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„chodzie rozdarte. Ostrožny krėl 

ROK IX. Hr 157 (2341) 

  

(otulecie niepodległej Belgi 
Bruksela, 9 czerwca. 

"Lat temu sto, dokładnie 4 paździer 
nika 1830, zbuntowali się Belgowie 

przeciwko panowaniu holenderskiemu, 

pod jakiem się znajdowali. Belgowie? 
Nigdy przedtem nie było 'ani narodu 

belgijskiego, aczkolwiek nazwa ge0- 

graficzna „Belgji'* już przez Rzymian 

była używana. Kraj dziś Belgją zwany, 

żyzny i bogaty, na rozstaju wielkich 

dróg lądowych leżący, w ciągu dzie- 

jów zawsze znajdował się w całości 

lub częściowo pod -obcem  panowa- 

niem. Nietylko sąsiedzi, — a więc Fran 

cuzi, Holendrzy i Niemcy, — o wpły- 

wy tu wal czyli: drogą dyplomacji po- 

sagowo - spadkowej Belgja dostała 

się także na długie lata pod panowa- 

nie hiszpańskie. Ale właśnie dzięki czę 

sto zmieniającym się władzom obcym 

nie znadził się na tej ziemi żaden pa- 

trjotyzm niemiecki, holenderski, hisz- 

pański lub francuski W belgijskich 

księstwach, biskupstwach i miastach 

wytworzył się patrjotyzm lokalny, swo 

bód samorządowych zazdrośnie bro- 

niący a w przeciwieństwie do protestan 

tyzmu Holendrów na katolicyzmie о- 

party. 

Wojska rewolucyjnej Francji z ła- 

twością całą Belgję zajęły, bo „Wol- 

ność” z sobą przyniosły. Tak przynaj- 

mniej myśleli Belgowie. Ale kongres 

wiedeński granice Francji zredukował 

i całą Belgję oddał pod panowanie о- 

rańskiej dynastji holenderskiej. Niedłu- 

go to trwało. Rewolucja lipcowa 1830 

roku obaliła we Francji, legitymistycz- 

ną monarchę starszej linji .Bourbonów 

i wprowadziła na tron Ludwika - Filipa 

przedstawiciela linji: młodszej, orleań- 

skiej, „króla Francuzów i zwolennika 

liberalnego ustroju konstytucyjnego, a 

nie absolutnego „króla Francji", jakim 

+ 

chciał być Karol X-ty. Wiatr wolności, : 

jaki w lipcu 1830 roku powiał z Fran- 
cji dodał otuchy patrjotom belgijskim i 

był bezpośrednim powodem rewolucji 

październikowej w Brukseli. Wojska 

holenderskie króla Wilhelma wypędzo- 

ne zostały przez powstańców z Lićge 

i z Brukseli, a do wyzwolenia Antwer- 

pii dopomógł Belgom korpus ekspedy 

cyjny francuski. Niepopularne we Fran 

cji traktaty wiedeńskie zostały na za- 
Lud- 

wik - Filip nie zamierzał Belgji anekto- 

wać i myślał o utworzeniu tu państwa 

niepodległego, ale krucha to była je- 

szcze niepodległość. 

Król Holandji Wiłhelm 1-szy był 

szwagrem króla Prus, a jego starszy 

syn, książe Oranji, był szwagrem cara 

Mikołaja I-go. Zażądał Wilhelm zwrotu 
A Wieś jakie mu traktaty wiedeń:. 

skie przyznały, a gwarantowały dwo- 

ry rosyjski, pruski i angielski. Car Mi- 

kołaj, uważając się niemal za męża 

przez Opatrzność na ziemię zesłanega 

aby tępić wszelkie ruchy rewolucyjne, 

postanowił interwenjować. Armja pol- 
ska Królestwa Kongresowego miała 

pójść do Belgji pierwsza, jaka awan- 

garda armji rosyjskiej. Ale Polacy, 

miast iść zgnieść młodą wolność bel- 
gijską, sami 29 listopada przeciw Ro- 
sji powstali. Niepodległość Belgji była 

uratowana. 

Nad konsolidacją młodego państwa 

umiejętnie i pomyślnie pracował jego. 
pierwszy król, Leopold de Saxe - Co- 
bourg, jeden z najlepszych dyploma- 
tów swej epoki. Panował aż do roku 
1865, a jego dzieło szczęśliwie dalej 
prowadził jego syn, Leopold Ilgi, który 

wbrew opinji publicznej dał Belgii 
Kongo, olbrzymią i bogatą kolonię w 
Mizyce šrodkowej. Leopold II zmarł w 
1909 nie pozostawiwszy po sobie mę- 

skiego potomstwa, na tron wstąpił więc 
Albert I-szy, jego bratanek. Ten król - 
rycerz tak bohatersko w czasie wiel- 
kiej wojny stanął w obronie  belgij- 

„skiej niepodległości, że niema dziś na 
*świecie  popularniejszego monarchy. 
Szczęście niezwykłe miała Belgja! W 
ciągu pierwszego wieku swego istnie- 
nia miała tylka trzech królów, z któ- 
rych każdy świetną ma w dziejach 
swego państwa kartę, 

WILŃO, Śreóa 18 
Redakcja i Administracja, Wilno Zamkowa 2 i Ad. Mickiewicza 4. otwarta od godz. 9 do 4. Telefonv: Redakcji 17.82, Administr. 2.28. 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P. K. 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

  

BZETWCA 

   
   
   

    

z 
o 

  

Niewiele pomogły talenta królów, 

gdyby nie patrjotyzm i nie piaca wszy 

stkich Belgów. Dzięki pracy, stała się 

mała Bedgja, zaledwie 8 miljonów mie 

szkańców licząca, jednem z wielkich 
mocarstw gospodarczych świata. Parę 

cyfr to wykaże. Belgja posiada prawie 

tak wielki handel zagraniczny jak Fran 

cja, licząca 40 miljonów mieszkańców ; 

na głowę mieszkańca w Belgji przypa- 

da aż 7.800 fr. b., czyli zgórą cztery 

raży więcej. W Polsce na głowę mie- 

szkańca przypada tylko 772 fr. belg. 

handlu zagranicznego, czyłfi przeszło 

dziesięć razy mniej niż w Belgji. Cho- 

ciaż zamożność jest w Belgji większa 

mfż we Francji, podatki są tu stosunko- 

wo mniejsze, bo kiedy Francuz płaci 

rocznie 1.564 fr. b. przeciętnie, to na 

Belga wypada tylko 1.375. fr. b. Polak 

płaci wprawdzie tylko 394 fr. b. podat- 

ków rocznie, ale dowodzi. to tylko je- 

go ubóstwa. 
Zamożność Belgji nie wynika by- 

majmniej z nadmiaru bogactw natural 

nych: poza węglem i rudą cynkową 

niema Belgja nic więcej. Ziemia jest 

dość urodzajna, ale całej ludności nie 

wyżywi. Głównemi czynnikami pomy- 

ślności niepodległej Belgii są więc 
przemysł i praca. Przemysł włókienni- 

czy i metalowy kwitł tu już w średnio 
wieczu, a gęsta ludność tego kraju do- 

starczała zawsze taniej robocizny. Jest 
dziś Belgja jednym z najludniejszych 

krajów świata i liczy 248  mieszkań- 

ców na km. kw. W którymkolwiek kie 

runku jadąc poprzez Belgję niezmiernie 

rzadko podróżny znajduje się w szcze 

rem polu, zdala od ludzkich siedzib. 

Typowy krajobraz belgijski, stale 
przed oczyma podróżnego się przesu- 

wający, to dostatnie wioski murowane, 

miasteczka mające z większemi aśrod 

kami połączenie kolejowe lub tramwa- 

jowe, pola i łąki poprzecinane linjami 

dróg  bitych i kanałów.. Zaprawdę, 

szczęśliwy to, bo dzielny i pracowity 

kraj. 
Kazimierz Smogorzewski. 

  
  

Rekonstrukcja rządu 
Mac Donalda 

Rząd brytyjski został w ostatnich 
dniach przed Zielonemi Świętami pod- 
dany dość daleko idącej rekonstrukcji 
wewnętrznej, która zmieniła częścio- 
wo jego skład ustalony przed rokiem 

Rekonstrukcję tę rozpoczęło wej- 
ście do rządu Attlee w miejsce Mo- 
sleya. 

Obecnie zniesiono  skoncentrowa- 

nie spraw walki z bezrobociem w rę- 
kach Thomasa i powierzono kierow- 
nictwo walki z bezrobociem komiteto- 
wi kolegjalnemu w łonie gabinetu, na 
którego czele stanął sam premier. 

Sir Thomas objął tekę spraw do- 
minjów, któremi zawiadywał w  ro- 
ku 1924, w pierwszym rzędzie Mac 
Donalda, jako minister kolonji i domin 
njów. Sędziwy lord Passfield. po- 
zostaje nadal ministrem kolonji, 

Na swoje dawne stanowisko z roku 
1924 powrócił również  Sinwell, do- 
tychczasowy sekretarz finansowy mi- 
nistra wojny, obejmując tekę górni- 
ctwa, opróżnioną wskutek rezygna- 
cji” sędziwego Turnera. : 

Tekę rolnictwa i rybotostwa, ktorą 
z powoau złego stanu zdrowia musiał 
złożyć zamianowany lordem przed 

kilku dniami Noel Buxton, objął do- 
tychczasowy sekretarz parlamentar- 
ny w temże ministerstwie znany €ko- 

nomista dr. Krzysztof Addison, który 
przed przystąpieniem do Labour Party 
był jednym z najwybitniejszych mini- 
strów rządu koalicyjnego Loyd Ge- 
orgea i uchodzi za głębokiego znaw- 
cę spraw ralniczych Opróżnione przez 
jego awans stanowisko sekretarza 
parlamentarnego ministerstwa  rolni- 
ctwa, objął dotychczasowy podsekre- 
tarz stanu w ministerstwie wojny tord 
de la Warr. Pomimo młodego wieku 
liczy zaledwie 29 lat — zwrócił na 
siebie uwagę przeprowadzeniem szczę 
śliwie przez Izbę lordów ustawy 0 
meljoracjach rolnych, opracowanej 
przez Buxtona, którą lordowie konser- 
watywni zamierzali początkowo zupeł 
nie zniekształcić. 

Wreszcie do rządu weszli jako lord 
tajnej pieczęci (minister bez teki). 
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ECHA STOLICY 
AUDJENCJE, PRZYJAZDY I WY- 

JAZDY. 
JWARSZAWA. 17. 6. (PAT). P. prezes Ra 

dy Ministrów Walery Sławek przyjął (w 
dniu dzisiejszym przed południem p. mini- 
stra reform rolnych Staniewicza, następnie 
ministra robót pubkicznych Matakiewicza, z 
kolei posła polskiego w Sofji p. Adama Tar- 
nowskiego. 

WARSZAWA. 17. 6. (PAT). Podsekre- 
tarz stanu w ministerstwie pracy i opieki 
społecznej generał Hubicki przyjął 'w dniu 
dzisiejszymi profesora Michałowicza, następ- 
ni przedstawicieli komitetu walki z han- 
dlem kobietami i dziećmi w osobach pań: 
Osmiałowskiej i Janowskiej. Wreszcie przed 
stawicieli przemysłu górno śląskiego z by-. 
łym ministrem Kiedroniem. 

KOMITET EKONOMICZNY MINI- 
STRÓW. 

WARSZAWA. 17. 6. (PA). Dziś 
pod przewodnictwem prezesa Rady Mi 
nistrów Walerego Sławka odbyło się 
posiedzenie komitetu ekonomicznego 
ministrów, na którem obszerne retera- 
ty przedstawili: kierownik Ministerst- 
wa Skarbu Matuszewski, minister prze: 
mysłu i handlu Kwiatkowski i minister 
robót publicznych Matakiewicz. 

KOLEJARZE W HOŁDZIE MARSZ. 
PIŁSUDSKIEMU. \ 

WARSZAWA. 17. 6. (PAT). Do Belwe- 
deru nadeszła na ręce p. marszałka Piłsud- 
skiego depesza od zjazdu delegatów kolejo 
wego PW i W. F., w której zebran: przesy 
łają marszałkowi Piłsudskiemu wyrazy hoł- 
du i šlubują įmieniem dziesiątków tysięcy 
kolejarzy stanąć pod rozkazami marszałka 
na wezwanie oraz zapewniają o swej wier- 
ności i współpracy nad rozbudową mocar- 
stwowej Polski. Ponadto marszałek Piłsudski 
otrzymał depeszę od zjazdu okręgowych kół 
Poiskiego Białego Krzyża w której uczestni 
cy składają swemu Najdostojniejszemu Pro- 
tektorowi wyrazy hołdu j czci oraz zapewnie 
nia pełnej gotowości i pomocy w pracy nad 
oświatą żołnierza. 

PRZECIW PRZEŚLADOWANIOM 
KOWIEŃSKIM. 

WARSZAWA. 17. 6. (PAT). Dziś 
o godz. 19 w sali rady miejskiej odbył 
się wiec protestacyjny przeciwko gwał 
tom, dokonywa nym na ludności pol- 
skiej na Litwie. Zebrani na wiecu w li- 
czbie kilkuset osób uchwalil. potępia- 
jacą akcję szowinistów kowieńskich. 

2 TA KORDONOW 
MĘCZENSKA ŚMIERĆ KS. KUCZYŃ- 

SKIEGO W SOWIETACH. 
W Nowgorodzie bolszewicy zamor 

dowali księdza Aleksandra Kuczyńskie 
go. Zaaresztowno go, 7 dni głodzono, 
a następnie zanurzono do przerębli, 
przywiązawszy mu uprzednio laskę 
pod ramionami, aby nie utonął. Kato- 
wany ksiądz zmarł skutkiem udaru ser 
ca. Ksiądz Aleksander był bardzo dob 
rym i serdecznym człowiekiem i cieszył 
się uznaniem zarówno wśród katolików 
jak i prawosławnych. W 1920 r. wyje- 
chał do Polski, ale znów powrócił do 
Sowietów mimo próśb swej  paratfji, 
która namawiała go, by pozostał. 

SESJA SEJMU ŁOTEWSKIEGO. 

RYGA. 17. 6. (PAT). Dziś została  ot- 
warta nadzwyczajna sesja sejmu łotewskie- 
go. 

DEMONSTRACJE ŻYDÓW ŁOTEW- 
SKICH. 

RYGA. 17. 6. (PAT). Staraniem łotew- 
skich organizacyj żydowskich odbyły się u- 
liczne manifestacje na znak protestu przeci- 
wko zakazowi emigracji żydowskiej do Pa- 
lestyny. W pochodzie uczestniczyło około 
25.000 osób. 

KONFERENCJE GOSPODARCZE 
PAŃSTW BAŁTYCKICH. 

KOWNO. 17. 6. (PAT). W dniu 
dzisiejszym została zamknięta  konfe- 
rencja  organizacyj ekonomicznych 
państw bałtyckich. Na konferencji u- 
chwalony został szereg rezolucyj m.in. 
rezolucja, dotycząca otwarcia specjal 
nego instytutu, zadaniem którego ma 
być badanie konjunktur gospodarczych 
państw bałtyckich. Pisma poświęcają 
dużo miejsca tej konferencji, zaznacza- 
jąc, że wykazała ona dużo dobrej wo- 
li w sprawie naprawy ekonomicznych 

stosunków państw bałtyckich. 

WYSTAWA ROLNICZO - PRZEMY- 
SŁOWA. 

KOWNO. 17. 6. (PAT). W dniu jutrzej 
szym zostanie otwarta wystawa przemysto- 
wo rolnicza w Kownie. 

mas, sir Vernon Hartshorn, były  mi- 

nister poczt w roku 1924, który mie 
wszedł do rządu obecnego przy jego 
utworzeniu, gdyż przebywał w Indjach 
jako członek komisji Simona, a opró- 
żnione przez S"hinwella i de la Warra 
stanowisko sekretarza finansowego i 
podsekretarza stanu w ministerstwie 
wojny objęli lord Marley (poprzednio 
Amman, mianowany lordem przed 5 
miesiącami przez rząd obecny) į Ste- 
tan S sgł do Teby Gran. 

  

  

  

  

    

   

  

    

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — К. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność”. 
LIDA — uł. Suwalska 13, S$. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. 

Odroczenie sesji Senatu 
WARSZAWA, 17. 5. Pat. Dnia 18 czerwca o godz. 0.15 doręczył 

szef biura prawnego Prezydjum Rady Ministrów p. Piętak mar- 

szałkowi Senatu prof. Szymańskiemu zarządzenie Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej z datą Wilno, 17 czerwca 1930 r., Odraczają- 
ce sesję nadzwytzajną Senatu na dni 30. Dekret nosi również 

podpis prezesa Rady Ministrów Sławka z dnia 18 czerwca b. r. 

Zarządzenie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie 

odroczenia sesji nadzwyczajnej Senatu: 

„Na podstawie art. 37 konstytucji odraczam sesję nad- 

zwyczajną Senatu na dni 30“. 

Wilno, 17 czerwca 1930 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (—) 1. Mościcki. 

Prezes Rady Ministrów (—-) W. Sławek. 

Warszawa, 18 czerwca 1930 r. 

Besarabczycy przy królu Karolu 
WIEDEŃ, 17. 6. Pat. Dzienniki wiedeńskie donoszą z Bukaresztu, że 

przywódca Besarabczyków prof. Konstanty Stere oświadczył wczoraj na 

  

kongresie besarabskim, że Besarabja w najtrudniejszych godzinach historji 
zwróciła się do króla Ferdynanda, ponieważ w koronie rumuńskiej upatry- 
wała symbol swej jedności narodowej i gwarancje dla swej swobody. Dzi- 
siaj, kiedy Rumunja skupiła się dookoła króla Karola II, byłoby szaleń- 
stwem i zbrodnią, gdyby właśnie Besarabja sprzeciwiła się temu, tem bar- 
dziej, że niema innej drogi. Stere zakończył swą mowę okrzykiem na cześć 
króla Karola. 

 HBTOTOOGWTNC DODA 

Odwet anglików w Indjach 
YENBAY. 17. 6. (PAT). Dziś wykonano tu wyrbk śmierci na 13 tubylcpichi z pośród 

39, skazanych na śmierć przez, trybunał karmy, w związku z) ostątniemi zaburzeniami. 
BOMBAY. 17. 6. (PA'T). Dwóch sekretarzy Biura Kongresu i redaktor Biuletvnu 

Kongresu skazani zostali ma 6 miesięcy więzienia za pogwałcenie rozporządzenia 0 zaka- 
zie pochodów. W ciągu dzisiejszego rana aresztowano 11 ochotników pełniących straż 
przed magazynami angielskiemi i niedopuczający do nich kupujących į skazana na 4 
miesiące więzienia. 

Trzech arabów powieszono w Jerozolimie 
JEROZOLIMA, 17. 6. Pat. W dniu dzisiejszym w więzieniu głównem 

wykonano wyrok Śmierci przez powieszenie na 3 arabach skazanych na 
śmierć za udział w rozruchach w Hebronie w sierpniu roku ubiegłego. Na 
znak protestu wszystkie magazyny arabskie w mieście są zamknięte, zaś 
lokal arabskiego komitetu wykonawczego przystrojony jest kirem. W mie- 
ście panuje spokój. 

Propozycje Banku Międzynarodowego 
BAZYLEA, 16. 6. PAT. Dyrektor Banku Wypłat Międzynarodo- 

wych Quesnay przyjął przedstawicieli prasy I oświadczył, że ra- 
da banku zaproponuje w dniu dzisiejszym Austrji, Węgrom, 
Polsce, Rumunji, Grecji, Czechosłowacji, Norwegji, Finlandji, Gdań- 
skowi, Danji, Jugosławii i Portugalji wzięcie udziału w kapitale 
akcyjnym Banku. Pierwsze dziesięć państw otrzymają niezwłocz- 
nie akcje subskrybowane, natomiast Portugalja i Jugosławia bę- 
dą mogły otrzymać akcje dopiero po ustabilizowaniu ich walut. 
Banki Szwajcarii, Szwecji, Holandii będą mogły subskrybować 
najwyżej po 4.000 akcyj. 4 

Hoouer podpisał ustawę faryfową 
WASZYNGTON. 17. 6. (PAT). W chwili podpisywania ustawy taryfowej przkz. 

prezyć. Hoowfra cbegiy był sekietarz Mellon i szeńeg innych wybitnych osobistości ze 

świata politycznego. Zebrani powitali fakt pedpiskniaj ustawy gorąckini oklaskami. Nowa 
ustawa wchodzi w życje północy. Wiele okrętów zdąża; z całym pośpiecken do portów 
amerykańskich, aby przybyć przed tym terminem i oszczędzić w ten sposób impbrterom 
wgele tysięcy, dolarów: wydątku. 

  

Znowu wybicie szyb w konsulacie polskim 
BERLIN. 17. 6. (PAT). W nocy z 16 na 17 bm. manifestanci komuni- 

styczni wybili szyby w gmachu konsulatu polskiego w Hamburgu. Zawiado- 
mione o tem władze miejscowe wszczęły dochodzenie. Urząd spraw zagranicz 
nych ze swej strony odpowiedział poselstwu polskiemu, że władze niemieckie 
poczynią wszystkie należne kroki. 

" zajście ra zgromadzeniu rebofniczem 
WIEDEŃ, 17 VI. Pat. Wczoraj wieczorem odbyło się w Wiedniu zgromadzenie ro- 

botników chrześcijańskich, na którem pos. Kunshak miał mówiś o sytuacji politycznej. 
Członkowie Heimwehry wdarli się na zgromadzenie, przyczem doszło do bójki, w ciągu 
której obrzucano się wzajemnie szklankami i krzesłami. Siostrzeniec ministra spraw woj- 
skowych został ciężko ranny, wiele innych osób również odniosło rany. Policja wreszcie 
położyła kres bójce. Sam poseł Kunshak z trudem tylko wydostał się z lokalu zgroma- 
dzenia. 

wykryste spisku komunistycznego w Słowaczyźnie 
PRAGA. 16. 6. (PAT). W Brafisławie dokonano senskcyjnego arešzto- 

wania 18 komunistów, oskarżonych o spisek, kierowany z Moskwy i zmierza- | 
jacy do przewrotut komunistycznego na Słowaczyźnie, 

  
  

Nowa zbrodnia granicznej policji 
NIEMIECKIEJ 

BIAŁYSTOK. W dniu 15 mają rb. obywatel polski Andrzej Walendy- 
kiewicz, mieszkaniec wsi Rogażajnyj gminy! Wiżajny) pow. sirwalski, przekro- 
czył nielegalnie granicę w. rejonie Rakówek do Prus Wschodnich, udając się 
w poszukiwaniu pracy. Tegoż jeszcze dnła dotarł on do wsi! Serteggen, gdzie 
rozpytywał się © pracę. Po przenocowaniu Wałendykiewicz w. dalszym ciągu 
rozpoczął poszukiwania pracy. W momencie, kiedy szedł przez wieś spotkał 
się z urzędnikiem p"licji niemieckiej Ra umkiem ubranym po cywilnemu, który 
zapytał Walendykiewicza pOniemiecku co tu robi a p” otrzymaniu od niego 
odpowiedzi, uderzył Walendykiewicza w głowę laską, okręconą drutem. Wa- 
lendykiewicz, nie wiedzac, że ma def czynienia z, urzędnikiem policji i chcąc u- 
chylić się od dalszych uderzeń, zaczął uciekać. Wtedy urzędnik dał z odległo 
ści 3 — 4 kroków strzały rewolwerowej Ciężko rannego Walendykiewicza. 
umieścił Razutek w najbiiższym demu i wcale a niegę Się nie zatroszczył. 
Wskutek odniesionych ram Walendykiewicz zmari. ) 

Zwłoki w dniu 17. bm. zostažy| przez wladze niemieckie; wydane rodzi- 
com na punkcie granicznym Rakówka, dokąd i przywieziono ie ze szpitala./ 
Zwłoki znajdowały sie w skrzyni do śmieci. Takie postepowanie policii nie” 
mieckiej wywołało oburzenie nawet wśród niemieckiej ludności, zamieszkałej 
пл оЗОЫ, 

  

CENY „OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

Zagraniczue 70 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrzcję zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

NIEŚWIEŻ -— ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego. į 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. Ę 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. ' 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — Klęgarnia 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. jski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

hr T-wa . Ё 
9. N. Tarasie; 

  

   

  

Dlaczego odroczono XUI 
Zjazd Pariji Komunistów 

Oczekiwany z takiem zainteresowa- 
niem XVI ogólno - związkowy zjazd 
partji komunistycznej, który według 
pierwotnych dyspozycyj rozpocząć 
miał swe obrady dnia: 15 czerwca od- 
roczony został — jak już w depeszach 
wiadomo, — 0 czternaście dni. Odro- 
czenie zjazdu, — jak wynika z oficjal 
nego komunikatu, — nastąpiło na sku- 
tek prośby komunistycznych organi 
zacyj prowincjonalnych, które z powo- 
du braku czasu nie mogły przygoto: 
wać dotychczas dla zjazdu materjałów 
i wyznaczyć swych delegatów. 

Daleko ważniejszą jednak i jedy- 
nie istotną przyczyną odroczenia zja- 
zdu jest obawa Stalina, że 15 czerw- 
ca nie udałoby mu się zapewnić sobie 
zwycięstwa na kongresie. Wprawdzie 
na dwuch największych konferencjach 
okręgowych  partji komunistycznych 
moskiewskiej i leningradzkiej — wy- 
rażono Stalinowi absolutne zaufanie i 
wszelkie jego plany polityczne bez 
zastrzeżeń akceptowano, ale z drugiej 
strony jest faktem, że na konferencjach 
okręgowych na południu, południowym 
zachodzie i wschodzie ZSSR, bardzo 
często odzywały się głosy. niezadowo- 
lenia z powodu obecnej polityki Cen- 
tralnego komitetu wykonawczego, w 
szczególności . zaś z powodu polityki 
Stalina w dziedzinie kolektywizacji 
gospodarstwa wiejskiego. 

Opozycjoniści komunistyczni uwa 
żają, że Rosja przeżywa obecnie 
„etap nowego nepu', którego wyra- 
zem jest masowe rezygnowanie  sta- 
linistów z rozmaitych punktów ich 
dotychczasowego programu. -Stalini- 
ści oczywiście do czegoś podobnego 
za nic na świecie przyznawać się nie 
chcą, twierdząc, że to, co opozycjoniści 
nazywają odwrotem jest tylko całkiem 
normalną i niewinną „pieredyszką*. | 

Ze społecznego punktu widzenia — 
powiadają staliniści, — Lenin oceniał 
istotę Nepu, jako pewien odwrót, który 
w okresie początkowym w tym celu 
został zarządzony, by następnie po 
przegrupowaniu sił można było z tem 
większą energją zaatakować elemen- 
ty kapitalistyczne miast i wsi. W tej 
chwili cofamy się , — mawiał był Le- 
nin, — czynimy to jednak dla tego, 
by najpierw cofnąć się a potem z 
rozpędu zrobić wielki krok naprzód. 
Tylkó pod tym jednym warunkiem co 
famy się przy przeprowadzaniu  na- 
szej nowej polityki ekonomicznej... że- 
by po odwrocie rozpocząć stanowczą, 
ofenzywę (dzieła Lenina, tom XVIII, 
część druga). 

Zdaniem Stalinistów,  opozycjoni- 
ści. zniekształcają umyślnie ten pogląd 
Lenina, twierdząc równocześnie, że 
polityka Stalina odchyliła się od leni- 
nizmu. Stalinowi w przededniu kongre 
su partyjnego chodzi więc o to, by 
poglądy opozycji nie znalazły dostę- 
pu do szerokich mas delegatów zja- 
zdowych. Chcąc sobie na zjeździe za- 
pewnić zwycięstwo, musi więc  Sta- 
lin zawczasu unieszkodliwić swych 
przeciwników. A to jest zadanie nie- 
łatwe. W każdym bądź razie uważa 
Stalin, że ze swemi przeciwnikami po- 
winien się rozprawić za kulisami partji 
i nie dopuścić do tego, by na zjeźdżie | 
mogło dojść do jakichbadź ninepožą- 
danych ekscesów ze strony opozycji 
Dlatego właśnie zjazd odroczono, — 
w ciągu dziesięciu dni można będzie 
chyba unieszkodliwić całą masę opo 
zycjonistów, a jeżeliby się to mie udało 
to — jak sądzi się w moskiewskich ko- 
łach politycznych, po upływie  dzie- 
śięciu dni nastąpi поме odrodzenie 
kongresu. 

OTWARGIE TRUMNY . 
KRÓLA ST. BATOREGO 
W KATEDRZE WAWELSKIEJ. 

W tych dniach dokonano otwarcia 
sarkofagu króla Stefana Batorego w 
skrypcie na Wawelu, celem poddania 
sarkofagu gruntownej restauracji. Przy 
otwarciu obecni byli ks. metropolita 
Sapieha, ks. biskup prof. Godlewski, 
dziekan kapityły katedralnej, ks. pra- 
łat Ślepicki, ks. rektor Fijałek, ks. dr. 
Prószyński, prezes Tomkowicz, prof. 
Estreicher, prof. Pepeee i dr. Muczkow 
ski. Węgierską akademię umiejet““.*“ 
t:'*,'mości reprezentował profesor 
uniwersytetu Jagiellońskiego Dąbrow- 
ski i prof. Dieveky. 

Zwłoki króla, przybrane w dalma- 
tykę i kapę, zachowane są stosunkowo 
dobrze. Czaszka pokryta skórą z wło- 
sami, na głowie korona, w ręku berło, 
obok głowy jabłko, u nóg szabla. 

Zwłoki w pierwotnej trumnie zło 
żono do czasu ukończenia robót kon- 
serwacyjnych w skrzynię, któfa zosta: 

a sapieczztowana. 

  

        *    
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Pomnik obrońcy bwewa 
LWÓW, 17. 6. Pat. Zaufani pomocnicy Gandhi'ego' ECHA KRAJOWE 

Pożar wsi 
ODRZUCONY AMANT 

pod Lidą 
— PODPALACZEM. 

W dniu wczorajszym we wsi Ogrodniki gm. Lidzkiej wybuchł grożny pożar , któ- 
ry strawił doszczetnie 9 gospodarstw wraz z całym inwentarzem żywym i martwym. 

Pożar rozszzlat się w szybkiem tempie tembardziej że nie było komu bronić pa- 
lącego się mienia, gdyż prawie wszyscy mieszkańcy znajdowali się na targu w' Lidzie. 

Przyczyna pożaru jest następująca: Stanisław Rek mieszkaniec Ogrodnik przybył 
do mieszkania Marji Zawałównej usiłując ją namówić do zamążpójścia. Kiedy Zewałów- 
na odmówiła, Rak rzucił się na nią z nożem zadając jej ciężkie rany w szyję. Następnie 
Rak wybiegł ma dwór i podpalił chłew, sam zaś powrócił do domu dziewczyny, lecz ta 
zdążyła jeszcze w porę zbiec i ukryć się w pobliskiem życie. 

grobie gen. Iwaszkiewicza, 
staraniem straży mogił polskich bohaterów. 

Na tutejszym cmentarzu odbyło się poświęcenie pomnika na 
obrońcy Lwowa w latach 1918—20. Pomnik ten wystawiono 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele 
władz, delegacje stowarzyszeń, instytucyj oraz liczna publiczność. 

Wypadek z wycieczką w Tafrach 
ZAKOPANE. 17. 6. (PAT). We wtorek 17 bm. wracała z Morskiego Oka krakow 

ska taksówka, w której jechała wycieczka, składająca się z trzech księży. Na ostrej ser 

pentynie koło Jaszczurówki samochód w pełnym pędzie na moscie nad potokiem Ofszekim 

wskutek nagłego skrętu kierownicy wpadł do kamiennego potoku. Ciężkie obrażenia: 

odniósł ks. R. Karth, tżejsze obrażenia — ks. K. Sziguła, obaj z Ameryki. Lekko ranny 

został ks. Władysław Studencki. Dwóch pierwszych odwieziono do szpitala, a ks. Stu 

dencki po opatrzeniu udał się do domu. Szofer wyszedł bez szwanku. 

CÓRKA ADMIRAŁA ANGIELSKIEGO I STUDENT Z CAMBRIDGE. 

Mało kto wie w Europie o najbliż 
szem otoczeniu wodza Hindusów Gan- 
dhiego, „niekoronowanego króla In- 
dyj', jak często zwą go w ojczyźnie. 
Trzy osoby zamieszkują dom Gandhie 
go w wiosce Sabarmati, oddalonej © 
cztery mile drogi od Ahmadabad. Są 
to najbliżsi pomocnicy i wyznawcy 
proroka. Kustarbai to żona  Gandhie- 
go, wierna towarzyszka doli i niedoli, 
Mirabai jest kobietą europejską, córką 
admirała angielskiego Slade; Reginald 

wąziutki materac, dzbanek i puhar mie 
dziany oraz niezbędny tu kołowrotek. 
Przed kilku miesiącami przybył do 
Bombaju. Następnie udał się do Gan- 
dhiego, poczem podróżował po całym 
kraju, by wkońcu znów powrócić do 
Sabarmati. Pragnie bowiem podczas 
„wielkich wydarzeń” być blisko wo- 
dza. 

W jakim celu przybył do Indyj? 
Twierdzi, że jest rewolucjonista z po-» 
wołania. Już podczas studjów w Cam- 

Rak przejęty grozą dokonanej zbrodni rozpruł sobie nożem brzuch poczem skoczył z = pa = I o 0 ь с z i : s 
do studni, chcąc się utopić, jednak został uratowany przez sąsiadów. Szcze ół włam ani a w Łódzkim Reynold, również europejczyk, jest bridge interesował się ogromnie walką 

Całkowicie spłonęło wiele gospodarstw nieobecnych gospodarzy, resztę wsi oca- młodzieńcem  dwudziestoczteroletnim, przeciw imperjalizmowi, a idee Gan- 
liła straż pożarna i oddział żołnierzy 5 pu ku lotniczego. Straty przekraczają 50.000 zł.. 
Ciężko rannych Zawałównę 
gdzie walczą ze śmiercią. 

i Raka przewieziono do szpitala powiatowego w Lidzie, 

OSZMIANA. 

— O paraijalny cnżentarz. Spełnienie o- 
bowiązków, we wszystkich dziedzinach pra 
sy społecznej i na wszystkich stanowiskach 
— jest moralnym obowiązkiem, i żadne 
względy, nie zwalniają od wypełniania ta- 
kowych — z całą gorliwością! 

Ks. Walery Holak, przed »dwoma laty, 

zwłaszcza z udziałem społeczeństwa,  chęt- 
nego zawsze z pomocą, — każdej dobrej 
sprawie! 

Poprzednik ks. Jerzy Żamejć dał tego 
niezaprzeczone dowody. 

Podczas kilkoletniego pobytu, zdążył o- 
grodzić plebanje, nabyć i zawiesić dzwony 
kościelne, wywiązione przez okupantów — 
dał posadzkę i Świiatło elektryczne, cą daje 

Banku Handlowym 
GONIEC W ZMOWIE Z KASIARZAMI. 

Donosiiśmy już o sensacyjnym włamaniu 

do kas Bzenku Handlowego w Łodzi. Według 

nadchodzących wiadomości rabunek i napad 

miał miejsce w następujących  okolicznoś. 

ciach. › 

W niedzielę około godz. 10 w. wicedyrek 

tor Banku p. Kalinowski, przyszedłszy do 

wnież przyszedł do biura — został taksamo 

obezwładniony. W międzyczasie bandyci roz 

pruli podręczną kasę ogniotrwałą, z której 

zrabowali 1700 dolarów. 
* W godzinach wieczorowych — р rzyszedł 

do banku kasjer Przedpełski, posiadający 

klucze od skarbca przy sobie. 

byłym studentem. 
Kustarbai — to stara już kobieta, 

o pięknych, smutnych oczach i wyso- 
kiej postaci i czole pofałdowanem w 
niezliczone zmarszczki. Była ma- 
łą dziewczyną, gdy poślubiła człowie- 
ka, który podjął dziwną walkę niepo- 
„słuszeństwa wobec władz angielskich. 
Jest cicha i skromna, lecz i dziś  je- 
szcze umie być energiczną ii upartą, 
gdy chodzi o ideały, głoszone przez 

dhiego wywarły na nim wrażenie ol- 
brzymie. Długo jednak nie. pozostanie 
u boku wodza, gdyż nie znosi nieste- 
ty, klimatu Indyj. Najbardziej lęka się 
wielkich upałów. Istnieje jednak możli 
wość, że zmuszonym będzie udać się 
do więzienia, gdyż Gandhi ustanową 
go wraz z Mahadewem Desai współ 
redaktorem pisma „Young India*. Re 
ginald Reynolds nie jest fanatycznym 
wielbicielem Gandhiego, jak naprzy- 

w połowie kwietnia, przybył na parafję dO tyle splendru i blasku miłego w Dom. Bo- biura na inspekcję zauważył nieobecność Bandyci odebrali klucze od Przedpet- Gandhiego. Na małżonka wywiera kład, miss Slade. Wydaje się raczej 
Oszmiany — i pamiętamy dobrze wszyscy, żym, — dziś pozostaje tylko cmentarz para woźnego 75 letniego Juljusza Hoffmana, od skiego, otworzyli skarbiec, zrabowali stam. Kustarbai wpływ niemały, lecz woli buńczucznym, pełnym fantazji młodzie 
gdy, przy pierwszej sposobności -— w dniu fjalny — do uporządkowania — a ta Spra- 26 jąt pracującego w banku i cieszącego się tąd około 70 tys. złotych, następnie zaś za Zawsze ukrywać się w cieniu i niechęt niaszkiem, dumnym z historycznej roli, 3 maja 1928 r. — wygłosił z ambony okoli- 
cznościowe przemówienie, w stylu bardzo 
podniosłym, zaznaczając w końcu zdziwie. 

wa przeszło od dwóch lat, — pozostaje 
wciąż — na martwym punkcie!! doskonałą opinją wśród kierowników i wszy ciągnęli Przedpełskiego, Hoffmana i Rewer 

nimi 

nie rozmawia z obcymi. 
Przeciwieństwem jej jest miss Sla- 

„która przypadła mu w udziale. 

  
R 2 ! 4 Czcigodny i zacny kapłan, brał tež u- stkich urzędników, mimo, że tej nocy właś. skiego do skarbce, zatizaskując za Е A . ! m 

> Bo. ak = p lokio nk dział i w sprawach P. Macierzy Szkolnej, — nie dyżur pełnić miat Hoffman. drzwi. de, córka admirała, która porzuciła BA : н 
L AS ML nie obcą mu też była każda łza strapionych i ROR KAM; W ARGE YA INNE + kot asi > kanym stanie, gdzie świnie i bydlęta brodzą į si ežiai 6 Lia > kai wi Zaniepokojony tem dyr. p Ee Jak wskazują ślady sa usiłowali S 0 6 i 21. Mi dz narodowa 

bezkarnie — wołał mówca z silnem oburze oddźwięk, — w Imię Sprawiedliwości w Je- począł poszukiwania po całym lokalu. Na również rozbić i obrabować safesy przy po GOTiU europejskiego, у spędzać w 

niem, — zwłaszcza ogrodzenie drutem Kol- go iście kapłańskim zrozumieniu isercuł pierwszem piętrze, w sali ogólnej, w której mocy znalezionych w skarbcu kluczy, co Sabarmati dni pełnie wyrzeczenia się 1 3 
czastym codpowiednie, p A W uznaniu pracy i zasług, na swem sta przyjmoweni są jnteresanci — dyr. Kalinow jednak im się nie udało, gdyż otwarcie sa. prostoty iście klasztornej. Mirabai jest Jstawa gtograficzaa 
ме 40 зуслещи, — памойдас „Paraijat, nowiskuk położonych, dało wyraz całe Spo- ski stwierdził, iż kasa podręczna, w której fesu możliwe jest tylko przy użyciu dwóch duszą domu Gondhiego. Jest to kobie- EE by nie zwlekając ogrodzić cmentarz, — i na jęczeństwo żegnając ustępującego probosz- ь 6 pakycha i jata dzić KE 
tem zbożnem życzeniu, upłynęły tak mile 
dwa lata, i nic w tej sprawie —apoczątko- 
wanem nie zostało, — o ogrodzeniu cmenta 
rza nie myśli na serjo — ks. proboszcz Ho- 
lak w Oszmianie! 

cza z głębokim żalem, — zaznaczając w prze 
mówidniach, tak owocną działalność dla do- 
bra kościoła i parafjan” Z. G. 

znajdowało się 1700 do'arów jest rozpruta. 

W toku dalszych po szukiwań — udano 

się do skarbca, znajdującego się w podzie- 

miach. Pierwsze drzwi były wyłamane — 

drzwi pancerne były zatrzaśnięte, zna6 jed- 

kluczy, z których jeden posiada dyrekcja 

banku, drugi zaś — właściciel safesu. 

Po dokonanym rabunku — bandyci, wraz 

ze swym wspólnikiem Jungiem, wyszli о- 

koło godz. 10 wiecz. z gmachu i jak zeznaje 

w każdym wypadkiu. iPielęgnuje Gon- 
dhiego podczas choroby, prowadzi go 
spodarstwo, a w czasie nieobecności 
wodza zarządza wszystkiem. Przyzwy- 

w agrodzie po Bernardyńskim 
Pawilon Główny 

Codziennie od 11 do 8 w. 

t 

al i smutek głęboki, napełnia serca pa- W. BOJARY 6 ża ZAM erwca. rafjan, gdy odprowadzamy na miejsce wie- / (pow Boa nak na nich było ślady gospodarki kasiarzy. jeden ze świadków, właścicielka budki z wo CZajona od dzieciństwa do zbytku, tu KNIĘCIE R > 
cznego PPE z ks łez i Ea й W dalszym ciągu ustalono, iž kasjer Бап dą sodową, 7najdującej się vis ai vis banku, Nauczyła się zadawalniać nader skrom 400 obrazów — 27 państw. a Ki najbizszych, gdzie opuszczenie | zaniedz judnogci dz ASZANĄ* ofapności. Wieś ta O ku p. Przedpelski, który przyszedł po połud wsiedli do oczekującego prawdopodobnie na nemi warunkami życia. ]ej mieszka- 22 ki najbliższych, gdzie opuszczenie i zanied- 
banie, już bardzo jest widoczne, — i ten 
głęboki smutek jest tem silniejszy, że — 
wszak wszyscy, wcześnie lub później — 
tam, na opuszczonym i zaniedbanym cmen- 
tarzu, znajdziemy miejsce wiecznego  spo- 
czynku! 

Parafjalny cmentarz — dwóch zdań być 
nid może, — ma ścisłą łączność z kościołem. 

Istotną treścią dążeń i trosk kapłana, 
winno być, przedewszystkiem, zabezpiecze- 
nie ogólno - parafjalnych potrzeb, — a nie- 
wątpliwie, jest  najpilniejszą, ogrodzenie 
cmentarza, j jest moralnym obowiązkiem, 
zająć się czynnie akcją ogrodzenia! 

Społeczeństwo, łącznie z parafją,  nie- 
watpliwie pošpieszy z datkiam, by zrealizo- 
wać naglącą potrzebę w Oszmianie i zabez 
pieczyć miejsce wiecznego spoczynku zmar- 
łych, co już miało miejscą w roku ubieg- 
łym — niema co ukrywać, — a w rezulta- 
cie czego, dwoje zwyrodniałych wyrzutków, 
o niezwykłem zdziczeniu, zostali zasądzeni 
wyrokiem Sądu Grodzkiego na karę po 
sześć miesięcy więzienia? 

ludności czysto ikatolickiej, względem pań- 
stwowości jaknajlepiej usposobiona, może 
służyć za przykład swą ofiarnością i dobremi 
poczynaniami, niestety ni'e w dostatecznej 
mierze popieranemi. 

W roku 1928 wieś uchwaliła ofiarność 
jednego ha gruntu pod budowę murowanej 
czterooddziałowej szkoły powszechnej,  do- 
starczyć potrzebną ilość cegły surowej ji 
kamieni, oraz podwód i robotników niefacho 
wych. 

W dniu 25 sierpnia 1928 roku przy 
udziale p. Starosty — odbyło się uroczyste 
założenie kamienia węgielnego ; przed zimą 
mury zostały wyprowadzone pod dach. 

Od tego czasu zmieniła się rada  gmin- 
na i kilka inspektorów szkolnych, z których 
każdy przyrzeka wystarania się o zasiłek na 
budowę, a w rezultacie mury dwie zimy 
już stoją — narążone na zgubne wpływy 
zmian atmosferycznych, a przygotowana da- 
chówka czeka na materjał drzewny do wią. 
zania dejchu. A wielka szkoda, gdyż taki 
wypadek zniechęca ludność do ofiarności i 
staje się odstraszającym 

  

niu do banku celem sprawdzenia kas, oraz 
wožni Hoffman i Jan Rewerski zniknęii. Za- 
chodziła więc uzasadniona obziwa, że zosta- 

li oni zamknięc' w kasie przez bandytów i 

groziła im nieunikniona śmierć wskutek u- 

duszenia. 

Natychmiast zawiadomiono władze poli- 

cyjne, oraz wezwano telegraficznie specjali- 

stów mechaników do otwierania kas, celem 

uratowania uwięzionych. 

Na szczęście drygie klucze od skarbca 
były zdeponowane w jednym z banków — 
niezwłocznie też porozumiano się z dyrek- 

cją tego banku, która około godziny 2 w 
nocy klucze wydała, dzięki czemu skarbiec 

otworzono i uwolniono rzeczywiście tam się 

znajdujących t.j. kasjera Przedpełskiego 1 

wożnych Hoffmana i Rewerskiego. 
E nergiczne śledztwa przeprowadzone 

nich samochodu, stojącego w odleg'ości kil 

kunastu kroków w którym siedziała jakaś 

młoda, elegancko ubrana kobieta. 

Łup, składający się z 1700 dola:ów, oraz 

przeszło 70 tys. zł. (gdyż dokładne straty nie 

są jeszcze obliczone) bandyci niešli w waliz- 

ce. Po zajęciu miejsc samochód ruszył w kie 

runku centrum miasta. 

„Bezczelny rabunek zuchwałej bandy wy- 
wołał w Łodzi zrozumiałą sensację i niepo- 

kój wśród właścicieli satesów w banku han. 
dlowym, którzy p "ez całą noe i dziś od ra 

na zgłaszają się do banku, pragnąc dowie- 

dzieć się szczegółów napadu. 

Straty poniesione przez bank pokryje to 

warzystwo asekuracyjne, gdyż bank jest u- 

bezpieczony od włamania. 
Zuchwały rabunek postawił na nogi całą 

policję śledczą Łodzi, która przystąpiła do 

niem jest maleńki pokój, raczej cela, o 
wielce prymitywnem urządzeniu. W 
kącie tej komnatki znajduje się wąski 
materac, na niewielkiej półce kilka 
książek, przy oknie kołowrotek, czer- 
wony dzbanek na wodę, miedziany kie 
lich i dwie lub trzy porcelanowe  fili- 
żanki. Miss Slade p je na modlę indyj 
ską. Wlewa wodę z kubka do usta, nie 
dotykając wargami „brzega puharu“. 

Mirabai — nie jest piękną kobietą. 
Wzrostu jest wysokiego, rysy jej twa- 
rzy mają wyraz męski, co podkreśla 
jeszcze krótko ostrzyżona czupryna; 
policzki pełne piegów, dłonie szerokie, 
krótkie, paznokcie jednak starannie 
pielęgnowane. Brzmienie jej głosu jest 
bardzo czyste i piękne. Wymowa an- 
gielska miękka, słowa wytworne. Dla 
tego też, gdy zaczyna mówić — po- 

21 Polska Państw*wa Loterja Klasowa 
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Tabela nieurzędowa. 

80.000 zł. wygrał nr. 52272. 
40.000 zł. wygrał nr. 112008 
20.000 zł. wygrał nr. 190281 
5.000 zł. wygrał nr. 202869 
2.000 zł. wygrał nr.: 164535 
1.000 zł. wygrał nr.: 82817 
Po 500 zł. wygrały nr. nr.: 117860 

132172 144593 149344 : 
Po 400 zi. wygraty nr. nr.: 9631 22844 

70103 78135 136804 143577 167537 175439 
164144 189165 205474. 

Po 300 zł. wygrały nr. nr.: 3821 4078 
15614 20885 22947 268 91 38894 44064 
44307 50992 58650. 64844 65782 69709 
69732 70048 87768 102608 108930 134589 
141573 142953 145601 153007 158656 164213 
178807 193127 195072 | 

Po 200 zł. wygrały nr. nr.: 2778 3814 
4727 5922 6181 7040 8284 8742 9962 10962 
10931 13099 14698 15034 15649 15765 21167 В ы : przykładem dla przez policję łódzką ustaliło następujący prze 

S zaj 7 ži НОУ ma У Ёіев a energicznego śledztwa. Niezwłocznie zawia- znać odrazu dobre wychowanie i sferę 2 as A a ge pa 

ceniem'z procesją zprofanowanego cmenta- Bandytów, których było sześciu, wszyscy domiono wszystkie urzędy śledcze na terenie z której pochodzi. * + 44383 46188 46547 47100 48237 40383 
rza, — a nia pobudził do czynu, nie otwo- LIST DO REDAKCJI. młodzi, barczyści, elegancko ubrani, wpuścił całej Polski, oraz posterunki graniczne, Do. _ Gdy przybyła do Gandhiego, pro- 49758 50270 50658 52597 55017 — 55220 
kościele i. > = ubócioiem Gdyby, bodaj, add . „ (, do gmachu banku będący z nimi w zmio. tychczas został aresztowany jeden z woż- rok posyłał ja początkowo: do wiosek 56692 57217 60428 63112 68989 73797 
w ciągu dwóch lat, uskutecznić myśl — nie Ba Rodokeć obala R od wie goniec biura — niejaki Jung, zatrudnio- nych — Cybulski, który pełnił podówczas A A po. życie ok i A S Be 

cierpiącą zwłoki, i czego nikt nam nie za” tiem „Krzyżowa droga w Kasie Chorych" ny od trzech lat w banku. Jung wpuścił ban dyżur w lokalu banku. Istnieje przypuszcze Gniejszych ludzi w tym kraju. Panna 54698 о4805 95276 90570 100483 100080 łatwi — jeżeli starań wszelk'emi drogami 
nie dołożymy sami! 

INie od rzeczy nadmienić, jac bardzo o: 
fiarną jest paraija oszmiańska. Wiedzą wszy 
scy. Probóstwo posiada tuż pod miastem, 

podpisana przez Adolfa  Serafinowicza — 
drogomistrza Sejmiku Dziśnieńskiego. 

Wobec tego, iż niektóre fakty tam przy 
toczone nie odpowiadają rzeczywistości, inne 
znowu są tendencyjnie podane, uprzejmie 

dytów około godz. 1 i pół po poł. t.j. wte- 

dy, gdy woźny Hoffman udał się do domu 

na obiad. 
Gdy około godz. 3 pp. Hoffman powrócił 

mie, że on również był w zmowie z bandy- 

tami. 
Dalsze szczegóły śledztwa które 

zapewnień kompętentnych czynników, 

według 

jest 

Slade nie zdradziła dotychczas tajemni 
czej przyczyny, która skłoniła ją do 
opuszczenia rodziny i środowiska i do 
szukania schronienia u wodza Hindu- 

104730 105242 113014 11041 113285 113322 
114005 115839 119037 20031 125002 129636 
132118 133158 133431 133477 135168 140221 
141139 141617 — 142312 143024 143783 
144818 146057 146709 146928 146975 147510 

wyjątkowo złotodajny folwarek, domy { о- proszę o umieszczenie w poczytnem pismie — bzndyci napadli na niego i skrępowali po już na tropie przestępców, trzymane są ze sów. : a UE у 147774 149970 152405 155462 159523 
grody w mieście, wnoszące duże dochody, paūskiem niniejszągo sproštowania. wrozami. Drugi woźny —- Rewerski, który ró zrozumiałych względów w tajemnicy. Najbardziej atoli interesującą z oto 160576 161328 163562 164061 164413 | 
jednakże w niedziele | święta, na w 1) 0: > >. > a ga czenia Gandhiego jest Reginald Rey- IE A poi 0 a | 

ae > > > - r STOL EINT CO DENMARK TS TRU TVEAT EIK КЕНЕ ПЛОВЕ ы a ® = ołtarzach, widzimy ofiary, w maturze: masło, zglosita sie do Centrali Pow. K. Ch. p. Sę- "МНЕЗннилиноинноиононсннисксоненснасхсно МЕ ' ; За . nolds, któr siacami/ dopiero 
ser, jaja SE Zacównć, Adniewa nas, — Enos z dzieckiem z przekazem do by zakaźnej, matka i dziecko zostały skie- 28.V b. r. kiedy z nią rozmawiałem w tej ziawił = pm S lady Żako 177356 180008 182000 184632 185391 | 
przy figurze św. Antoniego, zarówne z am- Szpitala. Że lekarz zSzarkowszczyzny skie. rowane do specjalisty chorób dziecięcych, Sprawie. Prawdą natomiast jest, iż pomimo Zja) © Irmamenc JL |] 185850 186530 189012 189588 190018 
boną, drewniand naczynie, do zsypywania rował ją do Oentrali jest to zupełnie natural w oelu ustalenia ścistej djagnozy. tego, że p. Serafinowicz się spóźniła i wszy świetna kometa 1 stal się odrazu zna- 191591 193569 193708 193778 194590 
zboża, — i niosą j sypią — tak hojnie, że nem, gdyż lekzrze z powiatów nie mogą Jest to dE, RE i BASE wid a imer ty a Pół pa komitością. Po raz pierwszy usłyszano 194738 O 201898 203273 

i zi iatać w _ wiedzieć "któ itali i klinik w: gdyż inaczej mogłoby się zdarzyć, iż skiero- przyje ь ł wy A ej- й p . 204674 z posadzki ziarno zmiatać trzeba, w Do- wiedzieć, w którym ze szpitali i klinii R 12 ENIA Świe pidjeni z Bo. ka i jeszcze w przedobiadowych godzinach o Reynolds'ie, kiedy Gandhi posłał 
mu Bożym! W świątyni Pańskiej!! 

Nie mogę też przemilczeć o kwestach z 
tacką — przez samego proboszcza dokony- 
wanych w kościele, zarówno corocznie o ko 

Wilnie, przy stałem ich przepełnieniu są wol 
ne miejsca; wyszczególnienie szpitala  za- 
wsze dokonywa Centrala Pow. K. Ch., któ 
ra codziennie otrzymuje telefonicznie ze 

wodu swej zakaźnej choroby nie byłby tam 
przyjęty, a odesłany do zakaźnego szpitala 
i odwrotnie. Dlatego też pani Serafinowiczo 

dziecko zostało przez dr. p. 
zbad. 
Kli 

Muraszkównę 
e (1% 37.6) i otrzymało przekaz do 
Dziecięcej U. S. B. 

Odjechała p. Serafinowiczowa po 

    

go z listem do wicekróla Indyj, lorda 
Irwina w Delhi. Młodzieniec ten 
obecnie dwadzieścia cztery lata. 

liczy ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 
WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 

  

lędzie — co w mieście gotówką, a po za wszystkich szpitali wykaz wolnych miejsc i wa zostałą skierowana do specjalisty Kasy p ! „Seraii V wy- Zanim przybył do Indyi był studen 
asie zbożem, Pietinė, wełną, lnqm etc. o ile jest rozpoznania choroby, skierowuje Chorych e bi as ‚ pisaniu S 31 al SE iw Cam. w A zostawił STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA 

я ia! = i ai 5 ' 'рНа12. } ) ykaza? nie, nieprawdą ! . e = : ° > 22 2 * etc. jest załatwiany, zbędnem więc do- wprost do stosownego szpitala. 8) Jak wykazało dochodzeni prawdą kalrz natzeczona. Miesaitdć | 2 W maleń DO 10 SIERPNIA R. B. 

dać, jak łatwo jest działać w tych warun- 
kach, — w tak bogato uposażonej parafji, 

    

2) U dziecka p. Serafinowicza rozpozna 
nia choroby nie było, więc w obawie choro 

Uroczystości Moniuszkowskie w Katowicach 
Niezwykle trafnym był pomysł ob- 

chodu dwudziestolecia istnienia Związ 
ku Śląskich Kół śpiewaczych przez 
urządzenie VI Ogólno - Śląskiego: Zja- 

Edwarda Wrockiego, bardzo znanego 
badacza i gorliwego zbieracza wszel- 
kich pamiątek przeszłości i najrozma- 
itszych objektów z teraźniejszości mu- 

jest, że p. Serafinowicz tam zemdlała, cze- 
mu sama mi osobiście zaprzeczyła w dniu 

szych miast, powinny Katowice stać 
się silnym filarem rozbudowy gma- 
chu polskiej twórczości operowej!. 

W przerwie obrad Rady Naczel- 
nej, nastąpiło otwarcie przez  dele- 
gata Ministerstwa W. R. i O. P., p. i 
radcę Mayznera, wobec gošci zapr; 
szonych „Wystawy pamiątek po Sta- 

  

(—) Dr. W. Zajagzkowski 
Komisarz inž. Hertel. 

  

inauguracyjnym, właściwe naprawdę 
imponujące uroczystości Moniuszkow- 
skie z udziałem przedstawicieli du. 
chwieństwa, władz państwowych i 
komunalnych, Sejmu Rzeczypospolitej 

Śląskiego oraz wybitnych osobisto- 
Ści ze świata muzycznego, kulturalno- 
oświatowego, politycznego, jak rów- 

kiej celi, za całe umeblowanie mając 

  

rej zgromadzony już był w głębi chór 
reprezentacyjny z 300 osób oraz 
członkowie orkiestry opery katowic- 
kiej, przemówił delegat Ministerstwa 
W. R. i O. P. radca Mayzner, podkre- 
ślając znaczenie pieśni, która uchroni- 
ła lud śląski przed wynarodowieniem 
Imieniem 80 tysięcznej rzeszy Zorgani- 

  

  

  

tach“ dzwiękowo - barwną część in- 
strumentalną dzielnie odegrała  orkie- 
stra opery katowickiej. Rozentuzjaz- 
mowana ważnością chwili, publiczność 
darzyła wykonawców  irenetycznemi 
oklaskami, a obecnym przedstawiciey 
lom twórczości śpiewaczej w Polsce 
p.p. Lachmanowi, Maszyńskiemu į Nie 

zdw $pewaków 7, 8, i 9 czerwca r. b. zyki polskiej, zamieszkałego obecnie w nisławie Moniuszce*, mieszczącej się nież licznych organizacyj społecznych zowanego śpiewactwa polskiego na wiadomskiemu — zgotowała owacje 
w połączeniu z Obradami delegatów Warszawie. Tym sposobem grupa wi- w sali Instytutu Muzycznego. Na nią; i t. p., przybyłych do Katowic, czę- całym świecie przemawiał prezes spontanniczne. 
i Rady Naczelnej Zjednoczenia Pol- leńska była nader liczie reprezentowa- się złożyło około 160 eksponatów ze ściowo w pociągach specjalnych, mą Zjednoczenia Polskich Związków Śpie Podniosły koncert inauguracyjny 
skich Związków śpiewaczych i muzy- 
cznych , uświetnionego wspaniatemi 
uroczystościami na cześć Stanisława 
Moniuszki z okazji odsłonięcia  pom- 
nika Jego w Katowicach, ufundowane- 
go ze składek członków Związku. 

Niezmiernie podniosły nastrój pa- 
nujący w ciągu trzydniowych  uroczy- 
stości Moniuszkowiskich i ożywienie 

na i bodaj większa od przedstawiciel- 
stwa innych miast, a z wyjątkową 
uprzejmością witana il wręcz wyróż- 
niana, w ciągu całego czasu, przez 
Komitet organizacyjny, którego spra- 
wność wzorowa może być przykładem 
do naśladowania. 

Jako zapoczątkowanie uroczystości 
trwających trzy dni, można uznać ob- 

wackich prof. Ponikowski. 
Dalsze przemówienia wygłosili: 

wicemarszałek Sejmu Śląskiego poseł 
Roguszczak, prezes Wszechsłowiań- 
skiego Związku Śpiewaków i Muzyków 
poseł Surzyński zi Poznania oraz dr. 
Skudlarz, wiceprezydent Katowic, wy 
rażając radość, że teatr katowicki, 
wzniesiony przez zaborców dla celów 

zakończono wysłaniem telegramu hoł- 
downiczego do Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej, prof. Ignacego  Mościc- 
kiego i odśpiewaniem zbiórowem — „„]е- 
szcze Polska nie zginęła”. 

Nocny koncert „Chóru Kolejowe- 
go“ z towarzyszeniem orkiestry zbioro 
wej - policyjnej, wojskowej i kolejowej 
— na Rynku o godz. 23-ej przyniósł 

dtichowe, udzielające się wszystkim rady delegatów i Rady Naczelnej Pol- germanizacyjnych, obecnie gości w „Wiązankę pieśni narodowych, w 
uczestnikom, szczerością swą bezpo- skich Związków Śpiewaczych # Ми- swych murach  najwybitniejszych układzie swego dyrygenta p. H. Nicze- 
średnią wzbudzały — mimowolnie — zycznych, odbyte w pięknej swą uro- przedstawicieli polskiej kultury muzy- go, przed olbrzymim tłumem rzęsiście * 
wyobraźnię i myśl o klasycznych igrzy 
skach pytyjskich, w Delfoch, na cześć 
Apollina. 

W słusznem przeświadczeniu, że 
uroczystości, na tak szeroką skalę, z 
udziałem przedstawicieli ze wszystkich 
krańców Polski, mające charakter ma- 

niniestac ji Natodowej, nie powinny 
się ujemnie zaznaczyć nieobecnością 
przedstawicieli z Wilna, niezaprzecz- 
nie miasta, najbardziej bliskiego sercu 
Moniuszki, powziął Zarząd Wileńskie- 
go Związku Towarzystw Śpiewaczych 
i Muzycznych myśl wydelegowania do: 
Katowic swych przedstawicieli. 

Zaszczytnem tem posłannictwem 
obdarzono autora tego sprawozdania i 
p. Józefa Stubiedę, — nauczyciėla 
śpiewu chóralnego w kilku szkołach 
średnich w Wilnie. Na miejscu przed 
pomnikiem — nieoczekiwanie  znale- 
źliśmy jeszcze p. Czerniawskiego, dy- 
rygenta Wileńskiego Chóru Kolejowe- 
go, który się przyłączył do naszej gru- 
py — wilnian, wcześniej już dopełnio. 
nej przez, rodowitego wilnianina, p. 

czystą powagą sali Rady Miejskiej. 
Obrady Rady Naczelnej zagaił prezes 
Zjednoczenia prof. Ponikowski 
premjer), zapraszając kurtuazyjnie do 
stołu prezydjalnego, między  nnemi, 
mnie, jako przedstawilciela Związku 
wileńskiego, poczem odstąpił przewod 
nictwo obrad prezesowi łódzkiego Zw. 
Śpiewaków p. Aleksandrowi Michałow 
skiemu. 

Imieniem miasta Katowic witał ze- 
branych wiceprezydent dr. Szkudlarz. 

Po wysłuchaniu sprawozdań i 
przyjęciu uchwał organizacyjnych i 
ogólnych, o czem szczegółowo  infor- 
mują organa Związkowe: „Śpiewak 
(Katowice) i „Przegląd Muzyczny” 
(Poznań), przyjęto jednogłośnie spec- 
jalną uchwałę w sprawie opery ka- 
towickiej, przyczem  wypowiedziano. 
się jaknajbardziej stanowczo przeciw 
zamierzonemu  zwinięciu opery, tak 
niezmiernie ważnej placówki dła utrwa 
lenia kultury polskiej na Śląsku oraz 
podniesieniem twórczości . muzycznej 
w całej Polsce. Jako jedno z bogat- 
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Moment odsłonięcia. 

zbiorów p. Edwarda  Wrockiego, któ- 
ry, z właściwym sobie entuzjazmem, 
Wystawę urządził i zwiedzającym 
wyczerpujących objaśnień udzielał. 
W dniach następnych była Wystawa 
przez liczne zastępy publiczności od- 
wiedzana. 

W sobotę wieczorem, o godz. 8-ej 
rozpoczęły się w sali Teatru Polskiego 
uroczystem otwarciem VI Ogólno-Ślą- 
skiego Zjazdu Śpiewaków i koncertem   

pomnilia Moniuszki. 

tizydniowy pobyt w celu złożenia po- 
tężnego hołdu największemu  pieśnia- 
rzowi narodowemu i twórcy opery pol- 
skiej. 

Po przemówieniu powitalnem, ob- 
razującem dwudziestolecie wysiłku or- 
ganizacyjnego śpiewactwa śląskiego, 
wygłoszonem przez prof. E. Imielę, 
prezesa Związku Śląskich Kół Śpie- 
waczych, ze sceny teatru, przybranej 
w barwy państwowe i śląskie, na któ- 

cznej. 
Po przemówieniach, wchodzi na 

scenę dyr. Stefan Marjan Stoiński, dy- 
rygent związkowy, inicjator oraz nie- 
zmordowany „spiritus movens*  Uro- 
czystości Moniuszkowskich w Katowi- 
cach, powitany hucznemi i długo nie- 
milknącemi oklaskami. 

Pod energicznem i wielce muzykal 
nem kierownictwem jego, z piersi 
trzch setek śpiewaków i špiewaczek 
popłynęły, jak wysoko piętrzące się 
fale, lub jak strumyk szemrzący, prze- 
piękne, w natchnieniu twórczem po- 
częte, moniuszkowskie melodje: III 
Litanji Ostrobramskiej ji Sonetów Krym 
skich. Artyści i artystki opery katowii- 
skiej p. p. Bielecka, Chodakowska, 
Stępniowski i Mazanek wykonali z 
pietyzmem należnym i z powodzeniem 
artystycznem, całkowicie zasłużonem, 
partje solowe, a recytacje do „Sone- 
tów", z niem” niejszem powodzeniem 
wygłosiła p. Leonja Barwińska, arty- 
stka dramatu lwowskiego. 

Przepiękna, zwłaszcza w „Sone- 

oklaskującym. 
Drugi dzień uroczystości w niedzie- 

ię 8 czerwca, po odegraniu pobudki z 
Teatru Polskiego i uroczystem nabo- 
żeństwie w Katedrze, rozpoczął się 
pochodem dziesięciotysięcznej rzeszy 
śpiewaków śląskich i gości z różnych 
stron Polski, który przeciągnął się 
głównemi ulicami na plac Miarki, 
gdzie się znajduje pomnik, dzeiło 'ar- 
tysty - wiara E. W. Choremėzi: 
skiego. 

Dookoła pomnika zebrały się kil- 
kudziesięciotysięczne tłumy, liczne de- 
legacje organizacyj najrozmaitszych, 
ze sztandarami i przeszło dwustu wień 
camii. : 

Przed pomnikiem zajęli miejsca: 

przedstawiciele Świata śpiewaczego & 
muzycznego, Sejmu, duchowieństwa, i 
władz. Po wygłoszeniu okolicznościo- 
wych przemówień urzędowych, p. w:ce 
wojewoda Żurawski odsłonił pomnik, 
powitany radosnymi okrzykami i nie- 
milknącemi oklaskami, a potężny chór 
mieszany, liczący około 6000 špiewa- 
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Pan Prezydent Ignacy Mościcki w Wilnie 
TRZECI DZIEŃ POBYTU 

W TROKACH. 
Dzisiejszy pobyt Pana Prezydenta 

w Trokach obfitował w wiele pęiknych 
momentów. Przy wjeździe ludność wi- 
tała Pana Prezydenta chlebem i solą. 
Witali burmistrz m. Trok p. Łutowicz tekturownię w Grzegorzewie, będącą 

wie Ligi M. i Rz. ugaszczali przyby- 
łych napojami chłodzącemi we wspa- 
niałej świetlicy schroniska. 

W drodze powrotnej do Wilna Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej zwiedził 

“oraz osobno w imieniu ludności żydow włas.nością zasłużonego przemysłow- 
skeji rabin Lejba Percowicz. W staro- CA O. Kureca, oglądając z zainteresa- 

nego Gościa miejscowy dziekan ks. ka 
nonik Malukiewicz, zaś w kieńesie ka 
raimskiej najwyższy dostojnik Kościo- 
ła karaimskiego hacham Seraja Chan 
Szapszał, który przed oprawieniem mo 
dłów za Rzeczpospolitą i Jej Dostojne 

o Prezydenta przemówił od ołtarza, 
dkreślając, że jeżeli Karaimi, któ- 

y przybyli do Polski w roku 1398 za 
chowali swe istnienie i swą odrębność 
narodową, to tylko dzięki tolerancji, z 
jaką Polacy opiekowali się nimi, a kró 
lowie polscy nadali Karaimom przywile 
je. Oryginały przywilejów królów 

polskich mają obecnie nowe 
piękne pomieszczenie. W sali gminy 
karaimskiej w Trokach dokąd z kiene- 
sy Pan Prezydent skierował swe kro- 
ki ustawiona jest ozdobna szafka, wy- 
konana w warsztatach Państw. Szkoły 
Rzemieślniczo Przemysłowej w Wil- 
nie. Szafka ta jest najnowszym darem 
Pana Prezydenta i Rządu polskiego dla 
„Karaimów. Napis na szafce głosi: „Ka 
raimom od Prezydenta Rzeczypospoli 
tej Polskiej 1398 — 1930". 

Następnie zwiedził Pan Prezydent 
obozowisko kadetów ze Lwowa przyby 
łych dó obozu letniego. Namioty ich u- 
stawiono w głębi lasów, wśród malo- 
wniczych pagórków. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
przeszedł przed frontem dwustu kilku- 
dziesięciu kadetów, którzy pochylili 
przed Głową Państwa cenny swój 
sztandar, przeszyty 4 kulami, w czasie 
wałk powstańczych przed 1863 rokiem 
Chorągiew tę otrzymali kadeci od Lwo 
wskiego Koła Powstańców 63 roku. 

POŚWIĘCENIE SCHRONISKA LIGI' 
M. I RZ. 

Po zwiedzeniu obozu kadetów udał 
się Pan Prezydent w. towarzystwie wo 
jewody Raczkiewicza, prezesa Ligi M. 
i Rz. kuratora Pogorzelskiego, przewo- 
dniczącego komitetu budowy schroni- 
ska wicewojewdy Kirtiklisa raz świty 
wielką łodzią żaglową „Mewa na wy 
spę gdzie zwiedził prace około konser 
wacji ruin Zamku Witoldowego. Licz- 
na rzesza łodzi żaglowych towarzyszy 
ta „Mewie“. 

Po powrocie z wyspy dokónał Pan 
Prezydent przecięciem wstęgi otwarcia 
nowozbudowanego schroniska. Poświę 
cenia schroniska dokonał ks. biskup 
Bandurski, poświęcając równocześnie 
dwie nowe łodzie Ligi M. i R. i jedną 
łódź żaglową harcerzy. 

Po podniosłem przemówieniu ] Е. 
ks. biskupa Bandurskiego przemówił 
wicewojewoda Kirtiklis, podkreślając, 
iż nowe schroniska stanęło w ciągu je 
dnego roku wysiłkiem władz admini- 
stracyjnych, samorządowych, ofiarnoś- 
cią społeczeństwa i poszczególnych o- 
sób. Nowe schronisko, mówił przyczy- 
niając się do rozwoju sportu  żeglar- 
skiego, przypominając dzieje  polskie- 
go Bałtyku, budzić będzie tęsknotę do 
morza, tak niezbędnego dla potęgi Rze 
czypospolitej. 

+ Po ceremonji poświęcenia i przemó 
wieniach gościnni gospodarze, członko 

+ EE RANY E III NIO STI 
ków z towarzyszeniem orkiestr (oko- 
ło 200 muzyków) pod batutą  usta- 
wionego na specjalnej trybunie dyr. 
St. M. Słonimskiego, odśpiewał „Gan- 
de Mater Polonia" Gorczyńskiego (w 
XVII i XVIII), „Pieśń Poranną* Mo- 
> i „Rotę Śląską* Moszyńskiego 

tóremu zgotowano spontaniczną gorą 
cą owację. 

Kiedy umilkły dźwięki pieśni, prze- 
mawiał ks. infulat Kasperlik o zasłi 
.gach Moniuszki, jako twórcy muzyki 
kościelnej, poczem dokonał poświęce- 
nia pomnika. 

W czasie składania wieńców u stóp 
pomnika, ze względu na łączność 
Wilna z twórczością Moniuszki, by- 
łem jedynym delegatem, upoważnio- 
nym zaszczytnie do wygłoszenia na- 
stępującego przemówienia: 

Śląsk i Wileńszczyzna, jak dwa najbar- 
dziej narażone szańce, z bohaterstwem nie- 

„raz prawie nadlydzkiem, — w ciągu wieków 
— broniące i wstrzymujące zawzięty napór 
sił zewnętrznych, zdążzjących do całkowitej 
zagłady polskości, już przez same podobien- 
stwo swej misji dziejowej muszą mieć wiele 
zrozumienia wzajemnego i najszczerszego 
współczucia. 

Wilno — w murach swych gromadząc, 
przez wieki, najprzedniejsze umysły u  naj- 
szlachietniejsze charaktery z całego obszaru 
ziem, otaczających prastary gród, stało 
się skarbnicą niewyczerpaną polskości i 
kultury polskiej w naszej dzielnicy ojczystej 
i twierdzą duchową, zwycięsko odpierającą 

vewałtowniejsze zakusy _ wynarodowienia 
ju. 
'W czasach najcięższych Okresu poro- 

zbiorowego, w miarę wzrastającego ucisku 
zaborczego, potężniała w Wilnie zwartość 
wewnętrzna Sił zbiorowych i miezłomna od. 
porność, ujawniająca się nazewnątrz pro- 
mieniowaniam najwznioślejszych idei oraz 
najofiarniejszych czynów genjusza  narodo- 
wego. 
4 Jedną z najbardziej świetlanych posta. 

c, wznoszących się ponad mesy pracowni- 
ków, w majsmutniejszej dobie życia polskie- 
go, był niezrównany pieśniarz i wiekopom- 
ny twórca opery marodowej — Stanisław 
Moniuszko, nam wilnianom, szczególnie dro- 
gi albowiem trzecią część życia, tak przed- 
wcześnie zakończonego, a fam samem naj- 
dłuższy okres swej niezmordowanej pracy 

dawnym kościele farnym witał Dostoj waniem fabrykę i będący w budowie 
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U RZEMIEšLNIKOW. 

Nadzwyczaj gorąco i serdecznie od 
niosły się do odwiedzin Pana Prezyden 
ta Mościckiego tutejsze tak liczne war 
stwy ludności rzemieślniczej. Z Izby 
Handlowo Przemysłowej udał się Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej na uroczy- 
ste posiedzenie Wileńsk:ej Izby Rze- 

Ślniczej. Wzdłuż całej ulicy Niemie 
ieści się sedziba Izby u- 

stąwiły się szpalerami po obu stronach 
    

Owacyjne powitriiia P. Prezydenta Przeź dzieci sząół powsrechnych. 

żelazobetonowy akwadukt, długości 
800 kilkunastu metrów. Akwadukt ten 
sprowadzi wody Waki i Mereczanki i 
zasili fabrykę siłą motorową, obliczaną 
na 2000 k. m. 

W IZBIE PRZEMYSŁOWO - HADLO- 
WEJ. 

Poza przed południowym wyjazdem 
do Trok dzisiejszy dzień pobytu Pana 
Prezydenta w Wilnie, poświęcony był 
głównie dziedzinam przemysłu, han- 
dlu i rzemiosł. W Auli Kolumnowej U- 
niwersytetu SB. odbyło się uroczyste 
posiedzenie Izby Przemysłowo Handlo 
wej, obejmującej swą działalnością te- 
ren 4 województw kresowych. Prezes 
Izby p. Roman Ruciński wyraził wdzię 
czność sfer handlowo - przemysłowych 
za powołanie do życia Izby Przemysło- 
wo Handlowej i dziękował Panu Prezy 
dentowi za udział w posiedzeniu, bę 
dący dowodem „jak wielką wagę przy- 
kłada Pan Prezydent do spraw prze- 
mysłu i handlu. Zapewniwszy o lojal 
ności reprezentowanych przez Izbę 
sfer w stosunku do Państwa i Rządu 
prosił o poparcie usiłowań Kresów o- 
koło __ gospodarczega podniesienia 
i rozwoju. 

Następnie dyrektor Izby prof. W. Za 
wadzki mówił a siłach wytwórczych i 
możliwościach rozwojowych ziem 
wschodnich. 

Z okazji gościny Pana Prezydenta 
Wileńska Izba Handlowo Przemysłowa 
ufundowała stypendjum im. Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej Mościckiego. 

twórczej, od skromnych, próbnych wzlotów 
młodzieńczych, nieustannie wznosząc się na 
wyżyny, dostępne tylko genjalnym, świado- 
mym celów swych i środków mistrzom, Spę- 
dził Moniuszko w Wilnie, zakładając nie- wzruszone podwaliny polskiej twórczości pie 

śniarskiej „W swych  „Śpiewnikach  domo- wych »„Wieńcząc dążenia swe epokową 
„Halką“, zapewniającą mu sławę  wieko- pomną. 

Zdumą szlachetną wspominamy chwilę 
narodzkniej Się opery narodowej, kiedy 
„Hałka', w swojej formie pierwotnej, jako 
opera dwuaktowa, po raz pierwszy wysta- 
wiona w Wilnie, doznałą entuzjastycznego 
przyjęcia. Doniosłe to wydarzenie,  złotemi 
zgłoskami zaznaczone w historji muzyki 
polskiej, na wieki złączyło imię nieśmiertel. 
ne Moniuszki z pełną Świetności i chwały 
przeszłością Wilna. 

. yba nigdzie Moniuszko nie jest rów- 
nie , popularnym — w  najkorzystniejszem 
znaczemu wyrazu — j tak szczerze umiło- 
wanym, jak W naszej dzielnicy kraju. 

„Dlatego też Wilno, choć bardzo zuboża 
łe, jako Ośrodkk kraju, zrujnowanego naj- 
bardziej przez wojnę i dwukrotny najazd bol 
szewików, dając wyraz ukochania i czci, 
wystawiło — przed ośmiu laty, a więc naj- 
wcześniej ze wszystkich miast polskich — 

j skromny bardzo, lecz gustowny pomnik Mo 
niuszce na skwerze, przed kościołem 
Katarzyny. 
. , Niewielu już tych zostało, co mieli szczę 
ście znać Moniuszkę osobiście, lecz żywą 
jest u nas tradycja, z pokolenia na pokole- 

nie przekazywana, a każdy ze wzruszeniem, 
pełnem uwielbienia i czci, przechowuje pa 
mięć o twórcy muzyki tak bliskiej sercu na- 
szemu i o niepospolitej czystości charakteru 
i wręcz przysłowiowej dobroci Jego. 

imieniem Moniuszki w umyśle każde 
go, na piękno wrażliwego, kojarzy się nie- 
odłącznie pojęcie o źródle niewyczerpanem 
natchnienia twórczego, niezmiernego boga- 
ctwa melodji, przepojonej czarem swoiste- 
go piękna ziemi naszej i chzrakterystyczną 
nieskończoną rozmaitością rytmiki,  właści- 
wej muzyce polskiej. Czyż to nie znamienne, 
że pełne zadumy i szronem wielowiekowym 
okryte Wilno, a z werwą młodzieńczą do 
życia się rwąca Katowice, nie bacząc na 
stomilowe oddalenie, przez moc  czarowną 
pieśni M-kiej, tak łętwo znajdują wzajemną 
spójnię duchową. 

... Wymownem świadectwem uwielbienia, 
jakiem otacza wiekopomną twórczość cały 
Naród w chwili obecnej jest zgromadzenie 
przedstawicieli ze wszystkich dzielnic Rze- 
czypospolitej, składających hołdy należna 
pamięci nieśmiertelnego mistrzzy u stóp po. 

Św. 

członkowie cechów i młodzież rzemieś- 
Inicza, uczniowie szkół zawodowych ze 
sztandarami cechowemi i szkolnemi, 
witając Dostojnego Gościa. 

Prezydent Izby Rzemieślniczej p. 
Szumański w imie niu całego rzemio- 
sła ziemi Wileńskiej, posiadającego 
świetne tradycje historyczne, sięgające 
lat dawnych złożył Głowie Państwa 
wyrazy hołdu, najwyższego szacunku ii 
wierności. 

Wysłuchawszy referatu p. H. Za- 
bielskiego historycznym rozwoju rze- 
miosła ziemi Wileńskiej i zwiedziwszy 
pamiątki cechowe Pan Prezydent 
wśród owacyj rzemieślników odjechał 
na Antokol. Taw w obecności Pana 
Prezydenta jE metropolita wileński ks. 
arcybiskup  Jałbrzykowski poświęcił 
gmach Państwowej Szkoły Technicznef 
im. Marszałka Piłsudskiego. 

POŚWIĘCENIE GROBÓW ŻOŁNIER- 
SKICH NA ROSSIE. ; 

Na zakończenie dzisiejszego dnia 
odbyła się podniosła uroczystość na 
cmentarzu na Rossie, gdzie wieczorem 
JE ks. Arcybiskup Jałorzykowski po- 
święcił kolumny na grobach poleg- 
łych żołnierzy b. Litwy Środkowej. W 
uroczystości tej uczestniczył również 
gen. Litwinowicz i szereg innych wy- 
bitnych osobistości. Pan Prezydent 
wojewoda, dowódca okręgu korpusu 
generał broni Lucjan Żeligowski, mini 
ster pracy i opieki społecznej Prystor, 
złożył na pomniku wieniec z napisem 
na szarfach „Obrońcom b. Litwy Środ 

mnika, widomego i trwałego symbolu; umiło 
wania i wdzięczności, jaką żywi dlań cała 
Polska. 

Składając wieniec z tradycyjnych, szcze 
rze przez ministra ulubionych pźlm  wilelń- 
skich, od wieków obchodom uroczystym na 
Kwietną Niedzielę służących, my, wilnianie, 
gorąco pragniemy, aby arcydzieła Moniuszki 
na zawsze pozostały drogowskazami kierun 
ku, w jakim stale dążyć powinien 
muzyki polskiej, ważki współczynnik kultury 
narodowej, a przepiękne, natchnione melo- 
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kowej Prezydent Rzeczypospolitej, 
oraz na grobach obrońców Wilna dru 
gi wieniec z napisem :„Obrońcom Wil- 
na Prezydent Rzeczypospolitej”. Kom- 
panja honorowa piechoty oddała hono 
ry wojskowe. 

Wieczór spędził Pan Prezydent w 
scisłem gronie zażywając tak zasłużo 
nego odpoczynku. 

AUDJENCJE U PANA PREZYDENTA 
RZPLITEJ. 

Dzisiaj, we środę Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej udzielać będzie w 
pałacu audjencyj. Początek przyjęć za- 
powiedziany jest na godz. 9 min. 30 
rano. 

ODZNACZENIE OSÓB ZASŁUŻO- 
NYCH. 

Na zasadzie zarządzenia Pana Prezyden 
ta Rzeczypospolitej z dnia 13 czerwca 1930 
roku (art. 5 ust. z dn. 23 czerwca 1923 r. 
Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 458 odznaczono 
złotym krzyżem zasługł po raz gierwszy па- 
stępujące osoby: ' 

Jana Borowskdego, rolnika w Lukawcu, 
pow. Wilejskiego, członka Rady Wojewódz- 
kiej w Wilnie za zasługi na polu pracy spo- 
łecznej i samorządowej, Wandę Dobaczew- 
ską literatkę w Wilnie, za zasługi na polu 
pracy  marodowo-społecznej, Eugenjusza 
Dziewulskiego artystę muzyka i kompozyto 
ra; kierownika muzycznego Polskiego Radja 
w Wilnie, za zasługi na polu krzewienia 
muzyki polskiej, Benedykta icza, 
radcę wojewódzkiego, w urzędzie wojewódz 
kim w Wilnie za zasługi w dziedzinie orga 
nizacji samorządu, Bronisława Jamontta ar- 
tystę malarza w Wilnie za zasługi na polu 
pracy artystycznej, dr Adolfa  Hirschberga, 
p. o. dyrektora gimnazjum humanistycznego 
koedukacyjnego Tow. Pedagogów w Wilnie 
za zasługi na polu pracy społecznej, Witol- 
dą Houwalta, rolnika w  Majszagole, pow. 
wileńsko-Trockiego za zasługi na polu pral 
cy samorządowej i społecznej, Witolda Hu- 
lewśćza, literata, dyrektora programowego 
Polskiego Radja w Wilnie za zasługi na po- 
lu organizacji życia artystycznego w Wilnie, 
ks. Franciszka Kai iego, sekretarza gene- 
ralnego związku Młodzieży Polskiej w Wil 
nie za zasługi na polu wychowawczo-oświa 
towem, Zygmunta Kowalewskiego, starostę 
w Oszmianie, za zasługi na polu wychowa. 
nia fizycznego i przysposobienia wojskowe- 
go, Stefana Mydłąrza, starostę w /Święcia. 
nach za zasługi na polu pracy społecznej i 
kulturalno oświatowej, Ludwika Muzyczkę, 
komendanta A wileńskiego * Związku 
Strzeleckiego w ilnie za zasługi na polu 
przysposobienia wojskowego, wychowania 
fizycznego i kulturalno-oświatowego, Anto- 
niego ikont-| dyrektora pań- 
stwowego gimn. męskiego im. J. Słowackie 
go w Wilnie za zasługi na polu organizacji 
harcerstwa polskiego, Wiktora Niedźwiedz- 
kiego, starostę w Postawach za zesługi na 
polu pracy społecznej, Michała Pawlikow- 
skiego, naczelnika wydziału w urzędzie wo- 
jewódzkim w Wilnie za zasługi na polu 
usprawnienia administracji państwowej i na 
polu ideowego łowiectwa, jana Radwańskie 
go, starostę wileńsko-trockiego w Wilnie za 
zasługi na polu organizacji j usprawnienia 
administracji państwowej i komunalnej, Ro- 
mana Rucjń: , kupca, prezesa Izby Prze 
mysłowo-Handlowej w Wilnie za zasługi na 
polu pracy społecznej i organizacji zrzeszeń 
kupieckich, dr. Henryka Rudzińskiego, Nam 
czelnika wydziału w urzędzie wojewódzkim 
w Wilnie za w na polu pracy państwo- 
wej i społecznej, ага Trockiego, rad 
cę wojewódzkiego w urzędzie wojew. w 
Wilnie, za zasługi w dziedzinie organizacji 
opieki społecznej .i pośrednictwa pracy, Lud 
wika Radogost-Unfechowskiego, prezesa za- 
rządu wileńskiego Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Wilnie za zasługi na polu pracy 
narodowej i społecznej, inż. Józefa Chmie 
Iewskiego, radcę butlownictwa, kierownika 
państw. zarządu drogow. w Brasławiuza za- 
zasługi w dziedzinie budownictwa i rozwoju 
sieci komunikacyjnej w pow. brasławskim, 
inž. J Konstantego  Kowałewskiegą 
radcę budownictwa w urzędzie woj. w Wił- 
nie za zasługi na polu pracy przy budowie i 
ulepszaniu arterji komunikacyjnej w woj. wi 
leńskiem, Jana Puciato, rolnika w Porzeczu, 
pow. mołodeczańskiego za zasługi na polu 
społeczno gospodarczem, Alfreda SuSzyńskie 
go, rolnika w Kozłowsku, pow. postawskie- 

czej, inż, Bolesława Swiętorzeckiego, rolnika 
w Malinowszczyźnie, pow. mołodeczańskiego 
za zasługi na polu regulacji rzek  dyrekcį: 
dróg wodnych w Wilnie ze: zastugi na polu 
organizacji budownictwa wodnego na wscho 
dnich rzekach Rzeczypospolitej, ćnż. Stani- 
sława Wisk kierownika oddziału nur 
towego Dyrekcji Dróg Wodnych w Wilnie 
za zasługi w dziedzinie regułacji rzek, orga 
nizacji służby inspekcyjnej ną rzekach wscho 
dnich oraz na polu pracy oświatowej w dzie 
dzinie szkolnictwa technicznego, 
ciszka; Wojcłjechowskiego, radcę budownict- 
wa wi Urz. Wojew. w Wilnie za zasługi na 
poluj pracy społecznej oraz służby państwo 

wej. $ 
Złotym krzyżem zasług: po raz drugi: 

Miedzysława BohdanOwicza, przemystow- 

inż. Fran-. 

ca, Prezesa Związku Przemysłowców Pol. 
skich w Wiinie za zasługi na polu przem” 

Srebrnym krzyżem zasługi odznaczono 
następujące osoby: Ч 
Julję Bortkiewiczową, Bolestawa Krasuckie- 

o, Józefa Pol kwskiego, Marję Sajową, a= 
urkowskiego, Władysława Opackiego, Stefa 

na Żukowskiego, Stanisława  Garlińskiego, 
Zofję Świdową, Aleksandra  Korkliūskiego, 
Ksawerego Turczynowicza, Stanisława Adr- 
jańskiego, Hilarego Falewicza, Wincentego 
Hoffmana, Zofję Jestrzębską, Edwarda Kubo. 
ka, Władysława Obuchowicza, Marję Prze 
włocką, Kajetana Rożnowskiego,  Eljasza 
Trabszę. 

Dalszą listę odznaczonych srebrnym i 
bronzowym krzyżem zasługi zamiescimy w 
numerze jutrzejszym. 

  

Przed rozpoczędiem się zawodów hippi- 
cznych na Pośpieszce Prezes T-wa Hodowli 
koni į popierania Spartu Konnego p. An- 
toni Alexsandrowicz piowitał Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej temi słowy: 

Dostojny. Panie Prezydencie! 
Z wielką radością, z większem jeszcze 

poczuciem zaszczytu, z największem zrozu- 
mieniem szczęścia, któregośmy dożyli,  wi- 
tamy" Cię, Panie Prezydencie, wpośród nas, 
na tym torze wyścigowym W :leńskim. 

Bo jakże! 
W nieszczęśliwych częsach _ przedwojen- 

nych, gdy cały naród polski pracował Świa- 
domie, by wytworzyć warunki, któreby umo 
żebniły, gdy uroczysta godzina wyzwolenia 
wybije, być do walki gotowymi, my także, 
na drodze wyrabiania teżyzny, pracowaliśmy 
gorliwie, zakładając masze Towarzystwo Wy 
ścigów Konnych — nie jedni z pierwszych, 
a absolutnie pierwsi na Kresach. Bo nasze 
Towarzystwo jest najstarszem ze wszystkich 
podobnych Towarzystw ; prędko będzie ob- 
chodzić siedemdziesięciopięcio lecie swego 
istnienia. 

Marszałek Foch, człowiek nie tylko czy- 
nu, lecz i myśliciel, mawiał, że tylko ten na 
ród ginie, który nie umie pamiętać. My, kre 
sowcy, pamiętaliśmy dobrze, jaką rolę ode- 
grała w polskiej historji konnica, jaką nie- 
śmiertelną sławą okryła się pod Somo Sier- 
ra i Beresteczkiem. To też staraliśmy się u 
możebnić młodemu pokoleniu wyszkalać się 
w konnej jeździe, staraliśmy się nadać na- 
szym hodowcom kierunek w produkowaniu 
szlachetnego konia i w tej myśli właśnie za 
tożyliśmy nasze Towarzystwo. 

A może nie było to bez wpływu na- 
szego, że to u nas powstała koło samego 
torą wyścigowego, ot tam, w owym drew- 
nianym domku, który świeci pięciu białemi 
kominami, owa samoobrona konna, która w 
przełomowej dobie, w późnej jesieni 1918 
1 w początkach 1919 roku, otoczona ocea- 
nem wrogów, jednak broni nie złożyła, roz- 
zbroić się nie dała i z bronią w ręku aż do 
Mazowsza dotarła. Z biegiem czasu ta sa 
moobrona przekształciła się w 13 pułk uła- 
nów Wiileńskich. 

Zresztą — Pan Prezydent który sam jest 
jak o tem wszyscy dobrze wiemy, wybit- 
nym jeźdźcem, oceni może teraz te nasze 
starania. 

Jednakże pracując w miarę sił, by wy- 
tworzyć warunki pomyślne do powstania Pol 
ski, pokolenie nasze, ze względu na moc 
przeciwników, w osobie trzech najpotężniej- 
szych państw, które nas dzierżyły w klam- 
rach niewoli, nie śmiało marzyć, by ono sa 
mo mogło dożyć tej wielkiej chwili. 

I z pewnością nie dożyłoby, gdyby nam 
Opatrzność nie zesłała męża, nadmiernej tę- 
żyzny ducha, Marszałka Piłsudskiego. 

Dzięki Niemu, Wilno jest pólskiem mia- 
stem; dzięki Niemu, najstarsze  Towarzyst- 
wo wyścigowe na Kresach, w polskiem Wil 
nie, witaj dziś w swem gronie najwyższego 
reprezentanta Odrodzonej Ojczyzny — Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

To też z pełni szczęśliwego serca woła 
my: niech się święci nam ten uroczysty nad 
uroczystemi dzień, niech żyje Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej, który do nas zawitał, co 
nas dumą, szczęściem napawa, zaszczytem 

. wielkim okrywa? 

Program pobytu Pana Prezydenta w Wilnie 
Dzień 18 czerwca — środa. Go- 

dzina 11.40 — 12.20. Powitanie przez 
Związki Pracowników Kolejowych w 
Ognisku Kolejowem. 12.20 —13.30 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 powróc' do Wilna. 

Dzień 19 czerwca — czwartek Go 
dzina 10.00 13.00. Uroczyste 
nabożeństwo  w Bazylce. Następnie 
udział w procesji Bożego Ciała. 13.00 
— 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 „Krakewiacy i 
Górale''.) 

Dzień 20 czerwca — piątek. Godz. 
10 — 13. Odwiedzenie cerkwi św. 
Ducha, kościoła: kalwińskiego, kościo 

go za zasługi na polu pracy społeczno rolni ła luterańskiego, domu modlitwy staro 

krzykninki: „Niech żyje Wilno!“... 
Niezwykłą sensację wywołało mo-, 

je widoczne podobieństwo do Moniu- 
szki, wielokrotnie zapytywano, — czy 
nie łączy mnie bliskie pokrewieństwo 
z Mistrzem. Kursowała też pogłoska, 

koby — należałem do osobistych ucz- 
niów Jego. 

Drugi dzień zakończył się ludowym 
festynem  śpiewaczym w Parku Ko- 
ściuszki. 

Trzeciego dnia, rano, odbyły się w 
czterech salach zawody eliminacyjne 
63 chórów śląskich, а@ wybrane 23 
chóry najlepsze wzięły udział w zawo- 
dach o nagrody Województwa Śląskie 
go i miasta Katowic, odbytych w Te- 
atrze Polskim. Konkurs ten pozwolił 
ocenić ogólny stopień bardzo wysoki 
wyszkolenia i organizacji  " wzorowej; 
materjał głosowy, przeważnie dość 
mierny. 

Wieczorem w sali Teatru Polskiego 
nastąpło zakończenie Uroczystości 
Moniuszkowskich wielkim koncertem 
ludowym, z udziałem chóru męskiego 
(300 osób) i chóru mieszanego (750 
osób) oraz solistów opery katowickiej 
pp. M. Bieleckiej, J. Chodakowskieį, 
J. Stepniowskiego, St. Romanowskie- 
go, A. Mazanka i orkiestry tejże opery. 

gorącą naprawdę 
rzetelnie zasłużoną owację. Po wręcze 
niu dyrygentowi St. M. Stoińskiemu 
pięknego wieńca w uznaniu pracy nad 
rozwojem kół śpiewaczych na Śląsku 
i podziękowaniu. publicznem  wszyst- 
kim członkom Wydziału Związku, któ- 

rozwój którą musiałem sprostować, że — ja- rzy się przyczynili do tak wspaniałe- 
go wyniku  Uroczystościi Moniuszkow 
skich oraz złożenie czci, przez pow- 
stanie, zmarłym śląskim działaczom 
na niwie pieśni, prezes prof. Imiela 
zamknął VI Ogólno - śląski Zjazd Śpie- 
waków. 

Znajżywszem zainteresowaniem 
obserwując przebieg uroczystości i 
słuchając wielostronne opowieści o 
ich przygotowaniach, nie mogę nie 
wyrażić najszczerszego podziwu dla 
niezmożonej energji dyr. St. M. Sto- 
ińskiego i jego szlachetnego zapału 
dla pięknego czynu, którego wiekopom 
nym wynikiem stał się pomnik Moniu- 
szki w Katowicach, wzniesiony z jego 
inicjatywy i po przezwyciężeniu oso- 
biście przez inicjatora piętrzących się 
niezliczonych przeszkód. 

Jednym z najważniejszych współ- 
czynników imponujących  Uroczysto- 
ści Moniuszkowskich stały się przed 
stawienia opery katowickiej, stojącej 
na poziomie artystycznym tak Wyso- 
kim, jaki się nader rzadko spotyka 

Prof. Józefowicz ża. w zmienik Wikia Program koncertu wypełniły celniej poza wielkiemi stolicami. Dyrektor 

dje Jego stały się łącznikami idealnemi do 
wzajemnego zbliżenia i miłości bratniej 
wszystkich, najbardziej oddalonych od sie- 
bie krańców ziemi naszej, ku chwzje i po- 
tędze drogiej Ojczyzny!....* 

Była to dla mnie chwila niezapom 
niana, kiedy z niedającym się opisać znano chórowi mieszanemu „Ogniwo*, nych oper: „Halka, 
uczuciem przemawiałem, przed wielo- 
tysięcznym zgromadzeniem i mikrofo- 
nem, w duchu patrjotycznym i w 
języku polskim, w mieście, które po- 
znałem, przed laty dwudziestu, jako 
ognisko agresywnego hakatyzmu, a 
po skończeniu rozległy się długie nie- 

sze utwory solowe Moniuszki: Elegja, 
Czaty, Trzech Budrysów, Ballada o 
Florjanie Szarym oraz kontata mitolo- 
giczna „Milda“. : 

Po koncercie ogłoszono wyniki za- 
wodów w sali Teatru Polskiego. Na- 
grodę Województwa Śląskiego przy- 

w Katowicach, pod dyrygentem St. 
Stoińskim, a nagrodę miasta Katowic 
otrzymał chór męski „Chopin* (dyr. 
Pietrek) Siemianowice. Na zakończe- 
nie wieczora, licznie zebrana publicz- 
ność artystkom i artystom oraz uczę- 
stnikom chóru reprezentacyjnego zgo- 

Milan Zuna, kierownik artystyczny in- 
stytucji, świetny skrzypek i wyśmieni- 
ty kapelmistrz, zdołał zgromadzić ze- 
spół artystów, najzupełniej odpowia- 
dających słusznym  wymąganiom, © 
czem mogłem się przekonać, słuchając 
z wielkiem powodzeniem wykonywa- 

„lis“ "1 „Ver- 
bum Nobile". Niestety, z braku czasu, 
nie słyszałem „Strasznego dworku'', 
który — jak mówiono mi — przeszedł 
z niemniejszem powodzeniem. Oprócz 
wybornych artystów, biorących udział 
w koncertach uroczystościowych, po- 
znałem bardzo dobrą sopranistkę W. 

obrzędowców, synagogii i meczetu. 
13—16. Śniadanie w ścisłem gronie. 
Odpoczynek. 16 — 17.30. Przejaždž- 
ka po miešcie oraz zwiedzenie objek- 
tów wojskowych. 17.30 — 18.30. Po 
witanie przez sędziów, prokuratorów i 
palestrę. Czarna kawa. 18.30— 19.30 
Odpoczynek. 19.30. Obiad w  ścisłem 
gronie. 

Dzień 21 czerwca — sobota, Godz. 
9.30 — 11.30. Wyjazd z Wilna przez 
Turgiele do maj. Andrzejowo gen. Żeli 
gowskiego, gdzie zwiedzenie gospodar 
ki rolnej. 11.30 — 16. Przejazd do 
Oszmiany. W Oszmianie krótkie mo- 
dły w kościele, rozdanie matur abitur 
jentom gimnazjum. Referat kuratora 
okręgu szkolnego p. St. Pogorzelskie- 
go o szkolnictwie na terenie wojewódz 
twa wileńskiego. Pokaz koni, poświę- 
cenie nowowybudowanej 7-mio klaso 
wej szkoły i sztandaru szkolnego. Śnia 
danie, wydane na cześć Pana Prezy 
denta przez Komitet Obywatelski. 
16. — 17. Wyjazd do m. Holszan. 
Zwiedzenie kościoła oraz gminy. 

17 — 17.30. Przejazd do Antono“ 
wa. Zwiedzenie Szkoły Rolniczej. 
17,30 — 18. Przejazd do Borun, zwie 
dzenie kościoła i Seminarjum Nauczy 
cielskiego. 18 — 18.40. Przejazd do 
Krewa. Zwiedzenie ruin zamku. 18.40 
— 19. Przejazd do Dokurniszek przez 
Kucewicze i Żuprany. W  Dokurnisz- 
kach, maj. p. Żylińskiego obiad i no- 
cleg. 

ISI I EEE ZZO WZ OTO ROOT OE ER III OC III IIS 
milknące oklaski i bardzo liczne wy- towała niezwykle Walewską (Halka) i niemniej wybor- 

ną śpiewaczkę liryczno - kolaturową 
M. Zunową. Czytelników wileńskich 
może zainteresować że pochlebnie zna 
ni u nas: reżyser J. Stępniowski i ba- 
rytonista St. Romanowski stale się 
cieszą w Katowicach niesłabnącem po- 
wodzeniem, a wilnian'n Stanisław No- 
wicki (Flis) rzetelnie ceniony jest 
jako tenorzysta liryczny i zdobywa so- 
bie wybitny rozgłos w operetkach 
śpiewnych (nprz. Zemsta nietoperza(. 
Też dawnych dobrych znajomych 
znalazłem w p.p. Kopciuszewskim ba- 
rytoniście i Reminie. Ładne kostjumy 
i dekoracja oraz bardzo dobry zespół 
baletowy korzystnie się przyczyniają 
do uzupełnienia pięknego wrażenia, ja- 
kie odniosłem z przedstawień opero- 
wych. 

Byłoby szkodą niepowetowaną dła 
polskiej kultury muzycznej i polskości, 
Śląska, gdyby tak dobrze  zorganizo- 
wany teatr operowy w Katowicach zo- 
stał zamknięty!... 

Spotkałem też p. Sylwestra  Czo- 
snowskiego, uzdolnionego absolwenta 
konserwatorjum wileńskiego  zdoby- 
wającego obecnie, pod okiem dyr. Zu- 
my, wiedzę, niezbędną kapelmistrzowi 
operowemu. 

Wszyscy dawni znajomi wileńscy 
spotykali mię z niezwykłą serdeczno- 
ścią i z rozrzewnieniem prawdziwem 
wspominają umiłowane Wilno. Żegna- 
liśmy się jak dobrzy przyjaciele. 

Komitet organizacyjny uroczysto- 
ści Moniuszkowskich był wręcz  nie- 
zmordowany w uprzejmości, dbając o 
szczegółach, ułatwiających i uprzyjem 
niających pobyt trzydniowy w Katowi- 
cach, który — niewątpliwie — pozo- 
stawi w każdym uczestniku najpodnio- 
ślejsze wrażenia i najmilsze wspom- 

nienia. й 
Michał Józefowicz 
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Barbarzyńskie metody kowieńskiej sttnży tranicznej — кмо 
Szwaglerka kowieńskiego oficera w szponach szpiegów | prowekaforów 
WYNIK OGLĘDZIN LEKARSKICH 

Ciało zamordowanej przez straż ko 

ВНа elen, kims poddane oględzinom m, które 

stwierdziły ponad wszelką wątpliwość 

że dziew czynm przed śmiercią padia 

oiiarą gwałtu. Na' całem ciele widocz- 
ne są ponadtą ślady, że nieszczęšliw> 

bzoniła się przed napastnikami lecz ш- 

legła wobec przewagi fizycznej kilku 

mężŻCZYZn. 

PERFIDJA MORDERCÓW. 

Mimo) oczywistych Śladów zbrodni 

komiendant stqaży kowieńskiej na od- 

cinku Męjrany gdzie Błażesówna zosta 

ła zamordowaa w dalszym Ciągu 

ierdzi, że zaszedł z nią nieszczęśliwy 

dek w ok“liczuošciach 4 

wi pnych jak strzał Z re - 

os, rake niewiadomo skąć 

wziął karabin i strzefił do leżącej... 

PIERWSZA WIADOMOŚĆ O ZBRG- 
D 

Błażysówną została zabita w dniu 

12 bm. w ko wpobliżu linji gra- 

nicznej. 
A 

W parę em krewni jei 

zamieszkujący w Litwie powiadomik 

ojca zmastej, że ciało dziewczyny leży 

w lesie o jakieś 500 mfr. od granicy. 

Sprawcy - strażnicy kowieńscy por 

rzucili narazie ciało, lecz następnie, 

gdy wsmystko się wydało, przewieźli je 

do oddalonych o kilkanaście kilome- 

trów Sół by w ten sposób stworzyć pe 

wne pozory, gdy zajdzie. potrzeba wy 
dania zwłok. 

OFIARA PROWOKACJI SZPIEGOW- 

SKIEJ. : 

Cała rodzina Błażysów oz jest 

ze ch dów szowinistyczno - 

itewskich re porownaj że 20 let 

nia Weronika Błażysówna: chętnie przy 

stała na propozycję wywiadu kowień- 

skiego zaciągnięcia sie do; służby szpie 

gowskiej. : 

Uprawianie tego procederu ułatwia 

ła jej znakomicie rozłokowanie się w 

domu jej ojca kancelarji i plutonu KOP 

Zdobyte informacje oddawała ona or 

ficerowi straży litewskiej, który jest 

kolegą.... szwagra Błażysówny, rów- 

nież ofiara stnaży kowieńskiej na in- 

mym odcinku. К 

Kiedy Blažysowna stala się już bez 

użyteczna, straż kowieńska postanowi 

ła ją sprzątnąć, lecz przeprowadziła 

PETRAS KIKA TENS 

WYNIKI KOKKURSG PKO, 
W związku z ogłoszeniem konkursu P. 

K. O. na najlepsze ujęcie 3 ch postawionych 

pytań zostały przyznane nagrody niżej wy- 

mienionym osobom: 

Po złotych 500. 3 

1) Tadeusz Gawle — Skawina, 2) Mi- 

chai Mšcisz — Leszno Pozn., 3) Maurycy 

Staniewski — Kalisz. 
Po złotych 200. 

1) Inż. Józef Jaskólski — Lwów, 2) 

dr. juljusz Skulski — Kraków, 3) dr. jerzy 

Łypa —, Warszawa, 4) Stefan Chmielnicki 

— Łuck, 5) Edward Pomorski — jędrze- 

  

jów. 
Po złotych 100. { 

1) Zofja Wąsowiczówna — Przewoisk, 

2) Jerzy Szmid — Kraków, 3) Ptakowski 

Jan _ (Mordaus) — Myślenice, 4) Janina 

Zglińska — Poznań, 5) Leon Januszkiewicz 

— Wilno, 6) Wacław Rubinsztejn — War- 

szawa, 7) Jubjusz Borawski — Warszawa, 

8) Stanisława Czarnocka — Warszawa, 9) 

dr. Ignacy Głicksman — Warszawa, 10) Jan 

Czech — Ł . › 

Po złotych 50. 

1) Kazimier'a Chmurzanka — Knurów, 

woj, Śl. 2) M. Colon A Warszawa 

3) dr. Antoni Zieliński|— Warszawa, 4) Wi 

żold Lentbe — Warszawa, 5) Edward Moni- 

kowski — Brodnica, 6) Samuel Raceield — 

Krzemieniec Woł., 7) Stanisław Micewicz— 

Lwów, 8) Władysław Nawrocki — Skiernie 

wice, 9) Stanisław Ziemba — Kraków, 10) 

Witoli Choiński — Magdeburg  Cracztt 

Niemcy), : 

M nagroda w kwocie zł. 1.000 — 

została podzielona na 20 nagród po zł. 50— 

które zostały przyznane następującym 050- 

bom: ; 3 

1) Tadeusz Kuchinka — Poznan, 2) 

Święcichowski sierż. — Poznań, „3) Zyg- 

munt Zarzycki — Tczew, 4) Florjan Śpie- 

wak, — Rybnik, 5) Stanisława Mašlankow- 

na — Łodygowice, 6) Bronisław Breiter — 

Lwów, 7) Franciszek Janczyk — Kraków, 

8) Jan Kryplewski — Tarnów, 9) Henryk 

Werynski ks. — St. Sącz, 10) Aleksander 

Kušmicki Wierzbnik, 11) Stanisław 

Ostrowski — Milanówek, 12) Eugenjusz Be 

rezecki — Chełm Lub. 13) Henryk Łukow 

ski — Pilawa, 14) Helena Ryszkowska — 

Siedlice, 15) Jakób Zelkin — Warszawa, 16) 

Wacława Kupiec — Warszawa, 17) Przemy 

sław Podgórski — Warszawa 18) Włady- 

sław Baranowski — Warszawą, 19) Sruł 

Bimblich — Warszawa, 20) Robert Muresie 

wicz — Warszawa. 

   
   

    
        

    

    

   
Ošrodek szkolny ® Delatyczach w 

pow. nowogródzkim poszukuje gospo- 

dyni dla prowadzenia obory i chlewni. 

Posada niezwłocznie do objęcia. 
Zgłoszenia wraz z referencjami 

nadsyłać do Inspektoratu Majątków 
Państwowych Urzędu Wojewódzkiego 

w Nowogródku 185670 

.и…_' dad neo 

LETNISKO - PENSJONAT į 

Ładna, zdrowotna miejscowość, wy- 

8 godna komunikacja autobusem, oraz 

koleją, 16 kilometrów od Wilna. Infor- 

macje W. Pohulanka 9—6, Pani Mon- i 

girdowa, od godz. 4 do 6 p. p. — 

EB nio inas S OS OO 

    

  

е znanej  miodosytni 

M l od K. Mieszkowski w 

; `М — атбгамие, istnieje 

od 1886 r, a także wina owocowe 

Henryka Makowskiego znane 2е swej 

_ dobroci but. 3/4 litra od zł. 2.— po- 

leca D.-H. $t. BANEL i S-ka. Wilno, 

Mickiewicza 23, tel. 8-49. —       

to tak nieudolnie, że cała prawda na- 
tychmiast się wydała odtwarzając sy- 
tuacjęi nadzwyczaj kłopotliwa &а ой- 
cjalnych czynników kowieńskich odpo 
wiedzialnych za zbrodnie swych pod- 
komendniych. 

UKRÓCIĆ BEZPRAWIE 

Mimo usiłowań zagmatwania całej 
sprawy, metody policji granicznej są 
dosiatecznie wyrażne. 

Ta sama straż która przed kilku 
tygodniami pierwsza ro0zgł'siła wieść o 
„zajściach'* w Dmitrówce i zabiciu Kor 
kucia (co jak wiadomo było niepraw- 

wyszedł ze szpitala zupełnie zdrów), o 
ucisku Litwinów w pasie granicznym, 
teraz sama morduje podstępnie Litwin 
kę, oddaną im całą duszą i to tylko z 
tego powodu, że stała się już niepotrze 
bną i mogła w przyszłości być niewy- 
godną, gdyż dużo: wiedziała. Spodzie- 
wać się nałeży, że nasze władze zaj- 
mą zdecydowane stamowisko wobec 
wyraźnego bandytyzmu kowieńskiej 
policji granicznej, która dopuszcza się 
mordów па cbywatełach polskich za- 
opatrzonych przy przejściu przez gra- 
nicę w przepustki, opracowane przy 
zawieraniu umowy berlińskiej © „иа- 

dą, bowiem Korkuć po dwóch dniach łym ruchu granicznym”. 

AT ZAPYTAC PINK TTT TODOS OO DOTTOR T KIT ATA 

Wersje o zbliżających się wyborach óo Hady flielskiz] 
W, dniu 13 bm. skończyła się ka- 

dencja obecnej Rady Miejskiej w zwią- 
zku z czem kwestja rozpisania nowych 
wyborów stała się aktualną i jest szero 
ko omawiana. 

Jak się dowiadujemy bawiący przed 
kilkoma dniami w Wilnie dyrektor de 
partamentu samorządowego Min. Spr. 
Wewnętrznych oświadczył, zapytany 
w tej sprawie, że nie widzi żadnej pod 
stawy do przedłużania kadencji obec- 
nej Rady Miejskiej. 

Ponieważ ustawa, w odniesieniu 
do Rad Miejskich nie zawieszonych w 
czynnościach nie przewiduje żadnego 

terminu nowych wyborów trudno jest 
dziś określić kiedy zostaną one rozpi- 
sane. 

Jakoby postępowanie wyborcze ma 
być rozpoczęte w lipcu, z czego wyni- 
kałoby, że wybory będą wyznaczone 
na jedną z pierwszych niedziel wrześ- 
nia. 

Jednocześnie niemal z zakończeniem 
się kadencji Rady Miejskiej kończą się 
kadencje wszystkich rad miejskich i 
sejmików powiatowych na terenie woj. 
Wileńskiego (za wyjątkiem rady miej 
skiej m. Mołodeczna). Z uwagi na to 
władze wojewódzkie wystosowały okól 
nik do wszystkich starostów. 

Uroczystość Bożego Ciała 
Godz. 10 — Uroczysta Msza św. na pla- 

cu katedralnym., godz. 11 — Procesja ulicz- 
mi: Zamkową, św. Jańską, Dominikańską, 
Wileńską, Orzeszkową i Mickiewicza, zakoń- 
czona Błogosławieństwem Przenajświętszego 
Sakramentu przy Bazylice w czasie hymnu 
„Te Deum" po zwrotce „Sałomu fac popu- 
lum faum Domine". 

Porządek procesji. 
l 1) Szkoły powszechne, 2) Sodalicja 

marjańska szkoły nr. 30. 3) szkoła nr. 19, 
4) Śzkoła tow. „Charitas*, 5) szkoła zawodo 
wo dokształcająca im. św. Teresy, 6) Szko 
łe zawodowa żeńska S.S. Salezjanek, 7) Pań 
stwowe Seminarjum ochroniarskie. 

Il. 1) Seminarjum ivaucz. żeńskie im. Kr. 
Jadwigi, 2) liceum żeńskie P.P. Benedykty- 
nek, 3$ Liceum żeńskie fim. Filomatów, 4) 
gimnazjum im. Orzeszkowej, 5) gimnazjum 
imienia Czartoryskiego, 6) Gimnazjum 
S.S. Nazaretanek, 7) męska szkoła handlo- 
wa stow. kupców i przemysłowców chrześci 
jan (z orkiestrą), 8) gimnazjum im. М 
ckiewicza,, 9) gimnazjum im. Słowackiego 
(z orkiestrą) 10) gimnazjum im. Lelewela, 
11) gimnazjum im. Kr. Zygmunta Augusta. 

nl Związki Zawodowe: 
1) Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej 

żeńskiej 1 męskiej, 2) Stowarzyszenie Gar- 
barzy, 3) Zw. Niższych  Fumkcjonarjuszów 
Państwowych 4) Zw. niższych pracowników 
poczt i telegrafów, 5) Zw. Procowników 
Poczt i Tel. 6) kolejowa straż pożarna, 7) 
związek drużyn konduktorskich, 8) zjedno- 
czenie kolejarzy polskich, 9) chrześcijańskie 
związki zawodowe z centralą, 10) Stow. 
kupców i Przemysłowców chrześcijan, 11) 
zw. pracowników miejskich m. Wilna, 12) 
oddzizł wileńskiego powszechnego związku 
emerytów państwowych. 

IV. Młodzież akademicka. 
V. Stowarzyszenia sportowe, ideowe i re 

ligiine. 
1) Towarzystwo cyklistów, 2) Czerwony 

Krzyż z wycieczką Radomską, 3) Liga Mor 
ska i Rzeczna, 4) Związek Hallerczykow, 
chorągiew wileńska, 5) Narodowa, Organiza- 
cja Kobiet, 6) Stowarzyszenie „Dzieci Marji* 

7) Stowarzyszenie Matek Chrześcijańskich, 
par. Ostrobramskiej, 8) sodalicja św. Pio 
tra Klawera, 9) Kongregacja III Zakonu św. 
Franciszka, 10) Towarzystwo Pań Miłosier 

dzia św. Wincentego a Paulo. 11) Katolicki 
13) Arcybractwo Serca P. Jezusa z kościoła 
św. Barłomieja. 14) arcybractwo straży ho- 
norowej Najśw. Sercą P. Jezusa, 15) apostol 
stwo modlitwy, 16) Koło Eucharystyczne. 

VI. Procesje kościelne. 
VII. Chór Związku towarzystw śpiewa- 

czych i» muzycznych. 
VIII. Zakonnice, duchowieństwo zakon- 

ne i świeckie. 
IX. Tuż za baldachimem idą Pan Prezy 

dent Rzeczypospolitej ze swojem — оФосте- 
niem, Przedstawiciele wyższych władz cywil 
nych, wojskowych ś miejskich, Senat Akade 
micki prezydjum sądów. 

Wojskowe kompzmje honorowe z or 
kiestrą, 

Kierownictwo poszczególne odcinkami pro 
cesj powierza się księżom. 

Wszystkich właścicieli domów oraz mie 
szkańców domów, położonych przy ulicach 
przez które będzie przechodzić pochód proce 
sjonałny uprasza się o przyozdabianie fasad 
domów, okien i balkonów. 

Uroczysta procesja z czytaniem Czterech 
Ewangekj w kościele Bonifraterskim nie od- 
będzie się w sobotę jak przedtem zapowie- 
dziano, lecz w niedzielę po Mszy św. którą 
odprawi się o godz. 6.30. (k). 

* 

Zarząd Związku Tow. Spiewaczych i mu 
zycznych  niniejszem powiadamia / Chóry 
związkowe, że zbiórka chórów, w celu wzię 
cia udziału w procesji bożego Ciała, nastą 
pi we czwertek punktualnie o godz. 9.30 ra- 
no na placu Katedralnym przy kościele. 

Karty wstępu dla poszczególnych chórów 
będą wydawane ich przedstawicielom przez 
dyrygenta związkowego p. Wł. Kalinowskie 
go (ul. Oranżeryjna 3). 

* 

Zarząd Twa Muzycznego „Lutnia* wzy- 
wa wszystkich członków do wzięcia jak naj 
liczniejszego udziału w uroczystej procesji 
Bożego Ciała w dn. 19 bm. Zbiórka człon- 
ków chóru nastąpi o godz. 9 rano w lokalu 
Twa (ul. A. Mickiewicza 6) skąd chór skie 
ruje się n a plac Katedralny, gdzie się po- 
laczy z chórami związkowemi, 
Związek Polek. 12) Sodalicja Marjanska, 
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W. słońca o godz. 3 m. 14 

Z. słońca o godz. 7 m. 59 
Boże Ciało 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii 

U. S. R. w Wilnie, 

z dnia 17. VI. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 767 

Temperatura średnia -|- 16 | 

Temperatura najwyższa -1-20 

Temperatura najniższa -l- 6 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr 
„ Północny 

przeważający | 

Tendencja barometryczna: spadek 

Uwagi: zachmurzenie wzrastające. 

TOWARZYSKA. 
— Zaślubiny Wczoraj o godzinie 

5 po poł. w kościele św. Jakóba odbyły się 
zaślubiny p. Ireny Lubiezankowskiej z p. 
Edwardem Sielskim. 

SĄDOWA 
— Nomiitacje w sądownictwie. Ostatni 

numer „Monitora Polskiego* przynosi wia 
domość o nominacji sędziów: sądu okręgo- 
wego w ARIA M. RACE i sądu 
okręgowego w rodnie p. Dymitra Iljina — 
sędziami sądu Apelacyjnego w Wilnie. 

WOJSKOWA 
— wWcjklenie poborowych z cenzusem. 

W myśl zarządzenia MS Wojskowych ро- 
borowi i ochotnicy z cenzusem do szkół 
Podchorążych Rezerwy piechoty, kawalerji 
artylerji, saperów i łączności zostaną w roku 
b. wcieleni do szeregów dn. 11 sierpnia. 

SZKOLNA 
— 21 bm. Zakończy się rok szkolny. Ku- 

ratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego za 
więdamia tą drogą, że p. minister WR i 
O. P. zarządził zakończenie lekcyj w szko- 
łach powszechnych, średnich ogólno - kształ 
cących, seminarjach nauczycielskich, w se- 
minarjum ochroniarskiem, w szkołach handlo 
wych i w szkołach dokształcających zawo 
dowych w okręgu szkolnym wileńskim w 
dniu 21 czerwca rb. t.i. w majbliższą So- 
botę. 

  

NIKA 
AKADEMICKA 

— Sodalicja Marlańska Akademików w 
Wilnie podaje do wiadomości, że na ostat 
niem Walnem Zebraniu został obrany nowy 
żemząd w składzie następującym: prezes: 
Sod. Swierzyński Zdzisław, wiqeprezes: Sod. 
Rodziewicz Józef, sekretarz: Sod. Sadowski 

Ss 2100. W-9 

  

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. 

Od dnia 17 do 19 czerwca 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: } 

6-ej. Następny program: „JACKIE MARYNARZEM“. 

„MARSZ RADECKIEGO" 
Dramat ilustrujący najpiękniejsze epizody z życia feldmarszałka austryjackiego. Aktów 10. W 
Agues Hr. Esterhazy i Karol Forest. Nad program; „ZDRADZIECKI SZEIK* Komedja w 2 aktach. Kasa czynna od 
g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 

rolach głównych: 

  

wy kino-teatr 

„HELIOS' | 

Pierwszy dźwięko- | 

ckranu 
sceny    ata 

| PREMJERA SENSACJA! Wielki przebój dźwiękowy! Na seansy O 

godz. 4.30 i 6-ej ceny zniżone BALKON 60 gr., PARTER 1 zł. 

(Ona idzie na wojnę). Potężna epopea. ze śpiewem z 
Eleonor BOARDMAN i Alma RU 

u tanków wsród inorza płomieni. 

    

0cz. o g. 4.80, ost. seans o g. 10.15 

„Szalona dziewczyna” 
czasów wielkiej wojny. W rolach głównych: dwie bohaterki 

S. Reż. genjalny Henry King. Nie widziano jeszcze w żadnym fikmie 

  

Pierwsze Dźwięko- 
kowe Kino 

„AOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22. 

DZIS. Dawno 
śpiewno-dźwiękowy 

miłości i nienawi 

    

dzie się galowe przedstawienie zaszczycone 
obecnością Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
tejł Odegrana będzi ra narodow. 
kowiacy i górale" z okolicznościowen 
pletami. P. tała w minimalnej ilo: 
po cenach zwyczajnych są do n 
Łutni. 

— Pożzgnalne występiy rosyjskiego t€atru 
dramatycznego z Rygi. Po turnee artystycz- 
nem w Polsce, rosyjski teatr dramatyczny w 
Rydze w drodze powrotnej wystąpi w Wilnie 
w dn. 19, 20 į 21 bm. Odegrane zostaną na- 
stępujące sztuki 19 czerwca — „Zbrodnia i 
kara* Dostojewskiego; 20 „Dni naszej żyźni* 
Andrejewa i 21 (o godz. 3 „Człowiek z por 
tfelem“ a wieczorem po raz pierwszy odegra 
fa będzie stylowa sztuka z cząsów Katarzy 
ny II „Miłość — złota księga* A. Tołstoja. 

Do sztuki tej przygotowuje teatr specjal- 
ną wystawę. We wszystkich  przedstawie- 
niach biorą udział najlepsze siły zespołu. 

Zapowiedź pożegnalnych występów wy 
wołeła duże zainteresowanie publiczności. 

Bilety znacznie zniżone nabywać można 
w księgarni „Lektor uł. Mickiewicza 4, a w 
dniu 19 czerwca i następnych od godziny 11 
w kasie teatru przy ul. Ludwisarskiej 4. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— wypadki w ciągu doby. Od 16 do 17 

bm. zanotowano wypadków 36, w tem kra- 
dzieży 4, opilstwa 8, przekroczeń administra 
cyjnych 9. ; 

— Okradziony ptzez kolegę. Orszański 
Konstanty (Sniegowa 28) zameldował poli 
cji iż będąc na górze Trzykrzyskiej w to- 
warzystwie Jankuna Antoniego (Połocka 4) 
zasnął przyczem Jankun skradł mu 10 zł. w 

gotówce z kieszeni poczem zbiegł. Jankuna 
w krótkim czasie potem zatrzymano lecz go 
tówki przy nim nie znaleziono. 

— Ujęcie złodziei. Zostali zatrzymani Pie 
trzykowski Zygmunt i Masel Stanisław, któ- 
rzy nieśli skradziony zągar z jednej ze szkół 
na Antokolu. Adresu tej szkoły podać nie 
mogli. 
—Samobójstwo alkoholika. 

Antoni (Kolejowa 3) popełni 

  

  

     

    

„Ma 

     
   

  

Bohdanowicz 
samobójstwo 

  

przez powieszenie się. Przyczyną ku temu 
posłużyło nałogowe pijaństwo. 

— PodrZzutek. Przy ul. Zawalnej 44 zna 
łeziono podrzutka płci męskiej w wieku o- 
koło 3 tygodni którego umieszczono w przy 
tułku Dzieciątka Jezus. 

— w o; i 16 bm. Janczura 
Józef (Legionowa 26) z niewyjaśnionych 
przyczyn uderzył w 'grodzie Orzeszkowej 
Sieto Śtanisławę (Szopenowska 1) w brzuch 
którą pogotowie ratunkowe  odwiozło do 
szpitala św. Jakóba. 

Sprawcę ujęto. 
— Zatrzymanie poszukiwanego.  Zatrzy- 

mańo Hermanowicza Kleofasa poszukiwane- 
o przez sędziqgo śledczego 4 okręgu m. 
iina. 
— Utonął podczas kąpieli. We wsi Za- 

widow gm. niemenczyńskiej utonęła w sta- 

wie w czasie kąpieli Czerniewiczówna Julia 
lat 21. 

—Bėjka. We wsi Chožow 
mołodeczańskiego w czasie b Silawski 
Grzegorz uderzył łańcuchem a Antonie 
go ciężko raniąc go. Sprawcę zatrzymano. 

Postrzełenie. W lesie koło wsi Czer- 
niawszczyzna gm. drujskiej została ciężko 
zraniona wystrzałem z karabinu Czerniaw 

ska Anna przez mieszkańca kolonii Kiryłow 

   

n. i pow.    

    

   

szczyzna Czerniawskiego Teodora. Czernia- 
wskiego ujęto. 

—. Nieszczęśliwy dek 7 kierowcą 
samochodowym. Wczoraj po południu koło 
szpitala kolejowego do samochodu wojsko- 

wego pędzącego w stronę mizsta usiłował 
wskoczyć kierowca taksówki Władysław Ro 
chocki (Jasna 4). 

Wpadł on pod koła maszyny i doznał 
zgniecienia klatki piersiowej i brzucha. 

W stanie bardzo ciężkim ulokowano Ro- 
chockiego w szpitalu św. Jakóba. 

RAD!O 

ŚRODA, dnia 18 czerwca 1930 r. 

11.58: — Sygnał czasu z Warszawy. 
12.05 — 12.35: Muzyką z płyt gra- 

mofonowych. 
13.10 — : Komunikat meteorologiczny 
16.10 — 16.15: Program dzienny. 
16.15 — 17,00 Muzyka popularna. 
17.00 — 17.15: Chwilka strzelecka. 
17.15 — 18.45: Tr. z Warsz. odczyt 

oczekiwany 
film p. t. 

Tragedja -„WWERPEŁAGIERL** 

  

Two J. B. SEGALL $e.Ate 
Trocka 7. Telefon 542. 

podaje du wiadomości wyjeżdżających na letniska, 
iż skiep jego został zaopatrzony w ` 

wody mineralne, świeżego czerpania, wszelkich Źró- 
deł, jak krajowych, tak i zagranicznych, soli 

i tabietki mineralne naturalne i sztuczne dla 
użytku wewnętrznego, ekstrakty i soli 

do kąpieli, środki od moli, papier 
na muchy, mydło i proszek do 

prania bielizny, rozmaite 
przedmioty użytku do- 

mowego i przed- 
mioty do 
kąpieli. 

- tylko przez stałe uży- 

wanie pasty do zębów 

CHLORODONT 

  

аеег A WŁ BB GD >» GTE 0 «ЕО <92 ЕСОИ ЯН «ч 

BLAZOWE 
kapelusze, parasolki oraz kąpielowe kostjumy, przeście- 

radła, ręczniki i wiele innych nowości sezonu letnego 

POLEGA 

FIRMA W. Mauic z 

Wilno, ul. Zamkowa 8. 9776 0 
A6BEOYW WAN ""NOCGSZY BĘ oai? GADA WROTE NORD 5000 GORA iki KOS va 

WEZWANIE DO SKŁADANIA OFERT. [fama 

Garnizonowa Komisja  Żywnościowa «ws GA 
dla Wilna, Nowo.Wilejki i Podbrodzia odda a AKÓSZERKI 
w drodzią nieograniczonego przetargu dosta ® RANA 
wę mięsa, jarzyn i tłuszczu dla wszystkich Ši 
oddziałów garnizonu, Wilna, Nowo .Wilejki ikaszerka miałowska 
i Podbrodzia na przeciąg trzech miesięcy t.j. 
od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 1930 r. 

Miesięczne zapotrzebowanie wynosi 
Około : 

50.000 klgr. mięsa. 
10.000 klgr. tłuszczu 

tyczny, usuwa zmarszcz 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 

  

3.000 kaszy jęczmiennej względnie per kiewicza 46, 
łowej, ОНГО RITA 

200 Wer, pęczaku, MA A= 
* klgr. kaszy gryczanej, ^ 

3.000 kler. ryżu, BE Kósmotyha В 
3.000 kigr. makaronu, Ko 
6.000 kigr. mak Ip MEi, 2 
3.000 klgr. grochu, i KOBIECĄ 
is B Taso iaclanei szoledni Urodę konserwuje 

т r. kaszy, sJaghiaej.. względnie doskonali, odświeża, » grysiku pszennego, 
3.000 kigr. cebuli, 
200 klgr. włoszczyzny suszonej, 
100 kigr. korzeni. 
Dopuszczalne są oferty na jeden lub 

kilka oddziałów w garnizonie jak również 
oferty na poszczególne artykuły dla cełego 
gamnizonu. ! 

Oferty na powyższą dostawę należy 
wnosić do Przewodniczącego Garnizonowej 
Komisji Żywnościowej (3 pułk artylerji cięż 

usuwa braki i skazy. 
Regulacje i trwałe przy- 
ciemnianie brwi. Gabi- 
net Kosmetyki Leczni- 
czej „CEDIB* J. Hry- 
niewiczowej. Wielka 18 
m. 9 ' Przyjmuje w g. 
10—1 i 4—7. W.Z.P.26 

Gabinet 

trzech 

ogniem trzech namiętności pożądania,” 

. W rolach głównych: wszechświatowej sławy tragik Conrad Veidt i Mary Philbin. 

Początek o godz. 5-ej, ostatni seans 10.80. Ceny miejsc do godz. 7-ej — PARTER 1 zł. — BALKON 80 gr. 

oraz Gabinet Kosme- Garbarska 

istot trawionych 

     

        

    

   

umeblowam: 
dla samotnej kobiety; 
do wynajęcia przy. 
rodzinie w śródmieściu. 
Ogłądać codziennie od 
g. ja ul. Portowa 19 
m. 3. 

| LETNISKA 
Lai] 
p A 

_ HALLEROWO 
Ciepłe kąpiele mor- 
skie i pensjonat 

„Warszawianka“. 
Kanalizacja, wodo- 
ciągi, tenis, pianino. 
Poczta i stacja na 
miejscu. Wiadomość: 
Hallerowo,  poczta 

  

  

Wielka Wieś, pe- 
wiat Morski,  Ba- 
gińska. La 

LETNISKA © 
z utrzymaniem w ma- 
jątkach ziemskich w 
wojew. Wileńskiem i 
Nowogródzkiem. Infor- 
macje: Wilno, Mickie- 
wicza 23 Biuro Techn. 
Inż. Kiersnowski i Kru- 
żołek S-ka, tel. 560. — 

  

MOD BA S USA 

LT 
Kuno " 

Potrzebna 
nauczycielka — wycho- 
wawczyni do dwóch 
chłopczyków na wy- 
jazd. Informacyj udzie- 
la konduktor Oskon- 
towicz ' autobusu od- 
chodzącego z Wilna do 
Nowo-Wilejki w  go- 
dzinach parzystych. -0 

RÓŻNE 
BTAWAWEB 
Udzielamy lek 
STUDENCI Poda e 
lać grupami w czasie 
wakacyj  lekcyj dla 
pragnących Hiprzygoto- 
wać się do gimnazjum, 
seminarjum nauczyciel- 
skiego i innych szkół, 
w zakresie od 1-ej do 
6-ej klasy. Zgłaszać 
się: Pańska 7 m. 1, od 
6—8 p. p., ewentualnie | 

14; m 2 
od 2—3 p p. —0 

    

Ža S 
(| 5.006 złotych * 
dom drewniany o 4 
mieszkaniach, placu 
306 sążni kw.. po- 

leca do kupna 
Dom H-K „Zachęta* 4 
Mickiewicza 1. tel. 
9-05. 0 | 3 
  

  

Kamienice 
w Wilnie, pięknie 4 
zbudowaną, dochód 
czysty 10 proc. 
rocznie. Cena 14.000 
dolarów, przy go- 
tówce 10.000 dola- 
rów sprzedamy z 
powodn wyjazdu 

właściciela 
Dom H.-K. „Zachę- | | 
ta" Mickiewicza 1, ‚ 

Jan, skrabnik: Sod. Kojdecki Józef, bibljote 
karz: Sod. Kuczyński Wiktor, członkowie: 
Sod. Pawłowski Piotr, Sod. Stomma Stani- 
sław, Sod. Janczewski Jan. Sod. Ziemczonek 
Władysław. 

RÓŻNE 
— Z Katolickiego Zw. Polsk. Uprasza 

się wszystkich członków Katolickiego Związ 
ku Polek ю wzięcie udziału w procesji Bo- 
żego Ciała ze sztandarami Związku i o ze- 
branie się w mieszk. p. Jeleńskiej (Mickie- 
wicza 19—2) o godz. 9 i pół reno. 

tawa prpc twczennicj szk. zawodo 
wej im. św. Józefa. Wystawa prac uczennic 
Szkoły Zawodowej im. św. Józefa (Ostro- 
bramska 29) trwzić będzie do dnia 20 bm. 
Otwarta od 9 — 8 wiecz. M 

— Zabawa w ogrodzie Bdrnardyńskim 
na rzecz obozów harcerskich odbędzie się 
we czwartek dn. 19 bm. Program zabawy 
urozmaicą: pokazy harcerskie, ochoczo przy 
grywająca orkiestra, wyświetlanie filmu pod 
gołem niebem i wiele innych rozrywek. 

Początek zabawy o godz. 18. Dochód 
przeznaczony na obozy harcerskie „Czarnej 
Trzynastki“. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. „Genjusz i ku 

charka" do piątku włącznie bawić będą pu- 
bliczność swojemi perypetjami  pełnemi 
wdzięku, dowcipu i głębokiej satyry. Ta 
subtelna literacko komedja ma utrwalone po 
wodzenie. 

Od soboty 23 b. m. wchodzi na reper- 
tuar amerykańska komedja detektywna „Na 
rzeczona z dachu" w reżyserji Wyrwicz-Wi- 
chrowskiego, w dekoracji pomysłu Ziembiń 
skiego i w obsadzie złożonej z pań Detkow 
skiej, Ejchlerówny oraz panów:  Wasilew- 
skiego, Wyrwicza, Ziembinskiego, Detkow- 
B i Kempy. E 

‚ — Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń 
skim. W sobotę dnia 21 czerwca saa 

dziennik radjowy „Radjokronika'* 
czas. 

i koncert muzyki lekkiej. 
18.45 — 19.00: Kwadrans Akademicki. 
19.00 — 19.25: Audycja wesoła „Urłop' 

Prasowy 
i sygnał 

19.25 — 20.00: Tr. z Warsz. 

20.00 — 20.15: Program na czwartek 
i rozmaitości. 

20.15 — 23.00: Tr. z Warsz. Koncert. 
poświęcony twórczości K. Szymanowskiego 
kwadrans literacki i komumikaty. 

23.00 — 24.00: Muzykzj taneczna. 

    

  

   
   

   

  

     

    

  

   нн СС | . 
ABRÓWIE TO SKARB 

LN mar 

Reumatyzm, artretyzm, skleroza, 
anemja, osłabienie ogólne, neura- 
stenja, choroby nerek, katar żo- 
łądka, egzema, choroby kobiece, 
uwiąd starczy i niemoc płciowa 
są już zupełnie uleczalne!!! Zaintere- 
sowani otrzymają bezpłatną broszurę z 
opinją wybitnych lekarzy, zwracając się 

w języku polskim pod adresem: 

„Mr. D. ANDRAL, 81, rue 

Turbigo, Dep. 20 Paris. 

  

  

swoje podwoje z gruntu odnowiony teatr 
letni w ogrodzie po.Bernardyńskim _ farsą 
Schóntana pod tyutłem „Porwanie Sabinek 
z Zelwerowiczem w jego doskonałej roli 
Somfronjusza, Hippo dyrektora teatru wę- 
drownego. 

— Teatr Miejski na Pohulance. We 
czwartek dnia 19 b. m. o godz. 8 (punktual 

Baczność! Potrzebni inteligentni 
wymowni dobrze re- 

prezentujący się Panowie (Panie) do 
przyjmowania zamówień na wprowa- 
dzony, cieszący się powodzeniem ar- 

tykuł. Przyjmuje się zgłoszenia. 
ul. Piłsndskiego 6. m. 6. od 9 —3i 

5 — 7 wiecz. 0     

nie w teatrze miejskim na Pohulance odbę. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. iedaktor odpowiedzialny Wiioi4 Woydyłło 

Вар б 

kiej im. Kr. Stefana Batorego, Wilno, Pió- 
romont 32), w terminie do dnia 30 czerwca 
1930 r. godzina 9, w którym to dniu o godzi 
nie 10 iodbedzie Się komisyjne otwarcie 
ofert i przeprowadzenie przetargu. W ofercie 
należy podać cenę stałą na cały czas trwa- 
nia umowy z dostawą do oddziałów. 

Do oferty należy dołączyć: 
„1. dowód wpłacenia wadjum w wyso- 

kości 5 proc. wartości jednomiesięcznej ofe- 
rowanej dostawy, 

2. świadectwo przemysłowe, 
3. wyciąg z rejestru handlowego, 

    

   

Dla niniejszego przetargu obowiązują 
następujące przepisy: 

1. zestawienie warunków ogólnych 
przy dostawach wojskowych, 

Zestawienie warunków logólnych i spe- 
cjainych obowiązujących przy dostawie aren 
dacyjnej mięsa i tłuszczu, 

3. przepisy przy warunkach obowiązu- 
jących przy składaniu ofert, 

4. przepisowy wzór oferty. 
Garnizonowa Komisja żywnościowa za- 

strzega sobie prawo wyboru oceny i przyję- 
cia względnie odrzucenie oferty, jak również 

  

   

  

ewentualnego przeprowadzenia przetargu 
ustnego. 7 ; 

szelkich bliższych informacyj udz 
la: Kwatermistrz 3 pułku artylerjj ciężkiej 
im. Kr. Stefana Batorego, koszary ks. Józe- 

fa Poniatowskiego, ul. Pióromont Nr. 32, 

Wilno, 13 czerwca. 1930 roku. : 

Garnizonowa Žywnošciowa 
ilno. 

627—VI—0 

  

Hurtowa Sprzedaż 

CEMENTU 
Syndykatu cementowień Polskich 

po cenach fabrycznych 

Mo BDEULE. ilm 
Biuro: Jagiellońska 3. tel. 811. 
Składy: Słowackiego 27. tel. 14-46 

ъ у   

    tel. 9-05. В 
Ко- po-—————— 

Leczni- : į 
czej. TT. 

Wilno, Mickiewicza 31 o wydidėrją sionia 
m. 4. 400 drzew owocowych, 

|| į kobiecą konser- Informacje: Antokol 25 
[i t wuje, doskonali, m. 5. 
odświeża, 
skazy i 

usuwa jej 

twarzy i ciała (panie). "ORG 1 RRDA B эу› * 
braki. Masaž 

Sztuczne opalenie. ce- 
ry. Wypadanie włosów ZGUBY 
i łupież. Najnowsze 
zdobycze kosmetyki rą- "os: BB waw" IR aina 

  Racjonalnej 
smetyki 

  

cjonalnej. gubiony dowód oso- 
Codziennie od g. 10—8, bisty, wyd. przez 

W., Z P. AB Starostwo Dziśnień- 
skie w Głębokiem, na 

ZAWRACA sieni gy imię Stefana Mołodzia- 
na, ze wsi Lipacino, 

B LOKALE JI gminy Mikolajewskiej, 
P, Dzisna, unieważnia 

się. 0IGZ—€ 
MIESZKCS5 poki, 5 ее 
książki, mebie, dosk. Zgubioną 
ap. fot. i in. Mickie- legitymację U. S. B, na 
wicza 43--8, g. 10—13 imię Salmanowicza Ja; 
i 16—19. 6097—-1 na i 4492, unieważ- 

nia się. 

  

  

  

  

Drukarnia Wy dawnictwa „Słowo*, 

  

oj - CIĘŻARÓWKA | | 
Bańtócih Gd fazy o odka 
okazyjnie do SPRZEDANIA na do“, 
godnych warunkach. Mickiewicza 31, 
firma „Studaut*. —0       

  

  

       (na DOBRA 6 IROPIOW. 

    ad 
Zamkowa 2. 

  

  

   


