we- 

szłam do jej pokoju, znalazłam ją śpiącą 

literginie na barłogu... 

Głodzą się, mieszkają byłe jak i byle 

gdzie, krzywdzą dzieci własne, ale muszą 

być ubrane równie kosztownie. Stąd defratu- 

dacje, rozwody, dramaty rodzinne. Redzi- 

„abym by jako akt qatrjotyczny złożono 

do rozpoiządzenia Pana Prezydenta na dar 

narodowy, te wszystkie bajecznie kosztow- 

ne futra - lutry i karakuły, których w na. 

szem bjednem Wilnie jest ilość pokaźna. 
Pytam siebie często, kosztem jakich nie- 

prawdopodobnych ofiar, dramatów i prywa- 

cji całej rodziny zostały one zdobyte, 

Nie cierpię kobiecych związków prac 

społecznych, jakie by one nie były, w związ 

keich tych bowiem utonął sam sens pracy, 

zagłuszony powodzią słów j niepowetowaną 

stratą potrzebnego domowi i rodzinie, Cza 

su. Kobieta najlepiej zasłuży się krajowi i 

społeczeństwu jeżeli zacznie pracę Od sie- 

bie, a napewno mniej niekonsekwencji bę- 

dzie wówczes degenerowało nasze życje, a 

co nzjważniejsza mniej będzie zgubnych i 

zarazem komicznych  dysenansów między 

tem e głosi i... co się robi. 
mie broń Boże, mi- 

      

co 

Więc nie perkaliki, 

        

ie Helden des Welf- 

krlegos w Wlnie 
Jest jeden amentarz w Wilnie pięk- 

niejszy od innych. Może to trochę nie 

  

popularnie, i nie tradycyjnie 

że się takie sława pisze, boć 

przecie nasz» Rosa słynie i w Wil- 
nie i poza Wilnem, pełna ślicznych 

pomników i zasłużonych, a wielkich 

imion, szemrząca liśćmi! starodrzewia, 

ale w całej swej godnej, kamiennej 
powadze mimo wszystko niema jednak 

takiego widoku, ni takiego położenia. 
Ha, trudno, są takie prawdy, że ich“ 

żadna romantyka zakasować nie jest 

w stanie. Taką naprzyktad prawdą 

jest , że nasza miepodległościowa @ 

bolszewikami wojna, mimo całe boha- 

terstwo jej uczestników, mimo wolno- 

ści, którą ze sobą przyniosła, mimo 
wzniosłe idee, mima cześć jaką mamy 

dla padłych w niej żołnierzy — była 

sobie drobną igraszką, potyczką awan 

gardy, w porównaniu z dynamiczną po 
ięgą Wielkiej Światowej Wojny. 

/ Bardzo piękna tradycja powstała po 
"wojnie tablic pamiątkowych „Niezna- 
nemu Żołnierzowi* ii my, którzy czct 
my naszych „nieznanych żołnierzy”, 
sypiemy im kwiaty i na kamienną pły- 
tę składają cudzoziemcy, przez szacu- 
nek dla państwa, wieńce, wiemy, że 
dz'ś „żołnierz nieznany” jest tak do-    

ski z przemysłu ludowego, lub 

niane z Kaziuka 

Wychowywać się będziemy po wyjeź- 

dzie Pana Prezydenta, jeżeli dobrych chęci 

wystarczy i zapa! nie minie. M. Z. Ž. 

łyżki drew- 

DLACZEGO JESTEM DZIKĄ? 

Nauczycjelstwo szkół powszechnych dzie- 
fi się na trzy odłamy: pierwszy najliczniej- 
szy, to Z. P. N. S. P., drugi — to nau» 
czycielstwo niezorganizowane t. zw. „dzikie 
i trzecie to Stowarzyszenie Chrześcijańskie 

Należę do „dzikich* i motywy przy- 
należności mojej chcę wyjaśnić. 

Z. P. N. S. P. to związek robiący 
prgedewszystkiem politykę i dopiero przez 
tę swoją politykę, przesiewający to minin- 
mum wiedzy już zatrutej w umysły wsi 

Nazwa Stowarzyszenie  Chrzešcijan- 
skje jest zdawałoby się absąrdem, bo je- 
żeli istnieje Stowarzyszenie Chrzesoijańskie 
to antytezą jego będzie pogańskie. 

I nic tak , jak istnienie podobnej na- 
zwy nie kompromituje Z. P. N. S. P. 

Stowarzyszenie Chrześć. jest anomalją 
i konieczność takowego niech wytłomae 
czą następujące fakty. 

Na całym świecie funkcje nauczyciela 
byty ściśle gkreślone. Musiał on poza wy- 
kładami w szkole, według us talonego pro- 
gramu, pracować nad podniesieniem  mo- 
ralnego poziomu wsi i przedawszystkiem 
dawać dobry przykład jako religijny, uczcj- 
wy, moralny, i najkompletniej łojalny  oby- 
watel. ' 

Na pottykę į jakiekolwiek ustosunkowa 
wywanie się do Kościoła, ziemiaństwa i t. 
d. miejsca niema : być nie może. Nauczyciel 
obowiązany jest współpracować ze wszyst- 
kiemi ludźmio dobrej woli — barwy partyj- 
ne schować na urlop, a na miejscu siać zgo- 
dę. Politykę ze szkolnictwa trzeba wyrzu- 
cić poza nawias, bo to nietylko niepotrzebne 
szkodliwe w skutkach ale i nieskończenie 

śmieszne. 
Z. P. N. S. P. żadniej swej odrębno- 

nej ideologii mićć ale mioże. Ideołogja ka- 
żdego najugzyciela, każdego uczciwego Po- 
laka — to dobro Państwa, to danie krajo- 
wi uczonych, państwowo myślących oby- 
waizli, 

Całe nauczycielstwo winno się Zrzeszač 
w związki zawodowe © celach li tylka 
ekonomiczno samopomocowych i być na 
stanowiskach swoich lojalne, apolityczne i 
przedewszystkiem nie takie pyszne i zaro- 
zumiałe; jako przykład przytoczę ustęp z 
Nr. 1 „Spraw Nauczycielskich“. „Co o nas 
piszą i duże nasilenie ideowe wynika z Sa- 
mej istoty pracy zawodowej nauczycielskiej 
stwejrzając specjalną psychikę i dużą swia- 
domość wartości swej pracy“. 

Radziłabym mniej „nasilenia. językowe- 
go a więcej skromności vw tak naprawdę 
wielkiem posłannictwie. Przychodzicie przie 
wejżnie dot kraju, którego ni .e znacie i 
którego nigdy nie poznacie, bo zarozumia- 
łość wasza nie pozwala wam krytycznie 
spojrzeć sobie w oczy. 

Walczycie z Kościołem, walczycie z 
ziemiejńństwem, zaprzeczając świadomie z de 
mokratycznej faniarandy ich dziejową misję 
i zasługi w tym kraj. 

Walczycie z racjonalizmem, a języka 
białoruskiego nie znacje i nie chcecie go 
poznać. Walczycie ze zbiórką na Dar Ner 
rodowy, motywując to. tem, że i Wam 
część się tych ofiar należy... 

Pozwolę sobie was zapewnić, że na 
sza dobrowolnie  nje dał, bo raz jeszcze 
Z. P. N. S. P. i wąsze prace niktby gro- 
podkreślam — pracujecie na szkodę kraju 
i państwa, z którego soków żyjecie... dla- 
tego my „dzikie nauczycielstwo“ do was 

należeć nie chcemy. W szkolnicto nasze 

skonsolidowane i zdementowejne wspólne- 
mi walkami, pracą, przeżyciami i nadewszy- 

stko umjłowanemi ideałami, wnieśliście ma- 

terjalistyczną bezideowość najeźdców a prze 
dewszystkiem ignorację. Wybaczcie porów 

nanie, ale najazd, wasz przypomina — па- 

jazd carskich czynowników bo i oni wal- 

czyli z Kościołem, ziemiaństwem i orgźemiza- 

cjami narodowemi. 
Historja boleśnie się powtarza. 

Dzika nauczycielka., 
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POSTAWY 

Miasteczko naszė raz 

ma tydzień zapada na gorączkę. Od wcze- 

snego ranka, ryk prowadzonych na targ 

krów, kwik uwiązanych na wozach świń, 

zejwodzenie dziadów, turkot wozów — wszy 

stko to się zlewa w jeden charakterysty- 
czny hałas jarmarczny. W ekstazie handlar- 
skiej latają od wozu do wozu rozczuchrane 
„kupcowe”, szperają w wozach,  oglądzją 
kury i upewniają siedzące na wozach gospo- 
dynie, że ich kury są „chude jak szczepki”. 
Kupcy Iniani z miną obojętną przeglądają 

góry przywiezionego Inu, dając do zrozu- 

mienia, że „dziś na łen niema żadnej ceny” 

Na chodnikach tiumy spacerujących, odświęt 

nie ubranych wiejskich dziewcząt. W suk- 

miach jaskrawych, wyglądają zdaleka jak 

duże kwiaty. OO 

Największy ruch koło Spółdzielni „Wy- 

gody” i koło apteki Kęstowicza. | Tu й 

bywa się wielki targ па jaja i masło. Żydzi 

skupują jaja i łedują je na miejscu do skrzyń 

O stan spAitarny. 

brze znany jak každy inny wielki oby- 

watel kraju, któremu po śmierci oka: 

zuje się cześć należną za zasługi poło 

żone za życia. 
Jakiż jednak ogrom zapomnienia i 

pełnia traglamu bije od słowa „niezna- 

ny żołnierz” na widok krzyża nad gro- 

bem żołnierza, któremu nic już nie po- 

zostało: ani państwo jakie go do wal- 
ki rzuciło, ani pułk jego, ani idea, któ- 
ra wojnę wywołała, ani ludzie, którzy 
by mu na grób kwiaty przynieśli, ani 
tacy którzy mu są wdzięczni, że wal- 
czył, ani granice których bronił 
nic, nic i nic... Pozostało tylko miejsce, 

strasznie maleńki skrawek gruntu na 

globie ziemskim, drewniany krzyż, ta- 

bliczka z nadpisem: „Podp. Maximow 

Grigorij, 42 p. p. 1916“ i niezwykle 

piękny stąd widok na miasto w dole, 

Zwierzyniec za Wilją, odległe hory- 

zonty gór, urwiska spadające do rze- 

ki, a wokół sosny, trawa i krzaki tui. 

Cmentarz, na którym spoczywa 
podporucznik 42 pułku piechoty ro 
syjskiej, Grigorij Maximow, ni' eznany 
nikomu, jest miejscem spoczynku... 
„Den Helden des Weltkrieges“ 

taki nadpis widnieje wykuty w pia- 
skowcu pomnika na cmentarzu założo- 

nym przez armję niemiecką w r. 1915 
w Wilnie, na Zakrecie. Na pomniku 
leży kamienny lew i śpi. Tak jest: 
śpiący lew. To bardzo ładnie. Prowa- 
dzi do niego od furtki cmentarnej ale- 
ja krzaków tui, którą tu cały cmen- 

    

SŁO w е 

Dalsze aresztowania w Indjach 
BOMBAY, 16. 6. Pat. W europejskiej dzielnicy handlomej aresztowa- 

no 26 wolontarjuszy, którzy nie dopuszczali publiczności do magazynów, 
sprzedających towary zagraniczne. Aresztowanych skazano na 4 miesiące 
więzienia. Prócz tego aresztowano 46 ochotników (niemal wyłącznie ko- 
biet), którzy nie dopuszczali do sprzedaży napojów alkoholowych w miej- 
scowości Bandra w pobliżu Bombay'u 

Dzieci umierają od szezepianki przeciwgruźliczej 
BERLIN. 16. 6. (PAT). Specjałne wydawnictwo Ulsteima donosi z Lubeki, że do- 

tychczas zmarło 39 dzieci wskutek zakażenia szczepionką przeciwgrużliczną. Nowe wy- 

padki zachorowań są jeszcze częste tak, iż wzrasta miebezpieczeństwo nowych ofiar nie- 

dbałości lubeckich władz sanitarnych. Wśród opinji pubłicznej ustaliło się przekonanie, że 

nie zawiniła tu bynajmniej szczepionka Calemette'a, przywieziona 4 Paryża, lecz że winę 

za wypadki śmerci ponoszą odpowiedzialne czynniki sanitąrne, m.in. i prof. Deykex z 

swą współp racowniczka laborantką. Na dzisiejszem posiedz. kom. rozdcicielskiej ma być 

wybrana delegacja, która uda się do minisra spraw wewnętrznych Wirtha, aby domagźć 

się podjęcia energicznych kroków w celu wyświetlenia całe j sprziwy i przeszkodzenia 

dalszemu stosowaniu! szczepionki. 

Mrozy w okręgu leningradzkim 
MOSKWA, 16. 6. Pat. W szeregu miejscowości okręgu ieningradzkiego 

wymarzły zasłewy zboża ozimego. Pola zasiano ponownie Inem i owsem. 

Wypadki podczas zawodów lofaiczych 

MEDJOLAN, 16. 6. Pat. W czasie zawodów lotniczych na lotnisku 

Cinisello pod naporem publiczności 
odniosło rany, w tem 2 ciężkie. 

tkiem których zmarł. 

Wielki pożar w składach drzewa 
KATOWICE. 16. 6. (PAT). Wczoraj w Stawonkowie powiat lubliniecki wybuchł 

pożar w składach drzewa, będących własnością zjednoczonych towarzystw drzewnych. 

Spłonęło około 400 wagonów wartości około 

dwóch żonierzy odniosło obrażenia cielesne. Przyczyna pożaru narazie nie ustalona. 
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pękła balustrada, 
Nieco potem w czasie 

z samolotów przewrócił się, przyczem lotnik doznał ciężkich obrażeń sku- 

lub subiokatorów 
na pięć pokoi w Śródmieściu, punkt handlowy, okn 

Katedralny. ' 

Wiadomošė Zamkowa 2. Adm. 

CEE OLA JS) a ae a з 

przyczem 80 osób 
lądowania jeden 

4 miljonów z. W. czasie akcji ratunkowej 

sublokatora 
na plac 

„Słowa* od 9 do 10. 
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w nowoczesnej, pięknej 
spłaty CENA 2 zł. 50 gr. za 

Mickiewicza Informacje w Wilnie, ul. 

  

W „Wygodzie” w dni targowe targ docho- 

dzi do 1 i pół tysięcy złotych. Niemały ruch 

w aptece, bo oprócz kilku lekarzy miejsco- 

wych, w poniedziałki w aptece przyjmuję 

chorych, lekarz przyjezdny. W dni targowe 

mamy i palestrę wjelkomiejską: u pane. me- 

cenasa z Wilna też tłumnie w. poczekalni. 

Słowem w poniedziałki Postawy na parę go- 

dzin przeistaczają się w ruchliwe handlowe 

miasteczko. 
Już o godz. 2-ej fela odpływa, ao 

godzinie 6tej na pustym  Zašmieconym 

zanieczyszczonym / placu rynkowym twija 

się kilka bab z miotłami, podnosząc chmut- 

ry kurzu. : 

Do kilku tysięcy ludzi zjeżdża się co ty 

dzień do Postaw. A ponieważ każda furman 

ka opłaca gminie swój wjazd do miastecz- 

ka — ciągnie gmina z tych targów zyski 

bardzo poważne. AAA 
Pieniądze te winny być używane wy- 

łącznie na inwestycje i potrzeby miasteczka. 

Czy tek w rzeczywistości jest nie wiemy. 

Wiemy tylko, że dotychczas gmina nie mo- 

że się zdobyć na wybudowanie ustępu pu- 

blicznego. : 
Bielimy domy, przed przyjazdem 

szych dygnitarzy, skrapiamy wapnem ry. 

sztoki, ale o ustępie publicznym zapomnie- 

liśmy. 
Gdyby tak komisja sanitarne, przeszła 

się po targu i zaglądnęła na podwórko do- 

mów, położonych w pobliżu placu rynkowe 

go, a wtedy przekonałaby się, jak okropnie 
zanieczyszczone są ustępy prywatne i po- 

dwórka a gospodarze tych domów opowie- 

dzieliby, ile pracy mają oni co tydzień przy 

      

tarz jest wysadzony, schludnie wygra 

biona dróżka, żółtym piaskiem  posy- 

pana. 
Cmentarz wojenny na Zakrecie ma- 

ło jest odwiedzany, jakkolwiek wszy- 
scy o jego istnieniu wiedzą. Pamiąt- 

ka wojny światowej w Wilnie. Naj- 
wymowniejsza, najbardziej bezpośred- 
nia, dotykalna, realna pamiątka Wiel- 
kiej Wojny. Tak niedawno ii tak daw- 
no jednocześnie. Wszyscy kto był w 
Wilnie podczas okupacji niemieckiej 
pamiętają czasy gdy cmentarz był za- 
kładany. Pamiętają dni głodu, gorącz- 

ki wojennej i jednocześnie nudy w mie 

ście, niezliczone feldgrau mundury, nie 

milknący huk dalekich armat i po setki 

po tysiące razy powtarzaną na każdą 

dolegliwość receptę: „Es ist Krieg!“ 

— Oo! ja — to była wielka, wielka 

wojna. 

Równemi rzędami, jeden przy dru- 

gim, wyprostowane, jak przystało na 

żołnierzy, posłuszne stoją krzyże. Trzy 

tysiące krzyży na Zakrecie. Rzadko 
zachodzi tam mieszkaniec miasta. Ot, 

jakaś wzięła chętka, coś pociągnęło w 

ten cudny zakątek, coś wewnątrz pcha 

ło za furtę cmentarną, coś przykuwało 

wzrok do rozprostartych ramion krzy- 

žy... Co? — tysiące myśli. Dziwny 

smętek, dziwny żal. Nie leży tu nikt 

bliski i żadna znakomitość, ni wielki 

człowiek, ani żaden kto z Wilnem zwią 

zany ni z tą ziemią. Skądciś przyszli i 
tw ich w grób zwalono. Zupełnie ob- 

Place budowlane © Warszawie 
dzielnicy miasta 

łokieć. 
wygodna. 

do godz. 13-ej. 

sprzedaje się na długoterminowe 

Komunikacja tramwajowa bardzo 

8 pokój Nr 10 tel. 10-60 od g. 11-ej 
—4 

  

oczyszczaniu swoich ubikacyj. Niech się zja 

wi dur brzuszny, albo czerwonka, a wtedy 

miesteczko nasze stanie się źródłem zarazy. 

Nie mamy wag publicznych. Niejeden 

gospodarz wiejski zostaje oszukany na wa. 

dze przez handlarzy, gdy sprzedaje swój 
ciężko zapracowany. dorobek. 

Przecież co tydzień do kasy gminnej 
wpływa grosz spory, stały i poważny. Trze 

baby tylko, aby urząd, który temi pieniędz 

mi dysponuje, zrozumiał BRUAE i jaknaj- 
prędzej tą sprawą się zajął. 

: B Postawlanin. 
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od Tysiące wiorst 
dalecy. Chciałoby 

ale 

na myśl przychodzi mimowoli jedynie 

cy... Kameraden... 
rodzinnego domu, 
się im coś na pociechę szepnąć, 

stereotypowy okrzyk usprawiedliwie- 

nia: „Es ist Krieg“! — Es ist Krieg! 

hórst mal, du, Geśrajter Gustav Miel- 

chen, aus dem ersten Landsturm Infan- 

terie Batalion!* I słysz! ty, Borys 

Ułyszkin, sołdat sto siemd iesiat dzie- 

wiatawo piechotnawo połka! — Eto 

wajna!... 
Jakieś niesamowite współczucie 

odczuwa człowiek na myśl o bezpo- 
wrotnie minionej potędze. 

Trzy tysiące... Bagatela — Bróte- 
mann į Stilger, Ranhaus und unterofi- 

ziere Warsch, Sand i tyle, tyle — wszy 
stko żołnierze armji niemieckiej, dalej 

Rosjanie, Polacy, Żydzi, ii Mahometa- 
nie. Tak: prawosławne krzyże, a pór 

źniej półksiężyce wymalowane na 

deszczułkach. Tiirkische soldaten: Mu- 

stafa Ali Ossman, Tufan Bairam, Yn- 

fauterist Mahmed Hassan... Leżą tu 

w Wilnie na małym: pagórku pod osło- 

ną sosen. Możeby dziś jeszcze żyli, a 

tak pozostała tylko — tabliczka i rząd 

liter i znaków, jak u tego, co ledwo 

małym krzyżykiem wyziera z poza ro- 

ślinności: „Meichel Emil, musk. 1/1. R. 

ror 1280 15.7175" 
W zacisznej naturalnej altanie z 

drzew i krzewów stoi mniejszy, acz 

majestatyczny pomnik z piaskowca, a 

na nim, na podłożu laurów spoczywa 

а 

   

Kryzys w rumuńskiej partji liberalnej 
Rumuńskie stronnictwo liberalne, 

ongiś najpotężniejsze w całym kraju 
ugrupowanie polityczne, które przez 
lat 60 kierowało nawą państwową Ru- 
munji, przeżywa dziś prawdziwą tra- 
gedję. Już przed wojną znalazła się 
raz partja liberalna w krytycznej sytua 
cji, wówczas jednak na jej czele stał 
polityk tej miary. co lon Bratianu, i 
dzięki jego wytrawności politycznej 
udało się liberałom grożące przesilenie 
w łonie stronnictwa przezwyciężyć. 

Po wojnie partja liberalna popełni- 
ła jednak szereg błędów, które osta- 
tecznie musiały doprowadzić do kata- 
strofy. Największym błędem działaczy 
liberalnych była ich powojenna polity- 
ka gospodarcza, hołdująca zasadzie: 
„Wszystko o własnych sitach“. Odrzu 
cając przez dziesięć lat konsekwentnie 
wszelkie projekty współpracy z kapita 
łem zagranicznym, doprowadzili libe-- 
rałowie Rumunję na krawędź ruiny go- 
spodarczej, co wreszcie spowodowało 
obalenie rządu liberalnego i oddanie 
władzy w ręse stronnictwa narodowo- 
chłopskiego, które swą działalność 
oparło na zasadzie rekonstrukcji eko 
nomicznej kraju. 

Drugi zasadniczy błąd, popełniony 

Międzynarodowa 1 
Wystawa Fotografia 

w ogrodzie po Bernardyńskim 
Pawilon Główny 

Codziennie od 11 do 8 w. 

| ZAMKNIĘCIE 19 czerwca. 
| 400 obrazów — 27 państw. 
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21 Polska Paūstw“wa Loterja Klasowa 
II Klasa 1 dzień ciągnienia. 

Tabela nieurzędowa. 

Przed przerwą. 
2.000 zł. wygrał nr.: 140054 
Po 1000 zł. wygrały nr. nr.: 

147138, › 
Po 500 zł. wygrały nr. nr.: 52551 59923 

105515 133104 152277 
Po 400 zł. wygrały nr. nr. 47376 49321 

60006 73824 91646 115698 145256 164186 
169928 171550 202082 

JPo 300 zł. wygrzły nr. nr.: 9842 23685 

27682 33028 36219 38856 28929 39030 39980 

106416 

73920 89040 89863 90959 99838 100916 
102128 107164 124808 134212 136677 
139294 143969 160360 164334 172130. 

Po 200 zł. wygrały nr. nr.: 1966 2204 
2557 3029 4388 4984 6001 8512 9286 10976 
12593 14387 15529 18410 20725 21555 23905 
24159 24173 35280 37151 41093 46788 47247 
52155 55755 63256 64514 66432 67780 
70459 70787 72733 15761 81526 85828 85964 
91480 91689 94100 94907 95720 101477 
108876 110363 114126 114527 116850 117838 
117900 122695 125117 125530 127178 129077 
130555 131555 132286 134438 135335 
137300 137536 139497 139583 141326 141492 
142752 144587 145136 146181 148301 
148665 148748 156272 151009 152234 
154616 154756 155776 157365 158970 159312 
159604 163312 168815 164022 164591 167519 
169137 171387 173036 175330 176697 180090 
181740 182088 182882 186539 193854 195510 
198552 204055 204509 205228 206571 
207860. 

Po przerwie 

(Po 10.000 zł. wygrały nr. nr.: 
20740. 

5.000 zł. wygrał nr.: 89358. 
2000 zł. wygrał nr.: 108374. 
Po 1000 zł. wygrały nr.: 23058 41334. 
Po 500 zł. wygrały nr.: 6517 165339 

173448. 
Po 400 zł. wygrały nr.: 10898 39095 

93625 13625 132621 169195 190808. 
IPo 300 zł. wygrały nr.nr.: 13145 25408 

31344 38628 45073 50287 61066 64443 71462 
74310 79304 124105 137586 144277 163578 
105870 172257 172478 185022 191306 195775 
197074 

Po 200 zł. wygrały nr.: 110 2133 2594 
3252 3477 4217 4905 5588 5813 5903 7791 

7987 12960 13553 17759 17947 20463 22328 

22107 24353 26489 29607 32975 38380 42071 
43874 45677 46699 47018 53362 55411 55755 

56472 68997 77548 77679 82236 83018 83236 
83898 85607 88244 91420 97326 97539 98739 
98813 101450 106451 106974 113479 

115178 115398 117376 119828 120093 122328 

123263 126194 128470 129119 130567 134831 

141554 142117 143245 143444 143763 148532 

149504 151654 153606 157363 157577 157679 

160324 165237 169729 171949 176197 176197 

176763 178059 178143 178352 184806 185085 

188849 190173 194076 196890 201447 202476 
203579 207312 208286 208926 209702. 

16855 

   

    

hełm. Potężny kamienny hełm. Wokół 
krzyże. Najbliższy? Ach ta Wilhelm 
Wirth, Musketier. — „Den deustchen 
Helden* napisano na pomniku. Boha- 

terom! : 
Opodal bramy widnieje stara ka- 

plica, prawosławna. Tami bliżej: р ku 

ni: ej mała aleja z tablicą w końcu: 
„Den  Oestereichischen und Ungari- 
schen Kameraden", Karporal Karl 

Zborowsky, Jaeger. Może poprostu: 

Kapral Karol Zborowski? I ty też tu?. 
Już trzeba przyznać Niemcom, że 

zakładając cmentarz, wszystkich żoł- 
nierzy wkładali na wieczny spoczynek 
równie starannie — swoich i wrogów. 
Nawet lepsze miejsca nie rezerwowali 
dla siebie. Wszak odrazu od wejścia 
na prawo ledwo okiem rzucić jakaś ta- 
bliczka ... lithawische Leibgarde... tak 
tu rosyjscy żołnierze. Zupełnie bez- 
stronnie. I nadpis na głównym pomni- 

ku mówi za siebie: „Bohaterom wojny 

światowej” t. zn. wszystkim bez  róż- 
nicy. 
Naprawdę jest pięknie i po rycersku 

z naszej strony, że Wydział Grobowni 
ctwa Wojskowego zaopiekował się 
tak pieczołowicie temi „bezdomnemi* 

grobami żołnierzy. To jest po wojsko 

wemu; piękny rodzaj koleżeństwa: bo- 

haterom cześć! Dwa palce do czapki, 

baaaczność!!! Należne honory oddane 

tym Kameradom. „Śpij kolego w Zim- 

nym grobie, niech się przyśni tobie... 

ojczyzna od Renu po Kamczatkę, od 

M taktyka zarządu partji 
(i wołuje w szerokich warstwach dotych- 

i getoianu, 

    

przez liberałów, polegał na przeforso- 
waniu głośnej ustawy z dnia 4 stycz- 
nia 1926 roku, mocą której popularny 
książę Karol pozbawiony został wszeł 
kich praw do następstwa tronu. Usta- 
wa ta przyprawiła partję liberalną o 
utratę resztek sympatyj w szerokich 
warstwach ludowych, które nigdy nie 
ukrywały swych szczerych  sympatyj 
dla wydalonego z kraju księcia Ka- 
rola. 4 

Trzeci wreszcie błąd popełnili lea- 
derzy liberałów w tych dniach zajmu- 
jąc wręcz wrogie stanowisko wobec 
obwołania księcia Karola królem Ru- 
munji. Błąd ten okazał się w następ- 
stwach swych dla partji liberalnej 
wprost katastrofalny, spowodował bo- 
wiem w łonie stronnictwa definitywny 
rozłam, którego wyrazem było wystąz 
pienie z partji całego szeregu wybi 
nych działaczy liberalnych z Sye! 
założyciela partji Iona Bratianu, prof 
sorem Jerzym  Bratianu na czele. W 
orędziu, wydanem do sympatyków 
stronnictwa liberalnego, profesor Jerzy 
Bratianu w ostrych słowach potępił ta- 
ktykę liberałów, zmierzającą do rozbi- 
cia narodu na dwa zwalczające się 
obozy. Secesjoniści liberalni skupiają 
się obecnie dookoła osoby Jerzego Bra 
tianu który nawiązał bliski kontakt z b. 
ministrem sprawiedliwości Janem T. 
Florescu, występującym również w sta 
nowczy sposób przeciwko zarządowi 
stronnictwa liberalnego. ‚ 

O niezadowoleniu, jakie obecna 
liberalnej wy- 

czasowych sympatyków tego stronni- 

ctwa, Świadczy wymownie fakt, że by 

ły minister spraw wewnętrznych — Аг- 
który w zarządzie раг 

liberalnej odgrywał dotychczas: bardzo 
póważną rolę, dowiedziawszy. się 0 

negatywnym stosunku partji do króla 
Karola, wysłał z Dalmacji, gdzie chwi 

lowo przebywa, na ręce prezesa раг 

liberalnej telegraficzne wezwanie, aby 
stronnictwo liberalne zmieniło wobec 
króla swą taktykę i w przyszłości oka 
zywało mu wszelkie poparcie. Depe- 
sza ta wywołała ten skutek, że kilku 
dalszych wybitnych działaczy  liberal- 

nych natychmiast opuściło szeregi 

stronnictwa pana Vintilli Bratianu, któ 
ry nie zamierza uczynić zadość żąda- 
niu byłego ministra Argentoianu. 

Z lat dziecięcych króla 
Karola rumuńskiego 
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Król Karol I bardzo był przywiąza -— 

ny do swego bratanka, małego księcia 
Karola (obecnego króla  Rumunji), 
który też swe lata dziecinne spędził w 
bezpośredniej bliskości ówczesnego 
monarchy. Razu pewnego mały Karol 
bawił się piłką w gabinecie króla, przy 
czem kilka razy rzucił piłkę na biurko 
Karola, który zajęty był właśnie jakąś 
ważną pracą. Król kilka razy piłkę z 
ojcowskiem napomnieniem oddawał 
małemu Karolowi, kiedy jednak ten nie 
przestawał mu w dalszym ciągu w pra 
cy przeszkadzać, schował piłkę do 
biurka. Mały Karol kilka razy płaczą— 
cym głosem prosił stryja o oddanie mu 
piłki, ale napróżno. Widząc, że król 
jest głuchy na jego dziecięce prośby, 
chłopiec nagle stanął na baczność, za- 
salutował i głosem żołnierskim zamel- 
dował: „Mam honor, po raz ostatni 

l 

  poprosić Waszą Królewską Mość o od 
danie mi piłki. Król, z* dziwiony spry- 
tem chłopca, który jak widać wyczuł 
był słabość Karola dla zwyczajów woj 
skowych, popadł w znakomity humor 
i natychmiast oddał bratankowi piłkę, 
mówiąc z dumą: „Będziesz chłopcze 
dobrym żołnierzem i zwycięzcą”. I nie 
omylił się. Karol był podczas wojny 
dobrym żołnierzem. 

DIT T TT TO NOT T IK NOC IIA 

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 
WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 
STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA 

DO 10 SIERPNIA R. B. 
TEST AKA VP T TK TUOS 
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Adrjatyku po Pustynie Małej Azji, 
któż bowiem wiedzieć może, gdzie był 
ich kiedyś „dach nad głową* tych | 
Niemców i Turków i Węgrów, Cze- 
chów, Austrjaków, Tatarów, Rosjan i 
Polaków. 

Pośród grobów niemieckich spoty 
ka się kilka ładnie przybranych, nawe 
niektóre kwiatami obsadzone. Ale są | 
to nieliczne. W zeszłym jednakże roku + 
przyjeżdżały z Niemiec wycieczki, by- 

ło ich sześć, grupami. — Kto ich tam 
wie — mówi dozorca cmentarny 
ojcowie czy bracia, matki czy żony, 

może dzieci. — Rok rocznie kilka 

osób przyjeżdża, odwiedza, lub dopiero 
szuka, szuka w lesie sosnowym i w le- 
sie krzyży, czasami znajduje. 

Wszystkie groby pozostawione są 
pieczy Wydziału Grobownictwa. Woj- 
skowego. Stare krzyże zamieni a" się 

nowemi, tabliczki także odnawia i wy 
pisuje nazwiska i numery pułków, tak | 

samo, bez żadnej zmiany jak w roku 

1916 czy 18tym Przepiękne tuje 
wyrosły już znacznie i tworzą szpale- 

ry, aleje. Trawa wokół koszona jest 

starannie, ścieżki wysypywane  Świe- | 

żym piaskiem. Wobec tych, którzy € 

przyjezdżają z dalekich stron, z poza | 

granic Rzeczypospolitej. do tego cmen- 

tarza Polska nie robi wstydu. O! nie! 

Ponadto istnieje dokładny rejestr wszy 

stkich nazwisk, wszystkich... „Helden 
des Weltkr'eges“, m. 

ci
 „
ge
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Pan Prezydent Ignacy Mościcki w Wilnie 
PIERWSZY DZIEŃ POBYTU 
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eik) Polski. Była to niezwykła 

Niedziela, poświęcona została po- 
pisom armji i sportowej młodzieży. 
Piękna pogoda sprzyjała imprezom, to 
też wszędzie zebrały się tłumy publicz 
ności. Dla uzgodnienia widzom poczy 
"nione zostały zarządzenia mające na 
celu zapewnienie lokomocji. Dojazd na 
lotnisko w Porubanku, gdzie odbyła 
się rewja zorganizowała kolej oraz 
„Spółdzielnia* autobusowa, dostęp na 
Pióromont ułatwił most zbudowany 
rzez saperów. 

W PORUBANKU. 

O godz. 10 rano przybył Pan Pre- 
dent Rzeczypospolitej w  tawarzy- 

1е wiceministra spraw wojskowych 
gen. Konarzewskiego na lotnisku w 
Porubanku. Artylerja sygnalizowała 
przyjazd salwą armatnią. Przeszło 6 
tysięcy wojska prezentowało broń 

Wypadła ona według słów własnych 
P. Prezydenta imponująco. Tłumy da- 
wały wyraz swego entuzjazmu, wita- 
jąc. dzielne pułki oklaskami i okrzy- 
kami. Wślad za wojskiem odbyła się 
defilada przysposobienia wojskowego. 

W trakcie defilady filmowanej przez 
wytwórnię wileńską i fotografowanej 
przez kilkunastu fotografów, grupa sa- 
molotów wojskowych krążyła nad te- 
renem. Chwilowe zachmurzenie się 
nieba i ostrzejsze porywy wiatru spra- 
wiły, że panujący od rana skwar nie 
dał się we znaki uczestnikom rewiji. 

ŚWIĘTO WYCHOWANIA  FIZYCZ- 
NEGO. 

Bezpośrednio po defiladzie udał się 
P. Prezydent Rzeczypospolitej ulicami 
miasta na stadjon okręgowego ośrod- 
ka W. F. na Pióromoncie, gdzie owa- 

  

  

P. Prezydent w hangarze lotniczym na Porubanku. 

fot. Siemaszko. 

cyjnie witany przez publiczność wypeł przed Najwyższym Zwierzchnikiem sił 
zbrojnych Rzeczypospolitej. Tłumy lu- 
dności witały Pana Prezydenta grom- 
kiemi okrzykam:: „Niech žyje!“. 

POLOWA MSZA ŚWIĘTA. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
wysłuchał mszy świętej, odprawionej 
przez |. E. ks. Biskupa Bandurskiego. 
przy ołtarzu, który zbudowano w han 
garze. 

Po mszy świętej J. E. ks. Biskup w 
natchnionych słowach przypomniał, 
jak błogosławione i szczęśliwe jest na 
sze pokolenie, które patrzy na — ойго- 
dzoną, wolną i potężną Rzeczpospoli- 
tą, które widzi, jak się rozbudowała 
Polska we wszystkich dziedzinach ży: 
cia. Ks. biskup Bandurski powiedział 
dałej, że P. Prezydent Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej może w dniu dzisiej- 
szym przemówić do mieszkańców Kre 
sów Wschodnich słowami największe- 
g0 wieszcza narodowego: „Pośród 
was, jak ojoiec wśród rodziny stoję. 
To wszystko moje'. Ziemia Wileńska 
— kończył kaznadzieja — kładzie pod 
stopy Twoje, Panie Prezydencie, zdro 
wie i życie, gotowa oddać, jeszcze w 
obronie najwyższych ideałów państwo 
wych, Tobie otwiera swe serce lud- 
ność Ziem Wschodn., czekając na Cie- 
bie, jako na wielki symbol władzy i 
potęgi Państwa. Niechaj Bóg Ci w 
"wej pracy błogosławi, niechaj Twój 
tu pobyt ugruntuje pokój w sercach i 
duszach, łącząc wszystkich w harmo- 
nijnej pracy dla Rzeczypospolitej. 

UROCZYSTOŚCI AEROKLUBU AKA 
DEMICKIEGO. 

Następnie P. Prezydent Rzeczypo- 
spolitej wziął udział w święcie Młodej 

uroczystość młodego Aeroklubu  Aka- 
„demickiego Wileńskiego. 
P. wojewoda Raczkiewicz 
obecności Głowy Państwa dyplorńy 
12-tu pierwszym  pilotom—akademi- 
kom, wśród których była jedna pilot- 
ka. Do pilotów przemówił kpt. Halew 
ski, składając w imieniu Rady Naczel 
nej Aeroklubu Rzeczypospolitej Wileń 

rozdał w 

skiemu Aeroklubowi  Akademickiemu 
najwyższe uznanie za dotychczasową 
pracę. 

Aeroklub akademicki otrzymał na- 
stępnie pierwszy swój sztandar, po- 
święcony równocześnie w obecności 
Prezydenta: Rzeczypospolitej. Po cere- 
monji wbijania gwoździ w  drzewce 
sztandaru przez Prezydenta i rodzi- 
ców chrzestnych: ]. M. rektora uniwer 
sytetu $. B. oraz p. Heleny Czechowi- 
czowej, Pan Prezydent przyjął ofiaro- 
waną sobie przez Wileński Aeroklub 
Akademicki złotą odznakę Klubu. 

REWJA WOJSKOWA. 
Po wręczeniu J. E. ks, Biskupowi 

Bandurskiemu odznak pułkowych 1-е] 
"dyw. piechoty, orszak Pana Prezyden- 
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ta skierował się ku trybunom na lotni- 

sku. Tu przyjął Pan Prezydent defi- 
ladę garnizonu wileńskiego, zająwszy 
miejsce na ostatniej trybunie w towa- 
rzystwie wiceministra gen. Konarzew 
skiego. Opodal zgromadzony był kor- 
pus oficerski, z generalicjii obecni byli: 
inspektor armji gen. Dąb-Biernacki, do 
wódca DO.K. 3 gen. Litwinowicz i 
gen. Kasprzycki. Na osobnej trybunie 
znajdowali się wojewoda wileński 
Raczkiewicz, szef ij człankowie kance- 
larji cywilnej, naczelnicy władz i t.d. 

Defiladę prowadzili: dowódca ob- 
szaru warownego i komendant garnizo 
nu wileńskiego gen. Krok-Paszkowski, 

niająca 
nej loży. 

Pokazy gimnastyczne huiców szkol 
nych męskich i żeńskich wypadły bar- 
dzo pięknie. Święta W.F. i P.W. or- 
ganizowane było przez wojewódzki ko 
mitet W. F. i P. (W. 

P. Prezydent wyraził się z uzna- 
niem o sprawności ćwiczącej się mło 
dzieży, oklaskując najpiękniejsze ćwi- 
czemia. W zawodach brały udział wi- 
leńskie szkoły średnie męskie i żeń- 
skie, seminarjum szkolne, oraz prawo- 
sławne seminarjum. 

Publiczność gorącemi oklaskami 
nagradzała ćwiczące grupy. Najefek- 
towniej wypadły ćwiczenia grup dzie- 
wcząt, wykonane w takt melodyj wy- 
grywanych przez orkiestrę. 

Na zakończenie święta W. F. i P. 
W. odbyło się poświęcenie przez ks. 
biskupa Bandurskiego małokalibrowej 
strzelnicy nowozbudowanej na terenie 
stadjonu. Strzał honorowy oddał Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej. 

WIZYTA U ARTYSTÓW PLASTY- 
KÓW. 

Po przerwie przewidzianej na śnia 
danie i odpoczynek zwiedził Pan Pre- 
zydent wystawę wileńskich artystów 
plastyków urządzoną z okazji 10-lecia 
jubileuszu założenia Tow. w salonach 
pałacu potyszkiewiczowskiego. 

Tu podejmowali Dostojnego Go- 
ścia wileńscy artyści malarze i rzeźbia 
rze, w których imieniu przemówił pre- 
zes zarządu prof. Ślendziński, wręcza- 
jąc P. Prezydentowi ozdobną tekę z 
oryginalnemi szkicami,  traktującemi 
motywy wileńskie. 

ZAWODY KONNE W POŚPIESZCE. 

IW późnych godzinach popołudnio- 
wych zajechał P. Prezydent na tor 
wyścigowy w Pośpieszce i przyglądał 
się konkursom hippicznym, trzeciej sa- 
modzielnej brygady kawalerji, urzą- 
dzonym staraniem Wileńskiego Towa- 
rzystwa hodowli koni i popierania 
sportu konnego. T-wo przez usta no- 
wego prezesa p. A. Alexandrowicza 
witało serdecznie P. Prezydenta, przy- 
czem prezes T-wa podkreślił, iż jest 
ono pierwszem, najstarszem na Kre- 
sach wschodnich, że wyszkoliło przy- 

trybuny, zasiadła w specjal- 

szłych kawalerzystów polskich, którzy. 
zasłużyli się w walkach o Wilno. 

Program zawodów otworzył bieg 
myśliwski za miastem (płk. Kozierow- 
ski) o nagrodę honorową p. wojewody 
Raczkiewicza. Zwyciężył rtm. Choro- 
szewski 4 p. uł. na koniu „Łatwy*. Na- 

stępnie w konkursie hippicznym pań, 

zwyciężyła po rozgrywce p. M. Nito- 
stawska na kl. „Obyta“ przed p. J. By 
delską na „Loskocie“. 

W konkursie hippicznym panów 0 
nagrodę: honorową m. Wilna (zapisa- 
no 12 jeźdźców) zwyciężył rtm. Dru- 
howino 23 p. uł. na komiu „Lut“. Dru- 
gie miejsce zajął rtm. W. Prosiński 13 
p. uł. na koniu „Negr*, trzecie rtm. 
Żukowski 23 p. uł. na koniu  „Man- 
kiet“. 

Wszyscy uczestnicy konkursów, za 
równo panie jak i panowie wykazali 
świetne - przygotowanie.  Brawurowe 
skoki pań, zwłaszcza  Nitosławskiej i 
Bylewskiej doskonale panujących nad 
koniem, nagrodzone zostały oklaskami 

publiczności zebranej b. licznie. 

O godz. 22 P. Prezydent Rzeczypo 
spolitej przybył na raut wydany na 
cześć Najwyższego Zwierzchnika si! 
zbrojnych przez garnizon wileński. 

DRUGI DZIEŃ POBYTU 
„ŚWIĘTO PIEŚNI". 

Wczorajszy dzień gościny Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej w Wilnie 
rozpoczął się hołdem dzieci wileńskich, 
bez różnicy wyznania i narodowości, 
zgromadzonych na dziedzińcu pałacu. 
Chór na 300 głosów wykonał szereg 
pieśni, zaś zespolone chóry szkół po- 
wszechnych, liczące około 2000 dzieci 
zainaugurowały „šwigto piešni“ odšpie 
waniem Bogarodzicy. 

O godz. 9.30 Pan Prezydent wy- 
szedł na werandę pałacową. Wówczas 
pochyliły sę sztandary szkolne i dzieci 
zaśpiewały chórem hymn narodowy 
państwowy. Niebawem Pan Prezydent 
przybył na dziedziniec przyjął od dziat 
wy kwiaty i wysłuchał powitania ma- 
leńkiej przedstawicielki dzieci wileń- 
skich poczem przeszedł po przez szpa 
lery szkolne. 

Osobno w ogrodzie pałacowym wi 
tały Pana Prezydenta szeregi miłodzie- 
ży stowarzyszeniowej w związkach ide 
owych i harcerze. Tu przemawiali dyr. 
A. Narwoysz imieniem harcerstwa i 
naczelnik ]. Małowieski imieniem Zw. 
Mł. Wiejskiej. Na prośbę Związku Mło 
dzieży Rzemieślniczej Pan Prezydent 
wbi' gwóźdź do sztandaru tegoż Zwią 
zku. 

W czasie uroczystości wojewoda wi 
leński Wł. Raczkiewicz dokonał w ©- 
becności Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej dekoracji stu kilkudziesięciu 
osób z Wileńszczyzny, zasłużonych na 
polu pracy państwowej i społecznej, 
krzyżami zasługi. т 

KOLONJA LETNIA W LEONISZKAH. 

W godzinach południowych zwie- 
dżił pan Prezydent, zbudowaną w okoli 
cach Wilna w ma'owniczej miejscowo 
šci Leoniszki miejską kolonję . wypo- 
czynkową dla dziatwy szkół powszech- 
nych. W okresie letnim korzysta z niej 
600 dzieci. Przejażdżka do Leoniszek 
była miłym epizodem po uroczystoś- 
ciach rozgrywających się w  rozpalo- 
nych murach miejskich. 

NA ZJEŻDZIE NAUCZYCIELSTWA 

SZKÓŁ POWSZECHNYCH. 

Następnie przybył Pan Prezydent 
do gmachu Uniwersytetu Stefana Bato 
rego aby uczestniczyć w otwarciu zjam 
du nauczycielstwa szkół powszechnych 
woj. wileńskiego * nowogródzkiego. 

Rzecznicy nauczycielstwa przedsta 
wiwszy ciężką sytuację nauczycieli о- 
raz ogromny brak szkół dziękowali Pa 
nu Prezydentowi za zainteresowanie 
się sprawą budownictwa szkół powsze 
chnych, która była przedmiotem  spe- 
cjalnej konferencji na Zamku. Apelowa 
li do Pana Prezydenta i Rządu o spe- 
cjałną opiekę naudzycielstwa na Kre- 
sach Wschodnich ze względu na donio 
słą rolę jaką mają tu do spełnienia. 

W T-WIE PRZYJACIÓŁ NAUK I NA 
GÓRZE ZAMKOWEJ. 

Z Uniwersytetu udał się Pan Pre- 
zydent do Towarzystwa Przyjaciół Na 
uk witany przez sędziwego prezesa te- 
go towarzystwa prof. uniwersytetu Par 
czewskiego. Kustosz Towarzystwa p. 
Brensztein zaprezentował Dostojnemu 
Gościowi najcenniejsze zbiory muzeal- 
ne, wśród których jest mnóstwo cen- 
nych pamiątek narodowych, stanowią 
cych dokumenty polskościi Litwy. 

O godz 1 min. 20 Pan Prezydent 
w towarzystwie pp. ministrów Prysto- 
ra, Staniewicza, wojewody Raczwiewi- 
cza i świty udał się na Górę Zamkową 
którą zwiedzał pierwszy raz. 

Znany artysta malarz i miłośnik Wil 
na prof. Ferdynand Ruszczyc wraz z 
konserwatorem tutejszego okręgu dr. 
Lorentzem udzielali wyjaśnień. Pan 
Prezydent interesował się stanem prac 
konserwatorskich i badawczych, oglą- 
dał wspaniałą panoramę m. Wilna. 

UROCZYSTY AKT NADANIA DYPLO 
MU HONORIS CAUSA. 

Najbardziej podniosłym momentem 
wczorajszego dnia był uroczysty akt 
nadania Panu Prezydentowi przez Se- 
nat USB dyplomu doktora  filozofji 
hono.is causa. ‚ 

U wejścia na dziedziniec arkadowy 
im. Piotra Skargi powitał Pana Prezy- 
denta Senat z JM rektorem ks. Cz. Fal- 
kowskim w togach. 

W auli kolumnowej, gdzie odbyła 
się urodzystość rozstawione były sze- 
regi korporantów w barwach. Chór a- 
kademicki odśpiewał „Gaude Mater 
Polonia* oraz kantatę, skomponowaną 
specjalnie przez jedną ze studentek. W 
obecności pp. ministrów, wojewody, 
J.E. ks. biskupa Bandurskiego, konsu- 
la Łotwy Donasa, przedstawicieli sądo 
wnictwa, prokuratury i władz państwo 
wych oraz licznej młodzieży uniwersy 
teckiej, przemówił do Pana Prezydenta 
Rzedzypospolitej JM rektor ks. Falko- 
wski, dając wyraz radości ii dumy Uni- 
wersytetu, «ż gości w swych murach 
i wita jako swego honorawego dokto- 
ra Pana Prezydenta Ignacego Mościc-* 
kiego, wielkiego uczonego, którego Oj 
czyzna od warsztatu pracy naukowej 
wezwała do najwyższego w państwie 
zadania do reprezentowania Jej potęgii 
i majestatu. 

Przemówienie swe zakończył 
następującemi słowy: j 

„Składając laur życzymy byś przez 
długie lata ozdabiał Państwo laurem. 

JM. 

potęgi i sławy i byś zdobywał od wszy 
stkich to, ca cenniejsze od lauru jest, 
a oo składamy Ci dzisiaj: serce". 

Wręczenia dyplomu dokonał dzie- 
kan wydziału matematyazno - przyro» 
dniczego prof. Rydzewski po pięknem 
przemówieniu, poświęcionem  zasłu- 
gom Pana Prezydenta Mościckiego, 
który już w latach niewoli imię Polski: 
rozsławiał. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
wyraził w krótkich słowach serdeczne 
podziękowanie za nadanie Mu godnoś- 
ci doktora honoris causa prastarej 
Wszechnicy Batorowej. Zebrani w au- 
li profesorowie i studenci Uniwersyte- 
tu zgotowali Panu Prezydentowi gorą- 
cą owację. 

Po tej uroczystości Pan Prezydent 
podejmowany był przez senat czarną 
kawą w salach bibljoteki uniwersytec- 
kiej. 

W GIMNAZJUM BIAŁORUSKIEM. 

Udając się do celi Konrada, o godz. 
18.00 — Pan Prezydent Rzeczypospo- 
litej, mimo iż nie by.o to przewidziane 
programowo zwiedził Państw. Gimna- 
zjum Białoruskie w tak zw. murach po 
Ba zyljańskich, przyjęty hymnem pań- 
stwowym, odegranym przez orkiestrę 
gimnazjalną. Pana Prezydenta powitał 
przemówieniem dyrektor gimnazjum 
białoruskiego p. R. Ostrowski, składa- 
jąc w nocechawanych lojalnością sło- 
wach imieniem uczniów hołd Głowie 
Państwa. ! 

U LITERATÓW. 

Po zwiedzeniu muzeum przy gimna- 
zjum Białoruskiem Pan Prezydent udał 
się do mieszczącej się w tychże mu- 
rach po Bazyljańskich siedziby Związ- 
ku Zawodowego Literatów Wileńskich 
gdzie zatrzymał się dłuższą chwilę w 
celi Konrada i podejmowany był goś- 
cinnie przez literatów wileńskich z pre 
zesem związku prof. Marjanem Zdzie- 
chowskim na czele. 

BANKIET W SALI MIEJSKIEJ. 

Na bankiecie wydanym przez mia- 
sto Wilno który zaszczycił swą. obec- 
nością Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
zajęli miejsca po prawicy Pana Prezy- 
denta JE ks. Arcybiskup Jałbrzykowski 
gen. Żeligowski, JE ks. biskup Ban- 
durski, przedstawiciele armji, ducho- 
wieństwa innych wyznań, po lewicy: 
wojewoda Raczkiewicz, dowódca okrę- 
gu korpusu gen. Litwinowicz, JE ks. 
biskup Michalkiewicz. Na przeciwko 
Pana Prezydenta zajął miejsce prezy- 
dent Folejewski, ministrowie Prystor i 
Staniewicz, małżonki obydwu  mini- 
strów, JM rektor USB ks. Falkowski, 
p. wojewodzina Raczkiewiczowa — 0- 
gółem 200 blisko osób. 

M trakcie bankietuj wygłoszono szereg 
przemówień. Pierwszym zebrał głos p. pre- 
zydent Folejewski, witając Dostojnego Goś- 
Cia, porównał obiecną radosną uroczystość z 
wiosną 1919 r., kiedy to weszły do Wilna 
zwycię skie wojska polskie . Ale, Dostojny 
Panie Prezydencie mówił dalej — gdy bę- 
dziesz zwiedzał prastary nasz gród i cał 
kraj nasz, niki zobączysz dymiących  komi- 
nów fabrycznych ani wielkich przedsiębiorstw 
nie ujrzysz pałaców — bo ich nie mamy — 
zniszczyła je wojna, — ale u jrzysz nasz 
codzienny trud, nasze zmagania się z temi 
ciężkiemi warunkami w jakich znaleźliśmy 
się po wojnie. Zdajemy sobie sprawę z kry- 
zysu, jaki przechodzi cało Państwo, a w 
szczególności ziemia wileńska — więc zo- 
baczysz wszędzie naszą wytężoną wolę, aże 
by sprostać trudnościom nie poddać się 
chwilowym niedomaganiom. 

Zierna światła i kultury zachodniej 
znalazły w Wilnie podatną glebę i dziś mo- 
Žemy z dumą stwierdzić, że nasza szara 
ziemia stała się rezerwuarem tężyzny i du- 
cha narodowego, dała, Ojczyźnie Mickiewi- 
cza i Sierakowskiego, że jest kolebką dwu 
wodzów narodu Kościuszki i Piłsudskiego. 
Główną wytyczną polityki rządu jest idea po 
koju i dobrobyt wszystkich obywateli. 

Panie Prezydencie, jeżeli ostatnie smutne 
wypadki w tak bliskiem stąd Kownie wzbu 
dziły w całym kulturalnym świecie oburze- 
nie i potępienie, jeżeli bolesnem echem od- 
biły się po całej Polsce, to podwójnie ciężko 
i boleśnie odczuliśmy je tw w Wilnie... I ser- 
ca nasze zwracają się w tamtą stronę, gdzie 
poza sztuczną zaporą żyje lud, z którym los 
i tyle wieków wspólnej doli i niedoli związa- 
ły nas odwiecznem braterstwem. I my, it 

nianie, starzy romantycy, w głębi duszy na 

szej żywimy to przekonanie, że pomimo in- 

tryg i sporu niezamarły również i po tam- 
tej stronie tradycja wspólnego sztandaru z 

Orłem i Pogonią. 
Okrzyk, który tu za chwilę wzniosę — 

wiem, że się odbije w sercach wszystkich, 
którzy ziemie te zamieszkują. Wilno pra-- 
stara stolica kresów wschodnich Polski 
wznosi przez moje usta okrzyk: 

Pan Prezydent Najjaśniejszej  Rzeczy- 
pospolitej Ignacy Mościcki niech żyje! 

Następnie zabrał głos Jego Magni 
ficencja ksiądz  Retkor Falkowski 
składając hołd twórczej pracy nau- 
kowej i rzetelnym zasługom w dziedzi- 
nie badań, które Pana Prezydenta Rze 
czypospolitej Polskiej wysunęły na czo 
ło badaczów polskich i dały Mu imię 
światowej sławy; poczem poseł Jan Pił 

sudski podkreślił, iż Wileńszczyzna z 
sercem radością przepełnionem  wita- 
Głowę Państwa, lecz opanowana jest 
jednocześnie głęboką obawą, iż poró- 
wnanie tych ziem z innemi wypadnie 
na naszą niekorzyść. Mówca podkreś- 
lit znaczenie województw wschodnich 
dla mocarstwowego stanowiska Polski 
Jagiellonów i zwrócił się do Pana Pre 
zydenta Rzeczypospolitej z. prośbą, 
aby innem trochę okiem ocenił nasz u- 
bogi kraj, w którym panuje nie mniej 
gorąca miłość ku Ojczyźnie, nie mniej 
głęboki szacunek i cześć dla Pana Pre- 
zydenta, którego spotyka wszędzie ser 
deczny i niekłamany okrzyk: Pan Pre- 

zydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 
Ignacy Mościcki niech kyje! 

P. Zygmunt Ruszczyc zabrał głos 
w imwenit komitetu  obywate'skiego, 
grupującego wszystkie bez wyjątku 
warstwy i narodowości społeczeństwa 
tutejszego, złożył Panu Prezydentowi 
najserdeczniejsze podziękowanie, że 
mie bacząc na trud przybył tu, aby po- 
znać W lenszczyznę. 

W odpowiedzi na powyższe prze- 
mówienia zabrał głos Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej. 

Szanowni Panowie! 

Z prawdziwą przyjemnością  zna- 
lazłem się w tym roku w Wilnie, tym 
starym grodzie Jagiellonów, pełnym 
tylu pamiątek, a związanym z całą Pol 
ską tak świetnemi tradycjami, na który 
cała Polska spogląda jak na swój naj- 
dalej wysunięty szaniec kultury, mają- 
cy promieniować nazewnątrz. 

Pierwsze wrażenie, które  odnios- 
łem teraz przy zetknięciu się z Wami, 
Wilnianami, to skromność z jaką ko- 
chacie tę swoją ziemię i witacie swych 
gości, kiedy Wam się zdaje, iż niewiele 
macie do pokazania. 

Przebywając przez długię lata zda- 
la od kraju, przyzwyczaiłem się do pa- 
trzenia objektywnego: na całość ziem 
polskich, pozbywając się wszelkiego 
oddzielnego patrjotyzmu dla poszcze- 
gólnych ich części i pamiętam, že kie- 
dyśmy byli jeszcze rozdzieleni pomię- 
dzy trzech zaborców widziałem te ró- 
żnice między trzema dzielnicami  bar- 
dzo. wyraźnie. 

Wielkopolska i cały zabór pruski 
przedstawiał mi się jako najwyżej sto- 
jący pod względem przeciętnej kultur- 
ry gospodarczej, na drugim miejscu 
stawiałem pod tym względem Małopol 
skę, a na trzecim — zabór rosyjski, w 
którym sam wyrosłem. Rozpatrując je- 
dnak stan kultury duchowej, który @а 
mnie przedstawia nadzwyczajną war- 
tość, niewspółrzędną poprzedniej ©- 
trzymałem inną kolejność, a mianowi- 
cie stawiałem najwyżej Kresy, a spe 

cjalnie Kresy Wileńskie. Sprawdzianem 
dla moich wyczuć odnośnie da wyso- 
kości poziomu kultury duchowej była 
wydajność wielkich postaci o potędze 
ducha danej ziemi. 

Takich wielkich szczytów  przeja- 
wów ducha ludzkiego wydały Kresy, 
a specjalnie kresy wileńskie najwięcej. 
Tutaj — to najwyższe piękno ludzkie 
najsilniej się skoncentrowało, 
powstały postacie, które poza granica- 
mi. Polski należą do. rzadkości. 

A i dzisiaj jesteśmy współczesny- 
mi jednego z największych szczytów 
naszej nie tylko teraźniejszej, lecz i 
przeszłej historji — na Waszych kre- 
sach  rodzonego. 

Szczęściem jest dla: Polski, iż jej 
oddzielne części mają wielkie, a różne 
wartości państwowe, które się dopeł- 
niają przez wzajemne przenikanie kul- 
tury i tworzą w ten sposób prześliczną 
całość, unikając przez to zbyt jedno- 
stronnego rozwoju. Dzięki tym warun-- 
kom może być urzeczywistnione two- 
rzenie pełnej całości 0 wartościach 
państwowych — podstawy dalszego. 
sach zrodzonego. 

I kiedy przy każdem spotkaniu w 
Wileńszczyźnie z przedstawicielami tej 
ziemi wyczuwam z ich strony tę wiel- 
ką skromność, to uważam, że ta wiel- 
ka skromność z Waszej strony nie jest 
na miejscu, bo to bogactwo duchowe 
tej ziemi musi mieć rolę przodującą 
specjalnie w naszym kraju, który wy- 
maga wielkiego serca i wielkiego umi 
łowania ziemi ojczystej. 

Dzięki. tak wyczekiwanej niezależno 
ści i niepodległości, kiedy zaistnieją, 
dalsze skutki rozwoju państwa — nie 
długo doczekamy tej chwili, kiedy i tu 
taj powstaną dymiące kominy tabryk i 
wielkie przedsiębiorstwa, a wysokie 
natężenie uczuć państwowych wzmoc- 
ni inne części naszej ukochanej Rze- 
czypospolitej. 

Na pomyślność ziemi Wileńskiej, ze 
stolicą Wilnem wznoszę ten kielich w 
ręce Pańskie, Panie Prezydencie mia- 
sta! 

Program pobytu Pana Prezydenta w Wilnie 
Wtorek. Godz. 9.00 — 14.00 Prze 

jazd z Wilna do Trok przez Landwa- 
rów. W Trokach odwiedzenie kościoła, 
kenesy karaimskiej, obozu kadetów ze 
Lwowa, zwiedzenie jezior i prac kon- 
serwacyjnych na zamku oraz poświęce- 
nie i otwarcie schroniska Ligi: Morskiej 
i Rzecznej. W drodze powrotnej do 
Wilna zwiedzenie tabryki tektury oraz 
urządzenia piętrzącego wodę w Grze- 
gorzewie. 

14.00 — 16.00 Śniadanie w ścistem 
gronie. Odpoczynek. 16.00 — 16.50 U- 
roczyste posiedzenie Izby Przemysłowo 
Handlowej. 16.50 — 17.30 Uroczyste 
posiedzenie Izby Rzemieślniczej. 17.30 
— 18.10 Poświęcenie gmachu Państwa 
wej Szkoły Technicznej. 18.10—19.00 
Poświęcenie pomnika na grobach pole 
głych żołnierzy b. Litwy Środkowej na 
Rossie. 19.30 Obiad w ścisłem gronie. 

Śr”da. godz. 9.30 — 11.40. Audjen 
cje. 11.40 — 12.20. Powitanie przez 

y Związki Pracowników Kolejowych w 
Ognisku Kolejowem. 12.20 — 13.20 U- 
roczyste posiedzenie Zjednoczonych 
Organizacyj Rolniczych w lokalu Wileń 
skiego Banku Ziemskiego . 13.30 
14.30 Śniadanie wydane na cześć Pana 
Prezydenta przez Wileński Bank Ziem 
ski. 14.30 — 15.30 Odpoczynek w Pa- 
łacu. 15.30 — 18.30 Przejazd z Wilna 
do W. Solecznik. Po drodze zwiedzenie 
osady „Las Rudnicki i gospodarstwa 
rolnego i przemysłowego w W. Sole- 
cznikach. 18.30 — 20.00 Obiad wyda- 
ny na cześć P. Prezydenta przez Kre- 
sowy Związek Ziemian. 20.00 — 22.00 

Raut. Na nocleg powróci do Wilna. 
Czwartek. 10.00 — 13.00 Uroczy- 

ste nabożeństwo w Bazylice. Następnie 
udział w procesji Bożego Ciała. 12.00 
— 14.00 Odpoczynek w Pałacu. 14.00 
— 16.00 Śniadanie wydane na cześć 
Pana Prezydenta przez JE ks. Arcybi- 
skupa Metropolitę R. Jałbrzykowskiego 
Odpoczynek w Pałacu. 16.15 — 19.30 
Zwiedzenie Werek. Powrót da Wilna 
statkiem. Obiad w ścisłem gronie. 
20.00 Galowe przedstawienie w teatrze 
(Graną będzie sztuka „Krakowiacy i 
Górale.) 

* 

W dniu dzisiejszym we wtorek Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej zaszczyci swą obe- 
cnością akt poświęcenia pomnika na  gro- 
bach poległych żołnierzy b. Litwy  Środko- 
wej na Rossie. 

Poświęcenia dokona o godz. 18 Jego Eks 
celencja ksiądz arcybiskup Romuald Jaibrzy- 
kowski. 

* 

W związku z przejazdem Pana Prezyden 
ta Rzeczypospolitej statkiem z Werek do 
Wilna, Zarząd Wojskowego Klubu Te 
towego „Lon wzywa wszystkich  czton- 
ków wszystkich sekcyj do stawienia się w 
dniu 19 bm. na godz. 16 na przystani wio- 
ślarsko pływackiej klubu. 

* * * 

— P. Prezydent w košciele Ewang. Re- 
formowanym. Konsystorz Wileński Ewange- 
licko Reformowany podaje do wiadomości, 
że w dniu 20 czerwca rb. o godzinie 10 od- 
będzie się w Kościele Ewangelicko - Refor. 
mowanym uroczyste nabożeństwo, które za 
szcz yci swoją obecnością Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wejście do Kościoła wyłącznie za. imien- 
nemi kartami w godzinach od 11 do 2 pp. 

  

      
    
    

W dniu dzisiejszym o godz. 10-ej rano odprawione zostanie w Farze 

м 

w Niešwiežu nabożeństwo żałobne za duszę 

kiwa Hoynitoniaa | 
prezesa Mińskiego Towarzystwa 

Kresowego Związku Ziemian, 

Rolniczego i członka honorowego 

o czem zawiadamia 

Zarząd Nieświeskiego Oddziału 

Kresowego Związku Ziemian. 

FRANS APANC A 

Piękno letnisk polskich | 
Zacznijmy od naszych pięknych letnisk 

nadmorskich. Poszum fał, dech słonego wia- 

tru, ypał słońca, stwarza dla półnagich ciał 
na pleży symfonję zdrowia i wolności. Bia- 

« skrzydłałe dalekie żagie rybackie przypami. 

nają skrzydła mew į wyobraźnia mknie za 

niemi w delekie światy... 
Posępne piękno gór, ambra sosnowych 

lasów i rozśpiewane doliny górskie. Jeziora 
modre, bezdenne, zgroza skał i dzwoneczki 
stada owiec. Człowiek oddycha pełną pier- 
sią i patrząc w dzłekie pasma górskie, myśli, 
że to są tajemnicze zamki nieznanego kró- 
lestwa... 

Puszcza stara, jak świat, grzyby między 
pioropuszami paproci, głosy i szczebioty pta 
ków. Za ciężkiemi kolumnami drzew wi- 
dzić biały ganeczek domu. Nie wracajmy je- 
szcze, znam tu niedaleko jedno miejsce, ma- 
łe pole, czerwone od poziomek!... 

Są letniska, gdzie się dużo spaceruje 
górskiemi ścieżkami, są takie, gdzie kwitnie 
wioślarstwo, są takie, gdzie wciąż urządza- 
ją wycieczki do pobliskich  malowniczych 

okolig, a najwięcej takich, gdzie człowiek 
rozkosznie się wypręża, patrzy wgłąb zielo- 
nego ogrodu i myśli o tem, czy będzie pa- 
dał deszcz, jak Się nazywa sąsiądke, co 

Czasem jednak przychodzą poważniejsze 
refleksje zastanawiamy się wtedy nad swo- 
im losem, nad stanowiskiem, jakie zajmuje- 
my w życiu. 

Pamiętajmy więc, że gdy zastanowimy 
się w tych rozmyślaniach nad swoją przy- 
szłością, nad tem, co nam może dać  prze- 
wagę nad innymi ludźmi, gdy przyjdziemy 
do wniosku, iż oszczędność — to jedynie 
pewna droga do niezależności i samowystar- | 
czałności  materjalnejj — nie zwiekajmy 
więc i załóżmy sobie konto w P. K. O. 

Szara książeczka oszczędnoścjowa P. 
K. O. jest symbolem, legitymacją wobec 
przyszłości i sztandarem ideowego jutra. 

Zwłaszczz, przecież, jest tem łatwiej, że 
w każdem letnisku polskim, wszędzie, gdzie 
jest urząd pocztowy, możesz utecznić 
wpłatę i podjąć gotówkę, przez SO Z 
ВОКОО: J. 

tutaj - 
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Wybory do Rady Miejskiej 
W LIDZIE 

Na dzień 19 bm. zostały wyznagqzo- 
ne wybory do Rady Miejskiej m. Lidy. 

Przewodniczącym komitetu wybor- 

czego został p. sędzia Wojciech Szczę- 
snowicz. 

Nadużycia w więzieniu lidzkiem 
W roku ubiegłym ujawniono nadużycia 

w więzieniu śledczem w Lidzie, których do- 
puszczali się kżerownik działu pracy Zimnic- 
ki za wiedzą zast: naczelnika więZienia Bort 
nowskiego. 

Malwersacje polegały na fałszywem księ- 
gowaniu obrotów działu pracy w celu zapew 

nienia wymienionym 
natury materjalnej. 

W ubiegłą sobotę Bortnowski i Zimnicki 
stanęli przed sądem i zostą li skazani: pier- 
wszy na 1 rok więzienia, drugi zaś (nieprzy 
znawał się do winy) na 3 lata c. więzienia 
z pozbawieniem praw stanu. 

urzędnikom korzyści 

Kięskowe pożary na wsi 
Nieostrożne obchodzenie się z ogniem 

przez pastuchów spowodowało pożar lasów 
rządowych w. gminie bielickiej (Lida), gdzie 
spłonęło przeszło 100 ha drzewostanu. Rów 
nież w ub. sobotę wybuchł groźny pożar we 
wsi Czamowicze (Nieśwież) gdzie spłonęło 
40 domów. Pożar powstał w nocy momental 
nie rozszerzył się na całą wieś powodując 
panikę wśród mieszkańców, którzy ratowali 

PODPALENIE DOMU „WYKLĘTEJ*. 

się z płonących domów w jednej bieliźnie. 
W] ogniu zginęło dużo inwentarza żywe- 

go i martwego. 
Ogień powstał w domu pewnej wdowy 

wyklętej przez całą wieś za utrzymanie sto- 
sunku z młodym chłopcem. 

Najprawdopodobniej miało tu miejsce pod 
palenie jej zabudowania w celach zemsty 
za złe prowadzenie się. 

Litwini wydali ciało zamordowanej 
Wczoraj na odcinku Mejrany zo- 

stały wydane władzom polskim zwłor 
ki zabitej Weroniki Błażysówny o tra- 
gicznej Śmierci której donosiliśmy w 
niedzielę. 

Wypadek według słów Litwinów 
miał miejsce w Sołach litewskich pod- 
czas manipulowania rewolwerem przez 
5 letniego chłopca. 

Komendant odcinka straży  litew- 
skiej nie przekazał żadnego protokułu 

  

oględzin zwłok, jak również odmówił 
podania nazwiska właściciela folwarku 
gdzie wypadek się zdarzył. 

Wykręty te podyktowane są chę- 
cią ukrycia faktycznych okoliczności 
zgonu Błażysówny która jak wiadomo, 
po przekroczeniu granicy na podstawie 
przepustki rolnej została  napadnięta 
przez kilka strażników litewskich i po 
zniewoleniu zastrzelona. 

KRONIKA 

  

WTOREK 

17 Dziś W. słońca o godz. 3 m. 14 

D Z. słońca o godz, 7 m. 59 

Marka M. 

Spostrzeżenia Zakłada Met£orologji 

U. S. B, w Wilnie, 
z dnia 16. VI. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 768 

Temperatura średnia -l- 17 

Temperatura najwyższa -1-20 

Temperatura najniższa -l- 8 

Opad w milimetrach: — 

każą i Północno-wschodni 
przeważający | 

Tendencja barometryczna: stan stały 

Uwagi: pogodnie. 
  

KOŚCIELNA 

— Pieigrzymka na Konkres Eucharystycz 
ny do Poznanią. Wyjazd pielgrzymki wileń- 
skiej na Kongres Eucharystyczny do Pozna 
nie nastąpi d. 24. bm. og.8.55 r. Wszyscy 
kótrzy zamierzają wziąć udział w tej piel- 
grzymce .i pragną skorzystać ze zniżki kołeio 
„wej, zechcą zgłosić się do ks. kan. Cichoń- 
jskiego (Mostowa 12. — 2) dn. 18 lub 19 
czerwca o godz. 7 — 8 wieczorem i wpła- 
cić 20 zł. na koszta podróży. 

WOJSKOWA 
— Zasiłki wojskowe przysługują nie ka- 

żd£j żonie. Wobec stale powstających scysyj 
na tle wypłacania zasiłków żonom wojsko- 
wych, pozostających w czynnej służbie do- 
wiadujemy się, że Min. Spr. wojskowych za 
decydowa.o iż prawo do poboru zasiłków 
wojskowych przysługuje tylko tym  żonom 
wojskowych, które wyszły zamąż nie w o- 
kresie po powołaniu wojskowego do służby 
choćby przed rozpoczęciem przez niego słu- 
žby czynnej, jak również tym, które wy- 
szły zamąż w czasie służby czynnej woj- 
skowego. 

5 AKADEMICKA 

— Legjon Młodych — Akademicki Zwią 
zek Pracy dla Państwa, zawiadamia, że 
przyjmuje zapisy do Obozu Przysposobienie 
Wojskowego organizowanego w Trokach 
dla akademików i maturzystów. Obóz daje 
prawo do skróconej służby wojskowej i 
trwać ma 6 tygodni; rozpoczyna się z dniem 
1-go lipca. Zapisy kolegów  <ikademików i 
maturzystów przyjmuje sekretarjat związku 
Pracy Obywztelskiej Kobiet przy ul. Ostro- 
bramskiej 19, od g. 9—14 i przy Jagielloń- 
skiej 7 m. 6 od godz. 15—17. 

SZKOLNA 
— Egzaminy wstępne w państwowem, 

Seminarjum Naucz. Żeńsk. im. Kr. Jadwigi 
rozpoczną się dnia 21 czerwca bież. 1930 r. 

W dniu 20 czerwca kandydatki do egz. 
mają się stawić w szkole dla badań lekar- 
skich. 

— Wystawa Państwowej średniej szko 
ły Przjem.-Handlowej im. E. Dmochowskiej 
otwarta w dn. 15 czerwca trwać będzie do 
dnia 19 czerwca włącznie. Eksponaty z za- 
kresu bielizniarstwa, krawiectwa,  hafciar- 
stwa i tkactwa. 

RÓŻNE 

— Dzierinikarz włoski w Wilnie. 
W dniu wczorajszym bawił w Wilnie 
dziennikarz włoski, znawca sztuki į li 

teratury p. Guilio Caprin, współpraco 
wnik dziennika „Corriere della Sera“. 
Dziennikarz zwiedził zabytki miasta i 
obecny był na uroczystości wręczenia 
Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej 
dyplomu doktora honorowego USB. 

— Gmina Koniawska przestała istnieć. 
Na mocy rozporządzenia Min. Spr. Wewn. 
gmina wiejska Koniawa pow. Wil. Trockie- 
go została zniesiona, a terytorjum jej włą 

- czone do gm. Orany tegoż powiatu. 

— Zarząd Stowarzyszenia Kupców i Prze 
wyjsłowcw Chrześcijan w Wilnie wzywa 

pp. członków do przyjęcia gremjalnego 
udziału w procesji Bożego Ciała. A 

Zbiórka. punktualnie o godz. 9 w dniu 19 
bm. w lokalu Stowarzyszenia ul. Bakszta 7. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w Lutni*. „Genjusz 
(Zeiwerowicz) i kucharka (Niwińska),, co 
wieczór bawią licznie zebraną publiczność 
perlistym dowcipem i ostrą, wytworną saty 
rą Jerome K. Jeromea. 

W sobotę komedijų amerykańska „Na- 
rzeczona z dachu* z Ejchlerówną w roli ty 
tułowej w reżyserji W yrwicz-Wichrowskie- 
go i w dekor, pomysłu Ziembińskiego. 

— Otwarcie sezonu teatralnego w ogro 
dzłe po-Bernardyńskim. Miłośnicy teatru od 
soboty 21 b. m. mają możność oglądania w 
gruntownie odnowionym i wygodnie  urzą- 
dzonym teatrze letnim w ogrodzie — ро-Вег- 
nardyńskim przewybornej, niefrasobliwej far 
sy pod tytułem, „Porwanie sabinek* z dyr. 
Zelwerowiczem w doskonejej roli dyrektora 
teatru wędrownego p. Somironjusza Hippo. 

Od środy kasa Lutni sprzedawać  bę- 
dzie bilety na „Porwanie sabinek* po. ce 
nach zniżonych. 

— Pożegnalne przedstawienie rosyjskie 
go Wiatru dramatycznego z Rygi w wileń- 
eskim tzatrZe ludowym (Ludwisarska 4). Po 
powrocie z tournee po Polsce rosyjski teatr 
drgmatyczny Zz Rygi da w Wilnie  kiłka 
przedstawień pożegnalnych. Wystawione zo- 
staną następujące sztwki: 19 czerwca o g. 
8.30 wiecz. „Przestępstwo i kara“ Dostojew 
skiego, 20 czerwca o godz. 8.30 wiecz „Dni 
naszego życia* Andrejewa, 21 czerwca o g. 
3 po poł. „Człowiek z teką* Fajko i o godz. 
8.30 wiecz. „Miłość złota książkął* A. Toł- 
stoja. We wszystkich przedstawieniach  u- 
dział biorą najlepsze siły zespołu. 

WYBDĄUI-| Komy t 

— Wyp: w cyfrach. Od dnia 14 bm. 
godz. 9 do 16 bm. godz. 9 zanotowano wy 
padków 53 w tem kradzieży 8, opilstwa 20, 
przekroczeń administracyjnych 15. 

— Okradzenie mieszkania. Żegiewicz An 
toni, Konduktorska 26 zameldował policji iż 
z jego mieszkania skradziono różnej garde- 
roby na łączną sumę 1000 zł. 

— Ładny sublokator. W dniu 15 bm. Ku 
cewiczowi Stanisławowi Zakretowa 5 jego 
subłokator Pietrzykowski Zygmunt skradł ró 
żnej garderoby i bielizny na sumę 600 z:. 
poczem zbiegł. 

Utonięcie. W dniu 15 bm. na rzece Wi- 
lence wskutek wywrócenia się kajaku utonął 
Mizerny Piotr w Wilence. Mizerny Piotr był 
szeregowcem 86 pp. 

— Samochód wpadł na dorożkę.  Tak- 
sówka 38193, prowadzona przez szofera Ra 
beńskiego Bronisława, Orzeszkowej nr. 3 na 
jechała przy ul. Zarzecznej na dorżkę wsku- 
tek czego dorožka ; koń zostały przewróco- 
ne. Koń zosta okaleczony, a dorożka częścio 
wo połamana, Wypadków z ludźmi nie było 

— Ujęcie złodziejki. Dochodzeniem usta- 
lono, iż kradzieży 65 zł. na szkodę Czubiń 
skiej Marji, Zakretowa 42 dokonały zawodo- 
we złodziejki Kwiatkowska Antonina į Gry- 
gorowicz Felicja, Piłsudskiego 63. Pieniędzy 
narazie nie odnaleziono. 

— Zmarł pop: ly podczas pożaru, W 
szpitaly żydowskim zmarł Lejba Chones wła 
ścicel domu przy ul. Nowogródzkiej 48, 
który podczas onegdajszego pożaru w jego 
posesji uległ ciężkim poparzeniom. 

— Morderstwo z zemsty. W dlniu 14 bm 
zamordowano z zasadzki Maskowskiego Ta 
rasa z zaść. Dębówka gm. kiemieliskiej. 
Mord został dokonany na tle zemsty osobi- 
stej przez Dubanowa Aksientja, który zbiwgł 
i Smusowa Pawła, którego zatrzymano. Mor 
dercy w okropny sposób porąbalj siekierą 
głowę Maskowskiemu. 

— Pożary. W dniu 13 bm. we wsi Świ- 
tle Dolne, gm. mickuńskiej spalił się dom 
mieszkalny należący do Aziewicza Jana, przy 
nosząc straty właścicielowi na przeszło 6 
tys. zł 

Również w miasteczku Dokszycach wy- 
buchł pożar, który strawił dom mieszkałny, 

2 chlewy i spichrz ze zbożem, należące do 
Kiryjackiego Antoniego. Straty wynoszą prze 
szło 15.000 zł. Od tegoż ognia zajął się i 
spłonął dom mieszkalny, chlew, śpichrz, in- 
wentarz żywy na szkodę Borowik  Marji, 
przynosząc straty w sumie 10.000 z. 

Kradzież podczas snu. Dragunowi Ser 
gęjuszowi zam. we wsi Ostro tejże gminy 

    

  

z SĄDÓW 
BANDYCI... FAŁSZERZ... ZWIERZĘ. . 

Sąd Okręgowy w Wilnie obradując na 
sesji wyjazdowej w Lidzie rozpoznawał sze- 
reg spraw karnych. Wspomn my tu tylko 
o trzech, w któryeh mowa o przestępstwach 
ciężkich, a w których zapadły analogiczne 
kary dla wszystkich oskarżónych — 3 lata 
ciężkiego więzienia. 

Właściciele majątku Głębokie Michał i 
Aleksander Mikulscy otrzymali list z pogróż 
kamj, że jeżeli nie nadeszlą okupu w sumie 
1000 zł. zostaną zamordowani. List ten wy- 
słany został przez bandę „Aloszki*, znanego 
grasanta ukrywającego się od policji. Ban- 
dyci wysłali ten list przez gajowego, kóremu 
zapowiedzieli, że zginie jeżeli ich wyda. Ga- 
jowy okazał się zuchem i policja wykorzy- 
stując jego zeznanie przyłapała trzech człon 
ków bandy: M. Korodeja, M. Jakimowicza 
i A. Milinkiewicza (ten ostatni był sekwestra 
torem gminy). t 

J. J.uszkiewicz ze wsį Rudzimaniszki gm. 
ternów znalazł się na ławie oskarżonych ja 
ko fałszerz 50 groszówek. Ujęto go na gorą 
cym uczynku. 

W trzeciej sprawie odpowiadał 17 letni 
Calel Breszczański z m. Osowa. Zezwierzę 
cony ten młodzieniec dopuścił się gwałtu 
na osobie umysłowo chorej. Biedną poszko- 
dowaną przyprowadzono do Sądu z dzjeciąt 
kiem na ręku. Sąd prócz kary za potworny 
czyn przysądził od Breszczańskiego 6 tys. 
zł. n akorzyść matki. 

Trzy ciężkie przestępstwa pociągnęły za 
sobą surowe kary. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 

z dnia 16. 6. 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

Dołary 8.885 — 8.90,5 — 8.865. Ho- 
łandja 358,17 — 359,67 — 357,77. Londym 
4333,25 — 43,44 — 43225. Nowy Jork 
8.909 — 8.929 — 8.889. Paryż 35,01 — 
35,10 — 34,92. Praga 26.44,5 — 26,51 — 
26,38. Szwajcaria 17288 — 173,31 — 
1 17245. Stokholm 
239,55 — 240,15 — 238,95. Wiedeń 125,83 
— 126,14 — 125,52. Włochy 46,73 46,85 — 
46.61. Berlin w obrotach prywatnych 212,78 

Papiery procentowe. 

Pożyczka inwestycyjna 112,  dolarówka 
63.50 konwersyjna 55.50. 10 proc. kolejowa 
102. 8 proc. listy zastawne Banku Gosp. 
Kraj. i Banku Rolnego, obligacje Banku. 
Gosp. Kraj. 94. te szime 7 proc. 83,25. 8 
proc. listy zastawne Tow. Kredytowego Prze . 
mysłu Polskiego 84,50 — 85.50. 4 proc. 
ziemskie 45.50. 4 i pół procentowe ziem- 

„. skie 5575 — 55.50 — 55,75. 8 proc. 
warszawskie 75,25 — 75.50 — 75,25. 8 proc 
Częstochowy 67,75. 8 proc. Kielc 67,75. 8 
O Łodzi. 70.75. 10 proc. Siedlec 81,75— 

Akcje: ё 
Bank Dyskontowy 116. Bank Polski 

175.50 — 170. Bank Zw. Spółek Zarobko- 
wych 72.50. Węgiel 46, Lilpop 27,75. Ostro 
wiec serja B 53,25 Starachowice 18,17 — 
1125, 

CENY: Wo WELNIE 

21—22, owies 16—18, gryka 20—21, wyka 
30—32, otręby pszenne 14—15, żytnie 12— 
13, koniczyna 10—11, siano 6—8, słoma 5—7 
makuchy iniane 36—37, słonecznikowe 25— 
26. Sytuacja na rynku zbożowym bez zmia 
ny. Tendencja b. słaba. Zainteresowanie mi- 
nimalne. Trudności dla zbytu żyta trwają w 
dalszym ciągu. 

Nasiom«* owies siewny zależnie od ga. 
tunku 24—2; łubin 28—30, seradela 35—36 
peluszka 25—27, wyka 33—36, koniczyna 
czerwona 200—220, biała 275—300, szwedz- 
ka 300—320, tymotka 100—120, przelot 140 
—180. 

Mąka pszenna 60 — 80, żytnia razowa 
97 aa 25 — 27, pytlowa 65 proc. 35—38 
za g. 

Kasza: jęczmienna 50 — 65, jaglana 70 
— 85, gryczana 80 — 90, owsiana 85 —100, 
perłowa 60 — 80, pęczak 50 — 60 za 1 klg. 
manna 100 — 140. 

Jaja 100 — 120 za 1 dziesiątek. 
Nabiał: mleko 25—30 gr. za litr, śmieta 

na 1.50—200, twaróg 70—100 za kigr., ser 
twarogowy 90—150, masło niesolone 380— . 
450, solone 350—400. 

Drób: kury 6 — 8 zł. za sztukę, kurczę: 
ta — — kaczki 8 — 9, bite 6 — 7, gęsie 
18 — 20, bite 15 — 18, indyki 20 — 25 bite 
18 — 20 zł. 

EST ET ANONSAI IKS TUOS TNA 

skradzjono trzewiki w czasie gdy spał * nad 
Wilenką. Kradzieży dokonała Zajewska Mar- 
janna, trakt Batorego 6, którą zatrzymano. 

— Nagły zgon. Przywieziono do szpita 
Ja żydowskiego Ostrucha Tomasza zam. w 
Pożerzanach, gminy Woroniewskiej, pow. 
Lidzkiego, który nie odzyskując przytomno 
ści zmarł. Przyczyna Śmierci narzzić nie 
ustalona. 

— Bójka na weselu. We wsi Wasiliny, 
gm. Postawskiej na weselu wynikła bójka, 
w czasie której został ciężko pobity Murzio 
nek Józef ze wsi Czeremoszniki tejże gminy 
przez Łapcionka. Michała, Pawinicza Piotra 
i Taraszkimowicza Sergjusza, których — 2а- 
trzymano. 

— Zamach samobójczy: Wystrzałem z 
myśliwskiej strzelby pozbawił się życia Gu- 
towicz Aleksander, miqszkaniec zaśc. Buda, 
"gm. Kozłowszczyzna. 

  

z znanej  miodosytni 
M l 0 d V K. Mieszkowski w 

Warszawie, istnieje 

ой 1886 г., а także wina owocowe 
Henryka Makowskiego znane ze swej 
dobroci but. 3]4 litra od zł. 2.— po- 
leca D.-H. St. BANEL i S-ka. Wilno, 
Mickiewicza 23, tel. 8-49. K 
  

  

Jerjan Charkiewicz zamieszczą ze 

  

Pierwszy dźwięko- 

wy kino-teatr 

„HELIOS“ 

Czarująca, 

  

Uwaga! Na seansy o godz. 4.30 i 6-ej ceny miejsc: 
oszałamiająca swą 

urodą ulubienica całego świata 

BALKON 60 gr., 
w dramacie 
e rotycznym Billie Doue 

PARTER 1 zł. Wielkie dźwiękowe ar: 

  

WARTA ROCNĄ 
Realiz. Jerzy Azagarow. W rolach głównych: Mikołaj Suzanin i Paul Łukas. Pocz. o g. 4.30, ost. seans o g. 10.15 

  

DZIŚ. Dawno oczekiwany śpiewno-dźwiękowy film p. t. 

TRUCICIEL; 
Tragedja trzech istot trawionych ogniem trzech namiętności 

Pierwsze Dźwięko- 
kowe Kino 

„HOLLYWOOD: 

Mickiewicza 22. 

Mary- Philbin. Początek o godz. 

pożądania, 

nawiści. W rolach głównycu: wszechświatowej sławy  tragik Conrad Veidt i 

5-ej, ostatni 10.30. seans 

Igodz. 7-6 — PARTER 1 zh. — BALKON 80 gr. 

    

miłości i niena- 

Ceny imiejsc do 

  

  

Dziś! Wielka atrakcja! 
KINO Arcysensacyjny film 

„SWIATOWID“ 
Mickiewicza 9. 

SPORT 
„Dezby* wjarszawskie wygrał „Bejrut 

Niedzielne „Derby* warszawskie wygreł 
faworyt Bejrut. 17 p. uł. _ Wielkopolskich. 
Przebieg gonitwy był interesujący. Większą 
część dystansu prowadził Mindowe, wyrę- 
czony później przez leadera zwycięzcy, Be- 
duina na prostej dość pewnie wyszedł z gru 
py Bejrut względnie łatwo wygrywając w 
tym samym czesie 2 m. $. CO ZeSZłOro- 
czny derbista Madryt, przynosząc swemu 
właścicielowi 83734 zł. i cenny przedmiot a 
hodowcy p. Wężykowi 8.374 zł. Żokiej Go- 
łowkin i trener Krysko też otrzymali cenne 
upominki. 

Nagroda im. Prezydenta Rzeczypospolitej 
40 tysięcy i złoty medal w ładnym  styłu 
zdobył niejednokrotny zwycięzca większych 
nagród czterołatek p. Szwejcera „Faust”, któ 
ry z czwartego miejsca wyszedł, przed try 
bunami, gdzie miał już wyścig pewny. Fa- 
woryt i trzykrotny podrząd zwycięzca tej na 
grody, Forward, w wyścigu byt rekordowy, 
gdyż wynosił 3 m. 28 i pół s. wobec zeszło 
rocznego czasu Forwarda 3 m. 30 s. Dobrym 
drugim był Colombo p. Busowa. 

o gonitwie w imieniu nieobecnego w 
stolicy p. Prezydenta czerwoną szarią przy 
ozdobił Fausta premjer p. W. Sławek, jedno 
cześnie wręczając p. Szwejcerowi puhar ja- 
ko dodatkową nagrodę od p. P rezydenta. 

Wypłaty dobre nie przewyższające jed- 
nak setki zł. za jeden bilet. 

NARADA W SPRAWIE RAIDU. 

Przed kilku dniami odbyła się w urzędzie 
wojewódzkim narada w sprawie organizacji 
przyjęcia uczestników IX Międzynarodowego 
rajdu automobilklubu Polski, 

Jak wiadomo raid ten odbędzie się w ю- 
kresie od 22 — 29 bm. na trasie 3100 kim. 

Tegoroczny raid wzbudza specjalne za- 
interesowanie, ponieważ klasyfikacja maszyn 
Oparta została nie na podstawie litrażu wo- 
zów, lecz na zasadzie ceny maszyn loco 
Warszawa. Pierwszą grupę stanowią wozy 
popularne (cena do 1500 dolarcw), drugą 
— turystyczne (do 3000 dol.), a trzecią — 
ląksusowe (ponad 3000 dol.) 

Trasa raidu prowadzi: Warszawa — Wil 
no — Ni eśwież — Lwów — Kraków — 
Łódź — Gdynia — Warszawa. Ogółem 7 
etapów. Dzień odpoczynku przewiduje się 
w Gdyni. 

W raidzie wezmą udział najwytrawniejs 
kierowcy polscy z Ripperem,  Liefeldtem, 
Potockim, Zawidowskim na czele oraz zawod 
nicy zagraniczni. 

Z Wilna weźmie w nim udział zaledwie 
jeden kierowca, zwycięzca ostatniego zjazą 
du gwiaździstego do Wilna, jeden z b. nie- 
wielu niestety zapalonych  automobilistów 
wileńskich p. Włodzimierz Kurec. Towarzy 
szy mu dyrektor kursów kierowców samocho 
dowych Stow. Techników inż. Janowicz 

Powiezie ich Ford najnowszej marki. Oby: 
"dowiózł szczęśliwie. Osman. 
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— „Źródła Mocy". Ukazał się Nr. 6 
czasopisma krejowego p. t. „Źródła Mocy*, 
poświęconego kulturze regjonalnej ziem da- 
'wnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Zeszyt ten zawiera szkic W. Piotrowi- 
cza o Czesławie Jankowskim, dalej niezna- 
ną dotąd, pośmiertną pracę Czesława Jen- 
ikowiskjego o „Ziemi Wileńskiej w okresie 
wojny”, o romantyzmie w związku z jego 
stuleciem, obchodzonem uroczyście we Fran 
cji, pisze Helena Romer-Ochenkowska p. t. 
„„Rok 1830“. Witold Hulewicz charakteryzu 
je twórczość Kazimiery Iłłakowiczówny, Wa 

swemi 

uwagami pracę Aleksandra Chodźki o Mło- 
dzjeży Wileńskiej, Jadwiga Wokulska Piotro 
wiczowa pisze o „Stanie badań nejd twórczo 
ścią Michała Czajkowskiego” (jest to podsu 
mowanie wyników większej pracy, przygoto 

wanej do druku), Tadeusz Łopalewski pi- 

sze o „Wileńskim Teoretyku teatru z przed 

lat 90“, Zygmunt Hartung kreśli „Potrzeby 

gospodarcze Ziemi Wileńskiej", Michał Am- 
bros zestawia „Perjodyki Wileńskiego Rejo 
nu Bibljograficznego w roku 1929“. 

Dział Vilniana* zawiera sprawozdania z 
książek wileńskich, bogata zaś  „Kronika” 
zdeje sprawę z poczynań kulturalno-ošwia- 
towych na naszym terenie, jak etwarcie „In 
stytuty Badań Europy Wschodniej", wręcze 
nie nagrody literackiej m. Wilna  Hłakowi- 
czównie, otwarcie Muzeum T-wa Przyjaciół 
Nauk, lO-lecie Wileńskiego T«wa Artystów 
Plastyków, konserwacja ruin zamków w 
Krewie, Trokach i Wilnie i t. d. 

  

PRZETARG 
na sprzedaż wymienionych sortymentów drzewnych, który odbędzie się 

dnia 26-go czerwca 1930 r. o godzinie 11-ej w lokalu Urzędu Nadleśnictwa 

Uszańskiego w Kraśnem nad Uszą. 

   
     

   

  

  

  

       
  

  

  

  
  

        

й Dłużycei klo- ь „„| Papie- | Drewno opał. w dłu- 
Nazwa składnicy | ce tartaczne | P'EWNO | SOSNowe| rówka | życach fkdośrdt 

: 5 7 „| kopalnia- |słupy telel 5: 
„| lub bindugi przy Е 1e sosno-|graf. kra- šwierko- Gai 

s. A „| Sosna Świerki ©, R Gros 3 |wa w klo- Brzozaj Olsza ie 
ы rzece spł. Ilja т mg | wę m3 |jowe MŠ | cach m3 | m3 | m3 ias 

Bindugi 
1 | Lubcza 390,20] 187,99] 85,85 21,61 881,63 119,7] 56,47 
2 | Stara Huta 40,37] 212,65 29,24 936,38 - 
8 | Olchówka 29.22] 160,89] 107,22- 19,55 748,85 5| 111,72 

4 | Kapuścino — | 195,94) — 171,87 

5 | W oddz. 15 obr. 
Jiski 315,09) 

St. kol. mp. 

6 | Usza 63.37) 

7 | Mołodeczno - | 262,21 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

„BIAŁA SOKATA““ 
dramat erotyczny. W rol. 
WERNER PITSCHAU. Film o wielkem napięciu sensacyjnem. Atrakcyjna treść. 

gł: Urocza VIVIAN CIBSON, przepięk: 

PIANINA I FOR 
światowej sławy Pleyel, 
Arnold Fibigier, 
uznane rzeczywiście za najle 
najwybitniejszych fachowców 

wie w 1929 

K. Dąbrowska .. 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

  

SMAKOSZE PIWA! UWAGA! 

już jest do nabycia wszędzie 
niebywałe jeszcze na kresach 

ŚWIATOWEJ SŁAWY 

Piwo Żywieckie —F. | zer==== === 
ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 
„Zdrój Žywiecki“, „Marcowe“, „Porter“ i „Ale“, 
odznaczone najwyższemi nagrodami w kr 

Reprezentacja na wojew. Wileńskie, Grodno, Lidę i Wołożyn 

WILNO, ZARZECZNA 19. 

tgrk Dworeckiego w ИЕ 
Znany ze swych występów w roku ze- 

szłym cyrk Dworskiego znowu zawitał: na 
krótko do Wilna i ulokował się na placu Łu 
kiskim ciesząc się zasłużonem powodzeniem. 

Program przedstawienia dyr. Dworski u- 
łożył w ten sposób by zadowolnić wszyst- 
kich. Niema żadnych denerwujących (szcze 
gólnie damy) ewolucyj powietrznych, jak 
również brutalnych walk zapaśniczych. 

Pogodny i urozmaicony program bawi wi 
dza przez kilka godzin, nie pozbawiając go 
również pewnych emocyj. 

Po za. czteroletnią tancerką, która odrazu 
stała się ulubienicą publiczności, powszech- 
ny zachwyt budzą tresowane konie i pieski, 
Wielkie zainteresowanie wzbudza woltyżer 
ka i jej partner, jak również trupa Rumunów 
wykonująca nadzwyczaj udzitne eksperymen- 
ty. Niemniej dobry jest fakir nieobawiaj cy. 
się ognia, ekwilibrista i żongler nogami. 

Ekscentrycy muzykalni Duo Stachowscy 
są usilnie wywoływani przez publiczność r>z 
bawioną ich dowcipami, spiewem, i muzyką. 

Dobrym jest pomysł ustanowienia nagro 
dy dla amatorów konnej jazdy. Kaskady 
śmiechu wzbudzają jeźdzcy z pośród publicz 
ności pokracznie trzymający się na rozhuka 
nym koniu. 

Na zakończenie, cyrk ma grupę tresowej 
nych niedzwiedzi polarnych. Całość  bez- 
względnie warta zobaczenia. 

   

    

  

NET ZS a A A A TO 

RADJO 

WTOREK, dnia 17 czerwca 

11.58 — 13.20: Tr. z Warsz. Sygnał 
czasu, koncert, i komunikat  meteorolo- 
giczny. 

16.10 — 16.15: Program dzienny. 
16.15 — 17.00: Audycja gramofonowa. 
17.00 — 17.15: Kom. Akademickiego 

Aeroklubu. 3 
17.15 — 17.40: Bajeczki dla dzieci wy- 

głosi Z. Tokarczykowa. 
17.45 — 18.45: Koncert z Warsz. 
18.50 — 19.35: „Powitanie Wilna przez 

Korpus Kadetów** 
19.35 — 23,00: Tr. z Warsz. Prasowy 

dziennik radjowy, opera i komunikaty. 

  

Do nabycia w składach aptecznych, 
aptekach i perfumerjach.   
  

Albertyńska Fabryka Papieru i Te 
ktury Spółka Akcyjna 

W ALBERTYNIE 

ma zaszczyt zawiadomić p. p. Akcjonariju- 

szów, że w dniu 9 lipca 1930 r. o godz. 5 
po południu w pierwszym terminie, a wrazie 
niedojścia do skutku, w tym samym dniu o 

godzinie 7 po południu w drugim terminie, 

w biurze Zarządu Spółki Akcyjnej w Alber 

tynie odbędzie się zwyczajne Walne Zgro- 

madzenie Akcjonarjuszów, z następującym 

porządkiem dzjennym: 

1) Zagajenie Zgromadzenia i wybór 

przewodniczącego, 

2) Sprawozdzmie Zarządu za rok 1929 

i zatwierdzenie takowego, 

3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, 

oraz rachunkų strat i zysków za 1929 r. 

4) Podział zysków, 

5) Pokwitowanie władz Spółki z czyn- 
ności za. rok sprawozdawczy, 

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie 
żetu i planu działań na 1930 r., 

7) Wybory 5.ciu członków do Rady 

Nadzorczej Towarzystwa, 
8) Sprawa rozbudowy fabryki. 

9) Podwyższenie. kapitelu akcyjnego, 
10) Sprawy kredytowe, 
11) Wolne wnioski Akcjonarjuszów. 

Bechstein etc., 

bud- e 

pig powieści „Z tajników car- 

skiej ochrany* zachwycający 

na GARLA BARTHEEL i ulubieniec kobiet 

5" bazgj | 

TEPIANY Jez LOKALE z 
takoż 

Kerntopf i Syn, A. Drygas, a 
psze w kraju przez 
na Pow. Wysta- P ū K 2 i e 

£. MAE do An 

WILNO, najęcia. Sapieżyńska 

Niemiecka 3, m. 6. ш. $. 0064—0 

CENY FABRYCZNE. 

Od zaraz 
do wynajęcia dwupo- 
kojowe mieszkanie Z 
kuchnią. Informacji u 
włas. domu od godzi- 
ny 3-ej do 7-ej, oprócz 
swiąt, ul. Piłsudskiego 
Ne 20 m. 3, wejście z 
podwórza. 8I7c—o 

    

       
SDE SS RY 

Kupno | sprzedaż 

GONTY 
sprzedaje POLSKI 
LLOYD. ul. Kijowska 6 

w ŽYWCU 

aju i zagranicą. 

  

: Do sprzedania 
E '—=——— | dynamo Siemensa 20 

= MUOSZERAI sm K. M. i motor elekt- 
now wa zona BJ CZY Ganca 17 K.M. 

й; w należytym porządku 

Mnszerkaśmiałowska 
z gwarancją. 2 samo- 
chody osobowe i jeden 

oraz Gabinet Kosme- 
tyczny, usuwa zmarszcz 

ciężarowy w dobrym 
stanie. Lombard 12. į 

ki, piegi, wągry, łupież. 
brodawki, kurzajki, wy. Sprzedaje się 
padanie włosów. Mic- natychmiast domek 

kiewicza 46. murowany, cera na 1.700 
RA A dol. Informacje: Cho- 

ROKOKA TORO 
cimska 50, Małachow- 

ski. 1096—1 

88 Komelyki 8 —————— 
4 fetograficzne zpaafy 

i LORNETKI jmuj 
Gabinef 3 naprawy, PAG: 

Racjonalnej Ko-wuję roboty sumiennie 
smetyki Leczni-i tanio. Antokolska 48, 

czeję 1. Romanowski. Z 
Wilno, Mickiewicza 31 

Kamienice m. 4. 
l į kobiecą konser- ue. Na 

||| wuje, doskonali, | w Wilnie pięknie 

odświeża, usuwa jej| zbudowaną. Dochód 
skazy i braki. Masaż | czysty 10 proc. 

twarzy i ciała (panie). | rocznie. Wolne 
Sztuczne opalenie ce-| mieszkanie. Cena 
ry. Wypadanie włosów 14.000 dolarów, przy 

  

  

  

      

i łupież. Najnowsze] gotówce 10.000 dol. 
zdobycze kosmetyki ra- | Sprzedamy z powo- 

cjonalnej. du wyjazdu właś- 
Codziennie od g. 10—8. ciciela 

W, Z. P. 48. Dom H-K „Zachęta* 
Mickiewicza 1. tel. 
9-05. —0 

u d KOBIECĄ 
rū Ę konserwuje, EJ w A FAB 

doskonali, odświeża, 
usuwa braki i skazy. 
Regulacje i trwałe przy- R NE 
ciemnianie brwi. Gabi- 
net Kosmetyki Leczni- 
czej „CEDIB* J. z ATR V 
niewiczowej. Wielka is Udzielamy lekcyj 0 es S STUDENCI bedą udzie- 
10—1 i 4-7. W.Z.P.26 lač grupami w czasie 

wakacyj  lekcyj dla 
BGC © GRA pragnących  przygoto- RKS 

EMU. seminarjum nauczyciel- 

SAECO К5 ЭРИ 5 «АЕ 
skiego i innych szkół, 
w. zakresie od 1-ej do 

LETNISKO 6-ej saa > - 

z. utrzymaniem. , się: Pańsi . 1 @ 

rzeka. ACEI. as P- p: ewentualnie 

6 Iš m. T Ee Open, ® Sgrc—0 ? : 
14 m. 2, 

DRUSKIENIKI. a Pokoje do wynajęcia, i 2 $ 
ładnie umeblowane, w A Does 7 ra 
nowej słonecznej Willi, Das) R e > S 
przy ul. Jasnėj NB 7 Funny Benedyktyńska 2 
w pobliżu kąpieli sło- x Sikorski, tel. Ne 5, 

Z6b0—I 

  

necznych. Ceny prZy- 17, 
stępne. WyG—v 17-08. 

  

КЕУ © GUEST II "iii 

ZGUBY 
НОУ KA ATI. E anas 

Igubiono kartę odro- 
czenia, wyd. przez 
starostwo w Grod- 

Wydaje się 
letnisko w Mejszagole, 
folwark przy Szosie i 
miesteczku. Dowiedzieć 
się u miejscowego pro- 

boszcza. SGPz—2 

  

nie w 1928 r., na imię 
Piensjonat Władysława Radziwo- 

na, unieważnia się. 
w „Czarnym Borze" 
(letnisko p. Baturowej), gubioną książkę 
miejscowość sucha, S0- wojskową z P. K. 
snowy las. Warunki U. m. Wilno, na 
dogodne.  Informacje imię Stanisława Koz- 
na miejscu, lub No-łowskiego, unieważnia 
woświecka 15—4.  -osię. RA 

į Ładna, zdrowotna miejscowość, WY- 
godna komunikacja autobusem, oraz Ę 

& koleją, 16.kilometrów od Wilna. Inior- 
į macje W. Pohulanka 9-—6, Pani Mon- | 

„girdowa, od godz. 4 do 6 p. p. ce 

Okazyjnie tanio sprzedaje się 
folw. Puniszcze, położony w gm. Gró- 
deckiej, pow, Motodeczniaūskiego, obsz. 

150 dzies. z: zabudowaniami, las, łąki i 
ziemia orna. Dowiedzie się w BANKU, 
Mickiewicza 7, w godz. urzędowych. -f 

    

|ROGESZACA GKCIISOG js gps suo KIKOS 

LETNISKO - PENSJONAT 

    ag AKSA 08 

  

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2. 

Į“ 

   

  

4


