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Niemcy, Sowiety i Reichsuchra 
"W dniu 16 bm. rozpoczęły się w 

Moskwie obrady sowiecko - niemieckiej 

komisji ponozumiewawczej przewidzia 

nej przez traktat w Rappalo dla uregu- 

lowania spornych kwestyj pomiędzy о- 

bu państwami. Stronę niemiecką repre 

zentują dyrektor departamentu wscho 

dniego Wilhelmstrasse von Moltke, 

członek prezydjum rady przemysłowej 

von Raumer i kilku wyższych urzędni- 

ków ministerstwa spraw  zagranicz- 

nych. Strona sowiecka — Stomonja- 
'kow i Dwołajski. ) 

Przed rozpoczęciem obrad komisji 

w prasie miemieckiej i sowieckiej uka- 

zał się jednobrzmiący komunikat w 

którem m. in. czytamy: 

— Podczas szczerej wymiany 

zdań oba rządy przyszły do wniosku, 

że zasadnicza różnica obu państwo- 

wych systemów nie powinna stanowić 

przeszkody dla dalszego owocnego ro 

zwoju przyjaznych stsunków. Oba rzą 

dy wychodzą z założenia że trzeba 

powstrzymać się od wszelkich prób a- 

ktywnego wpływania na wewnętrzne 
'sprawy drugiego. 

Obrady komisji porozumiewawczej 

w Moskwie są zamknięciem  ciągną- 

cych się od dłuższego czasu rozmów 

dyplomatycznych pomiędzy min. Cur- 

tiusem a ambasadorem sowieckim w 

Berlinie Krestinskim i posłem niemiec- 

kim w Moskwie von Dircksenem a. Li- 

twinowem. 

Według informacyj, które dotych- 

czas o przebiegu tych rozmów pojawi- 

ły się w prasie, były one spowodowa 

ne wzrastającą wciąż aktywnością pro 

pagandy Komintenu w  Niemczóch, 
przeciwko czemu miał protestować Cur 
tius, grożąc odwetem w dziedzinie sto! 

sunków gospodarczych z Bolszewją. Z 

przytoczonego wspólnego komunikatu 

wynika, że rozmowy te nie miały by- 
najmniej dramatycznego charakteru. 
"Wbrew licznym wersjom jakoby  Cur- 
eiL miał grozić zerwaniem stosunków 

rząd kanci. Bruenninga idzie na całego 

w utrzymaniu nadal ciągłości: polityki 
wschodniej, zainaugurowanej przez 
Brocdorfa - Rantzau i Stresemanna. 

Szczegėlnie znamiennym jest fakt, že 
obrady komisji porozumiewawczej so- 
wiecko - niemiqckiej rozpoczęły się w 
momencie em'sji akcji Banku Wypłat 
Międzynarodowych zgodnie z planem 
Younga. 

Berliński (korespondent „United 
Press“ podkreśla, że ten zbieg dat nie 

jest rzeczą przypadku a ma na celu 
podkreślenie ze strony niemieckiej, iż 
p" bynajmniej wobec wejścia w 

życie planu Younga regulującego osta 
tecznie kwestję odszkodowań 
nych nie rezygnują z swej 
wschodniej. 

Bolszewicy są ogromnie zadowole- 
ni ” tego obrotu sprawy. Artykuł „„lz- 
wiestij” omawiający rokowania sowie- 

cko - niemieckie zatytułowany jest 

„Na  wypróbowanej drodze”, Dokła- 

dają oni wszelkich starań, aby stosun- 
ki z Niemcami zachwiane trochę pod- 
czas rządów socjaldemokratów przy- 
brały pierwotny charakter. Niemiecka 

4 polityka asekuracji sowieckiej jest w 
tej chwili Moskwie wyjątkowo potrze- 
bna, pomaga bowiem rozbić ów krąg 
izolacji zagranicznej, jakim ostatnio 
były otoczone Sowiety. 

wojen- 
polityki 

Pierwszy wyłom zrobił rząd Mac 
Donalda w Angllji, wznawiając stosun- 

ki dyplomatyczne, drugim jest obecne 

„Wyfównanie stosunków z Niemcami. 
*ylRokowania niemiecko sowieckie są 
wydarzeniem, które ze szczególną ш- 
wagą powinna śledzić opinja polska. 
Rząd kanclerza Bruenninga ostatniemi 
posunięciami zniweczył kilkuletni" wy- 
siłek zarówno swoich poprzedników 

Jez strony polskiej, zmierzający do u- 
iniecia Zaognienia stosunków pol. 

sko - niemieckich. Podniesienie stawek 

celnych uniemożliwia wprowadzenie w 
życie traktatu, który z takim trudem 

po paruletnich pertraktacjach został o- 
pracowany. Rozpoczęcie w tym właś- 

nie momencie czułej wymiany zdań z 

Moskwą powinno nas poważnie niepo- 

koić tembardziej, że oprócz dyplomaty 

cznych reweransów, pomiędzy armją 

czerwoną a Reichsvehrą istnieje bar- 
dzo scisły kontakt. 

Debata budżetowa w Reichstagu 

odsłoniła rąbek tajemnicy jaką otoczo- 

ne są kurtuazyjne wizyty wojskowych 
niemieckich w Rosji i rewizyty przed- 

stawicieli] sowieckiego sztabu general- 

nego w Niemczech. Minister Groener 

był bardzo niezadowolony z powodu 

podniesienia przez posłów  socjalisty- 

cznych tej kwestji i tylko pod presją 

udzielił wyjaśnień na tajnem posiedze- 

niu komisji wojskowej. 

Wyjaśnienia min. Groenera były 

niewątpliwie bardzo interesujące ale i 

to co wiadomo o współpracy armji 

czerwonej z Reichsvehrą wystarcza naj 

zupełniej aby wyrobić sobie pojęcie 

czem właściwie jest 'ta współpraca. 

Datuje się ona od roku 1921. W grud- 

niu tego roku odwiedzili Moskwę puł- 

kownik Reichsvehry Schubert, major 

Nidermajer w towarzystwie przedsta- 

wicieli fabryk samolotowych Junkers'a. 
Przeprowadzili oni rokowania w spra 
wie budowy w Rosji niemieckiej fabry 
ki samolotów wojskowych. Po powro- 

cie tej delegacji do Niemiec, ówczes- 
ny rząd niemiecki podpisał tajną umo- 
wę z firmą Junkeis'a w sprawie budo- 
wy fabryki samolotów w F'lach pod 

Moskwą. Bezpośrednio po tem  mini- 

sterstwo Reichsvehry rozpoczęła per- 
traktacje z przedstawicielami czerwo- 
nej floty powietrznej z Petersem i Ro- 
senholtzem. Długotrwałe rokowania 
zakończone zostały podpisaniem w lu- 
tym 1923 r. umowy, według której 
zbudowana przez firmę Junkers'a  fa- 

bryka w Rosji obowiązana jest wyko- 

mać w ciągu roku 300 samolotów. 

Sześćdziesiąt otrzymują Sowiety, 240 

niemieckie ministerstwa spraw wojsko 
wych. Na budowę firma Junkers'a о- 

"trzymała specjalną subwencję w wyso- 
kości 8 miljonów złotych mk. Oprócz 
umowy z Junkers'em analogiczny  u- 
kład zawarła Reichsvehra ze znaną 
hamburską fabryką Stolcenberga, któ 
ra w czasie wojny zaopatrywała armię 
niemiecką w gazy 'trujące. Stolcenberg 
wybudował w Troicku gub. Samarskiej 
fabrykę, wyposążoną we wszelkie naj 
nowsze zdobycze techniki. Produkcia 
fosgeniu i iperitu rozpoczęła się w ro- 
ku 1924. Przy fabryce uruchomiono 
jednocześnie specjałne zakłady dla na- 
pełniania granatów gazem trującym. 
Wysokość „produkcji* zakładów sięga 
yljona sztuk. 

Fabryki zatrudniają robotników ro- 
syjskich, ale personel kierowniczy, 
monterzy i inżynierowie przyjeżdżają 
z Niemiec. Co pewien czas niemieccy 

oficerowie płk. von der Lindt i mir. 
Tohunke (ten ostatni zwłaszcza ode- 
grywa dużą rolę w konspiracyjnych 
stosunkach armji czerwonej z Reich- 
svehrą) przeprowadzają inspekcję fa: 

bryki. 

W roku 1926 wskutek powodzi 

prace fabryki zostały na pewien okres 
wstrzymane. W październiku 1926 ro- 

ku do. portu w Szczecinie przybyły 
dwa okręty „Arthushof* i „John Brink- 

man* ż ładunkiem amunicji. Według 

obliczeń socjal demokraty Kunstrelera 
zawierały one ładunek 420 tysięcy gra- 
natów. м 

Dane powyższe, ogłoszone zostały 
bądź w listach, bądź w artykułach nie- 
mieckiej prasy socjalistycznej. Trzeba 
dodać, że Ministerstwo Reichsvehry do 
chwili obecnej informacyj tych nie 
sprostowało ani im zaprzeczyła, moż- 
na tedy uważać je za fakty ustalone. 
Jedynym skutkiem tych rewe.acyj by- 
ło to, iż stosunki Reichsvehiy z armią 
czerwoną w ciągu następnych lat zo- 
stały staranniej zakonspirawane i do 
prasy obecnie przenika bardzo niewie- 
le informacyj. 

Kontakt Reichsvehry z armją czer- 
woną w chwili, kiedy ogólny kierunek 

polityki niemieckiej nastawiony jest na 
Moskwę niewątpliwie zostanie rozsze 

ECHA STOLICY 
EKONOMISTA Z LIGI NAR. W WAR 

SZAWIE. 
Warszawa. 18.6. (PAT) W dniu 18 bm 

przybył nieoficjalnie do Warszawy członek 
Sekretarjatu Ligi Narodów M. Beaumont, 
zejmujący się sprawami ekonomicznemi w 
gabinecie zastępcy sekretarza generalnego p. 
Avenola. W związku z obecnemi przcami ko 
mitetu ekonomicznego p. Beaumont pragnie 
zapoznać się z zagadnieniami ekonomiczne- 
mi w Polsce, w szczególności z organizzycją 
handlu zbożem. 

KONFERENCJE I WYJAZDY. 
WARSZAWA. 18. 6. (PAT). P. prem- 

jer Sławek złożył w dniu wczorajszym w 
godzinach południowych wizytę  nowomia- 
nowanemu posłowi Norwegji p. Ditleffowi. 

W dniu dzisiejszym pod przewodnictwem 
p. premjera Walerego Sławka odbyła się 
konferencja w której wzięli udział p. mini- 
ster spraw zagranicznych Zaleski, minister 
przem. i handlu Kwiatkowski, kierownik mi- 
nisterstwa Skarbu Matuszewski oraz dyrek- 
tor departamentu w min. Rolnictwa Rose. 

P. prezes Rady Ministrów Walery Sła- 
wek przyjął p. ministra WR i OP Czerwiń- 
skiego, a nestępnie wojewodę wołyńskiego 
p. Józefskiego. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych -p. Alfred Wysocki przyjął 
posła austrjackiego p. Posta, a następnie — 
charge d'affaires Rumunji Davidescu. 

W Pocztowej Kasie Oszczędności odbyła 
się wczoraj konferencja przedstawicieli syn 
dykatu gwarancyjnego banków dla  nowo- 
emitowanej wewnętrznej pożyczki budowla- 
nej. Na zebraniu tem ustalono przydział о- 
bligacyj pożyczki poszczególnym bankom. 
Wobec pokrycia pożyczki z nadwyżką  za- 
spokojeni zostaną w pierwszym rzędzie sub 
skrybenci, którzy zapisali się na sumy mniej 
sze, a to celem jak najszerszego rozpowsze= 
ichnienia obligacyj pożyczki. 

P. Milnister rolnictwa lanta Poł 
czyński w towarzystwie szefa sekcji 
Żukotowskiego wyjechał do Łodzi ce- 
lem wzięcia udziału w zjeździe naczel- 
ników wydziałów rolniczych wojćwó- 
dztwa łódzkiego. 

NIEPRAWDZIWE POGŁOSKI. 
WARSZAWA. 17. 6. (PAT). „Gazeta 

Polska“ podaje: Upoważnieni jesteśmy do 
stwierdzenia, że wszelkie pogłoski, ukazują 
ce się od jakiegoś czasu w prasie polsk. i-nie 
mieckiej o mającej nastąpić niebawem nomi 
nacį p. Alksandra Skrzyńskiego na stano- 
wisko posła polskiego w Berlinie — są bez- 
podstawne. 

Wzdłuż | wszerz Polski 
KARY ZA UCHYLANIE SIĘ OD GŁO 

SOWANIA. 
KATOWICE. 18. 6. (PAT). Magi- 

strat Królewskiej Huty nałożył karę na 
wielu mieszkańców miasta, którzy nie 
spełnili obowiązku głosowania w czą- 
sie ostatnich wyborów komunalnych w 
Królewskiej Hucie. Do obywateli tych 
magistrat rozesłał mandaty karne, opie 
wające na sumę od 5 do 10 zł. 

Jak wiadomo, przy wyborach komu 
na Inych na Górnym Śląsku istnieje 
przymus wyborczy. 

KREDYTY NA ROZBUDOWĘ SO- 
SNOWCA. 

SOSNOWIEC. 18. 6. (PAT). Jak 
się dowiadujemy, komitet rozbudowy 
Sosnowca otrzymał w Banku Gospo- 
darstwa Krajowego kredyt na rozbudo 
wę miasta w wysokości 880 tys. zł. 

WYPADEK MOTOCYKLOWY. 

POZNAŃ. 18. 6. (PAT). Na szosie koło 
Bydgoszczy, jak donosi „Kurjer Poznański 
uległ ciężkiemu wypadkowi motocyklowemu 
porucznik centralnej szkoły pilotów Grzybo. 
wski. Jadącza w przyczepce towarzyszka je 
go uderzyła głową o drzewo i padła na zie- 
mię, załanzy krwią. W stanie bezprzytomnym 
przewieziono ją do szpitala. Również poka 
leczony został por. Grzybowski. Wypadek 
ten zdarzył się na zakręcie szosy, prawdopo 
dobnie spowodowany: zbyt szybką jazdą. 

ZDEMASKOWANIE FAŁSZERZA 

KATOWICE. 18. 6. (PAT). Onegdaj a. 
resztowany został prze zpolicję w Bytomiu 
Zė; puszczanie w obieg fałszywych monet 
dwumarkowych niejaki Ferdynand Friedman 
karany kilkakrotnie przez sądy polskie za 
różne przestępstwa, a ostatnio zasądzony 
przez władze sądowe w Kaliszu na pół rok za puszczenie w obieg fałszywych monet 
dwuzłotowych. Friedman został aresztowany 
w chwili, gdy zamierzał płacić fałszywemi 
dwumarkami. Prócz tego ustalono, że Fried. 
man miał ukrytą w korytarzu obok sklepu 
w którym kupował towary, jeszcze większą 
ilość fałszywych dwumarkówek. 

POŻAR WSI. 

BĘDZIN. 18. 6. (PAT). We wsi 
Karlin w powiecie zawierczańskim po 
żar strawił 15 zagród włościańskich. 
W płomieniu zginął cały dobytek wło- 
ściański. Około 80 osób znajduje się 
bez dachu nad głową. 
  

Dyplomowany nauczyciel kroju 
R. Gisin ul. Uniwersytecka 17, udziela 
lekcji kroju damskich, męskich i woj- 
skowych ubrań. Uczy krawców i nie 
krawców. Sprzedaje się różne foremki. 
Uwaga krawcom! Kto ma system nie- 
praktyczny, może zamienić na najnow- 
szy za cenę bardzo niską. —0     
  

rzony. I to właśnie jest objawem nie- 

pokojącym, trudno bowiem wierzyć 

aby owocem współpracy gwiazdy pię- 

cioramiennej z pikelhaubą była oliwną 

gałązką pokoju. Sz. 

Porządek dzienny posiedzenia Sejmu 
WARSZAWA, 18 Vi. Pat. Posiedzenie Sejmu 87-me zostało 

zwołane na dzień 23 czerwca. Na porządku dziennym m.in. znaj- 
dują się sprawy: sprawozdanie komisji budżetowej o projekcie 
ustawy o dodatkowych kredytach na okres budżetowy od i kwie- 
tnia 1929 r. do i marca 1930 r. Sprawozdawca pos. Krzyżanowski. 
Sprawozdanie komisji budżetowej o projekcie ustawy o doda- 

o kredytach na okres 1927-28. Sprawozdawca pos. dr. Lie- 
erman. ' 

Ks.prof.Żongołłowicz podsekretarzem stanu 
WARSZAWA, 18 Vi. (tel. wł. „Słowa*) Rada Ministrów 

uchwaliła już odpowiedni wniosek dla przedłożenia Panu Prezy- 
dentowi Rzeczypospolitej i w dniach najbliższych ukaże się no- 
minacja ks. prałata Źongołłowicza, profesora Uniwersytetu Stefa- 
na Batorego na podsekretarza stanu w Ministerstwie Wyznań Re- 
ligijnych i Oświecenia Publicznego. 

Stanowisko Polski w sprawie ograniczeria 
przywozów i wywozów 

| WARSZAWA. 18. 6. (PAT). W dniu dzisiejszym Bank Polski za po- 
śrędnictwem stałego pplskiego deleg. przy L. Nar. p. min. Sokatą złożył ra 
ręce sekretarza generalnegq Ligi Narodów deklarację, w której stwierdza, że 
wprowadzenie w życzą konwencji międzynąrodowej wi odniesieniu do ziaka” 
zów i organigzeń przywozu i wywozu z dnia 8 listopada 1928. r. musi odłożyć 
do czasu, gdy nastąpi w, drodze międzynarodowej <zagwarantowanieęswobody 
obrotu wa wszystkich dziedzinach handlw zagganicznego Polski w formie u- 
kładów dwusźronnych; ódpowiednio zkbęzpieczających wywóz na. tk synki, 
które sa odbiorcami polskiego wywozu, a; które dotychczas przez sztuczną re- 
głamentację wywozu polzostają zamknięte. Stanowisko swożę Polska, moty- 
wuje tem, że wę wszystkich swoich poczynaniach gospodarczych dąży Go 
jaknajliczniejszego wprowadzenia w życie zasać wolnej wytniany, ta jednak 
obecne stosunki gospodarcze Polski z jej wschodnim i pachodnim sąsiadem 
nie pozwalają na wprowadzenie tych zasad w: życie; Pelskaj jednak pragnie 
nadal w swej prady gospłodhrczej kierować się duchem jalq najszeyszego Iš- 
beralizmi w stosunku do państw, które będą dążyły lojalnie do wolnego obro 
tu w swych skosunkach gospodayczy ck z Polską. 

Przywódca Heimwehry 
WE WŁOSZECH 

*>— RZYM.-18. 6. (PAT). Przybycie do Wenecji samolotem wydalonego z 
Austrji byłego oficera niemieckiego szefa sztabu generalnego Heimwehry mjr. 
Pabsta wywarło zrozumiałe zainteresowanie. Pabst oświadczył przedstawicie 
lom prasy, że Heimwehra została powołana do życia w czasie zamieszek w. 
lipcu 1927 r., kiedy wraz z policją, którą dowodził Schober, zgniotła czerwoną 
rewoltę. Pabst zaznacza, że z kanclerzem Schoberem łączyły go zawsze jak 
najlepsze stosunki i dlatego też swe wydalenie przypisuje on jedynie parla- 
mentarnej taktyce kanclerza w stosunkach z socjalistami. Heimwehra posiada 
pełne poparcie opinii. Heimwehra pragnie pracować nad rozbudową narodo- 
wą. O duchu tej pracy świadczy, wypowiedziane przez Pabsta zdanie. że 
Anschluss jest nieunikniony. Pabst pragnie pozostać pewien czas w Wenecji 
Zamierza on wcyofać się z życia politycznego. 

Przed paru dniami rząd austrjacki, w myśl ustawy o rozbrojeniu wewnętrznem wy- 
dalił z granic państwa jednego z przywódców prawicowej Heimwehry mjr. Pabsta. Dało 
to przyjaciołom politycznym wydałonego powód do wiichrzeń i prób akcji zbrojnej. 

BOJÓWKARZE, WIEDEŃSCY RADZĄ. 
WIEDEŃ. 18. 6. (PAT), „Arbeiter Ztg“. podaje spEEG poufnej narady y- 

wódców Heimwehsy, którą odbyłaj sięz w ubiegłyrponii k w Loeben. Dziennik sda 
dza: że większość przywódców chcjała podjąć natychmiastową akcję zbrojną z, powodu 
wydalenia Pabsta z granic Austrii. Jedynie tylką Steigle przeciwny był tej akcji. Zdojai 
on przekonać zebranych. że Heimwehra) nie możę liczyć ant na ląrmję, ani naj policję, a 
co najwyżej tylką na żandarmierje. Pozatem w razie próby dokonanią zamachu stanu 
Himwehrą zagrożona byłaby na tyłąchi przez Sqhutzbund, którego nie należy) lekgeważyć. 
Steigle zalecał wejście w porozumienie ze stronnictwami mieszczańskiemi, by tą drogą. 
uzyskać ooiniędie zarządzenia w sprawie wydalenia Pabsta. 

Gen, Kuflepow w czerwonej armii? 
PARYŻ, 18 VI. PAT. Paryskie biuro korespondencyjne ogłasza otrzyma- 

ną od swego berlińskiego korespondenta wiadomość o tem, że gen. Kutiepow 
nie został wcale porwany przez bolszewików, lecz, że miał on w dniu 20 sty- 
cznia r. b. wyjechać do Berlina, gdzie pojednał się z Sowietami. Po powrocie 
do domu do Paryża odegrał komedję porwania, w rzeczywistości jednak do- 
browolnie miał się udać do Norwegji, skąd drogą morską dostał się do Mo- 
skwy, gdzie obecnie zamieszkuje pod obcem nazwiskiem. Korespondent doda- 
je, że gen. Kutiepow zajmuje obecnie poważne stanowisko w armji czerwonej. 

Międzynarodowa konierencja energefyczna 
BERLIN. 18. 6. (PAT). Otwarta tu została światowa konferencja ener 

getyczna. Inauguracji dokonał honorowy przewodniczący prof. Meller. W 
konferencji tej bierze udział 48 państw. 

Piąty z kolei zabrał głos prezes polskiej delegacji rządowej p. Ludwik 
Tołłoczko, witając zjazd imieniem Polski : składając życzenia pomyślności 
obrad. Zadaniem konferencji jest omówienie nacjonalizacji wykorzystania na- 
turalnych źródeł energji i sprawozdania ze stamit dotychczasowego wykorzy 
stania energji w poszczególnych państwach i poszczególnych źródłach ener- 
gii. Na zjazd zgłosiło się około 4 tys. uczestników, w tem około 200 delega- 
tów oficjalnych. Z Polski przybyły 52 osoby, z czego 9 osób stanowi delega- 
oję rządową. Na czele delegacji stoi p. Ludwik Tołłoczko, prezes polskiego 
komitetu energetycznego. 

Zakaz ladowania materiałów wojennych 
dla Sowiefów 

WASZYNGTON, 18 VI: PAT. Jak się dowiaduje Reuter, rząd Stanów 
Zjednoczonych postanowił w dniu wczorajszym zabronić ładowania na sta- 
tki materjału wojennego, przeznaczonego dla Sowietów ze względu na to, 
że Stany Zjednoczone nie utrzymują żadnych stosunków dyplomatycznych 
z Sowietami. ' 

  

  

Straszny wynadek pod Przemyślem 
PRZEMYŚL. 18. 6. (PAT). Z grozą przejmujący wypadek miał wczoraj 

miejsce mna linji kolejowej Hyrów — Iwonicz. Wczoraj wyjechała z Przemyś- 
la żona podporucznika Bilczewskiego ze swoją córeczką pociągiem osobo- 
wym do Iwonicza. Gdy pociąg ruszał ze st. Rymanów p. Bilczewska stanęła 
wrąz z córeczką koło drzwi wagonu, które mie były szczelnie zamknięte i ot- 
worzyły się podczas jazdy. Czteroletnia córka p. Bilczewskiej wypadła z wa- 
gonu. Matka, chcąc pochwycić córkę, wyskoczyła tak nieszczęśliwie, że obie 
zostały rozszarpane przez koła pociagu. 

Katastrofa samolofu wojskowego 
WARSZAWA, 18 VI. PAT. Wczoraj o godz. 17 samolot wojskowy ze szkoły lotni- 

czej w Dęblinie, pilotowany przez plutonowego Rydlewskiego i obserwatora sierżanta Ma- 
tusiaka uległ katastrofie na polach koło wsi Garbów w powiecie puławskim, przyczem 
pilot Rydlewski poniósł śmierć na miejscu. Obserwator Matusiak jest ranny. 

Pouniewinnieniu 
Maczeka 

Opinja jugosłowiańska od dwuch 
miesięcy z żywą uwagą śledziła prze- 
bieg wielkiego procesu politycznego 
przeciwko byłemu prezesowi  Chor- 
wackiego stronnictwa włościańskiego 
doktorowi Maczekowi i towarzyszom, 
oskarżonych o udział w akcjach prze 
ciwpaństwowych. Większości oskar- 
żonym akt oskarżenia zarzucał przygo 
towywanie aktów terroru przeciwko 
funkcjonarjuszom państwowym i prze- 
ciwka porządkowi publicznemu. Sam 
proces — jak już wyżej wspomniano 
— trwał dwa miesiące, a rozpatrywa- 
nie materjałów przez kolegium sądu 
już po skończonej rozprawie zajęło 
cały tydzień czasu. 

W dniu 14-tym lipca, t. j. w dniu 
ogłoszenia wyroku, od wczesnych go- 
dzin rannych zaczęły się gromadzić tłu 
my publiczności przed gmachem sądu. 
Na salę sądową wpuszczano  jednak 
tylko za biletami wstępu, które wyda- 
wane były zainteresowanym osobom 
w ograniczonej ilości. 

Punktualnie o godz. 4-ej po połud- 
niu członkowie sądu weszli na<salę. 
Wśród publiczności zapanowało nie- 
zwykłe podniecenie oczekiwania. 
Wśród grobowej ciszy przewodniczący 
sądu zaczął odczytywać wyrok i od- 
czytywał go bez przerwy dwie godzi- 
ny, t. j. do godziny 6 tej wieczór. Jak 
już z depesz wiadomo, 24 oskarżonych 
z d-rem Maczekiem na czele uwolniono 
od winy i kary, pozostałych zaś skaza- 
no na mniejsze lub większe kary wię 
zienia. 

Natychmiast po odczytaniu wyroku 
wszystkich  uniewinnionych | podsąd- 
nych wypuszczono na wolność, a ska- 
zanych pod eskortą żandarmerji od- 
prowadzono do. sąsiedniego pokoju. 
Tymczasem przed gmachem sądowym 
zebrały się nieprzejrzane tłumy pragną 
ce widzieć wychodzących z sądu bo- 
haterów procesu. Jako jeden z pierw- 
Szych opuścił gmach sądu dr. Maczek 
Natychmiast otoczyli go dziennikarze 
którzy po złożeniu mu gratulacji za- 
pytali, czy nie zechciałby złożyć ja- 
kiegoś oświadczenia dla prasy. Dr. 
Maczek odpowiedział: W tej chwili 
opuściłem więzienie, mie mam więc 
wam nic do powiedzenia. Następnie w 
towarzystwie drugiego zwolnionego z 
oskarżonego Kremzira oraz swych ob- 
rońców, Kosticza i Karczica, zmieszał 
się z tłumem. : 

Pozostali bohaterowie procesų opu 
ścili salę sądową w towarzystwie 
dziennikarzy, okazując swą radość z 
powodu znalezienia się na wolności 
głośnym śmiechem i rozpromienione- 
mi twarzami. 

W najradośniejszym nastroju był 
dr. Lebowicz, który każdemu, kto doń 
podchodził, ściskał rękę i chętnie od- 
powiadał na wszystkie stawiane mu 
pytania. 

  

ZAWIADOMIENIE 
Dowódca 1 pułku Czołgów zawia- 

damia, że w dniu 22 czerwca b. r. w 
Obozie uwiczebnym w Biedrusku pod 
Poznaniem będzie obchodzone w ra- 
mach pułku doroczne święto pułkowe, 
na które zaprasza oficerów i szerego- 
wych rezerwy 1 pułku Czołgów, 
  

Conrad Weld | Mary -Philbia 
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ECHA KRAJOWE 
Odeėzwa Komijetu Paszukiwania Pro- 

chów Tadeusza Róyśana. 

Komitet Poszukiwania Prochów Tade- 
usza  Reytena, który powstał dzięki inicja- 
tywie dr. Leopolda Werbera, zastępcy Sta- 
rosty pow. baranowickiego, zwraca się za 
pośrednictwem prasy do tych wszystkich 
którzy wiedzą chociaż w przybliżeniu о 
miejscu wiecznego spoczynku Tadeusza 
Reytena by wiadomości te nadsyłali do“ se. 
kretarjatu pr ezydjum „Lachowicze k/Bara.. 
nowicz — Szkoła Powszechna”. — Nawet 
za nieścisłe dane Komitet dziękuje. 

Dziś, kiedy Polska powstzła do życia, 
czas, by jej wielki Syn wyszedł z zapom- 
nienia, @ trumna Jego stała się widoczną 
dla całej Polski. — Bo przez czyn swój 
stał się Tadeusz Reytan šwietlanym wzorem 
dla przyszłych pokoleń, gdyż dowiódł, że 
Majtkę Ojczyznę wtedy trzeba najmocniej 
miłować i bronić Jej honoru, kiedy jest cier- 
piąca i osłabiona chorobą. — To też u 
trumny Tadeusza Reytena, z którego piersi 
wyrwał się protest rozpaczy i buntu przeciw 
podłości i który własną piersią bronił  ho- 
noru Ojczyzny i starał się zasłonić zaślepio- 
nym rodakom drogę do hańby, powinna się 
gromadzić młodzież i uczyć się, jak winna 
być prawdziwa miłość Ojczyzny i czem 
jest Jej honor dla każdego Poląka. 

Komitet przystąpił energicznie do pracy 
spoczywają proch Tadeusza Reytana. 
i ma już dużo danych o miejscu, gdzie 

Ро zebraniu materjału Komitet przystą- 
pi doi poszukiwań. Komitet 

W. SOLECZNIKI 

— Kwęesta uliczna. Dnia 15 czerwca r. 
b. w miast. Małych Solecznikach odbyła się 
kwesta uliczna na rzecz Ochot. Straży Poż. 
w W. Solecznikach, z której uzyskano 18 zł. 
152 gr. (osiemdziesiąt zł. i 52 gr.) 

ŚWIĘTO PIEŚNI W! MIELEGJANACH. 

W dniu 15 czerwca roku bieżącego sta 
raniem p. wójta gm. Mielegiańskiej odbyło 
się święto pieśni w  Mielegianiach. Chór 
„Echo“ ze Śwęcian korzystając z łaskawego 
udzielenia samochodów rzez p. starostę 
pow. Święciańskiego p. Mydlarza pod batu- 
tą p. Stankiewicza, nauczyciela szkoły pow: 
szechnej w Święcianach zjechał do nas by i 
prowincja miała możność posłyszenia piękna 
pieśni polskiej, która na terenach tutejszych 

od dawien dawna po raz pierwszy była sły- 
szaną. 

Naprawdę wrażenie było potężne. ь 
Pieśni były każdemu znane, takie swoj- 

skie, melodyjne, ludowe, a jak ogromnie 
ujmujące za serca każdego ze słuchaczy. 

Przyznać trzeba, że chór chociaż młodziutki 
jednak okazał się na wysokości swego Za- 
dania. Po szeregu pieśniach o tonacjach me- 

todyjnych, popłynęła melodja huczna, sko- 
czna, nasza staropolska pieśń „mazurek“ bi 

ła w nim duma ; chwała narodu i miłość te 

go, co nasze, kochane polskie. Na zakończe 

nie odśpiewano hymn później odbył się 
wspólny podwieczorek, a następnie nastąpił 

odjazd do Święciąn. : 

Ze swej strony, my jako nauczycielstwo 

z tych terenów ogromnie jesteśmy wdzięczni 

władzom samorządowym w pierwszym rzę 

dzie p. staroście i p. wójfowi za trudy * 
ponies'on i związane zprzyjazdem chóru do 

legian, pomijając wszystkie inne, już nie mó 

wiąc, że pieśń polska i do nas, na krańce 

dochodzi czasami, wdzięczni jesteśmy że i 

do naszego szarego życia wniosła promień 

światlejszy i życzymy by częściej takie 

promienie bywały, gdyż my czujemy, że nie 

jesteśmy sami, no a naiważ >, że lud 

ność miejscowa słyszy piękno pieśni polskiej 

Calemu zespołowi chóru jak i dyregen- 

towi za łaskawe przybycie składamy óg 

spłać. A. O. nauczycie. 
R A BT 
р : LiDA 

— Pożary w powiecje lidzkim. Dnia 

14 .czerwca w lesie prywatnym należącym 

do p. Szymona Meysztowicza wybuch po- 

żar skutkiem którego spaliło się 15 ha la- 

su sosnowego. Przyczyny pożaru marazie 

nieustalono. Pożer w porę został ugaszony 

przez miejscową łudność. 3 Ё 
Tegoż dnia w okolicy Kulnie, gminy 

weronowskiej, wybuchł pożar, skutkiem któ 

rego spaliły się 2 stodoły, należące do An- 

toniego i Piotra Bełdowskich. Pożar powstał 
najprawdopodobniej wskutek porzucenia nie 

dopałka z papierosu przez jednego z  prze- 

chodniów, ponieważ stodoły znajdowały się 

w pobliżu drogi. Straty wyrządzone poża- 
rem dochodzą sumy 6 tysięcy złotych. 

— Utonięgia podczas kąpieli. Dnia 13 

czerwca w rzece Dzitwie podczas kąpieli 

utonął niejaki jan Tunkie!ł mieszkeniec wsi 

  

    
    

  

KAT ELTA RIDE 

5 p. Edward Woyniłłowicz 

Podzitwa, gminy raduńskiej. Po całej no- 
cy poszukiwań za zwłokami znaleziono 
je, dopiero ną drugi dzień po wypadku. 

Tegoż dnia w rzece Niemen podczas 
kąpieli kąpieli utonął niejziki Niset Orzecho- 
wski mieszkaniec miasteczka Bielicy, powia 
tu lidzkiego. Zwłoki topielca odnaleziono 
dopiero po 6godzinnych poszukiwaniach 

— Niedoszie zabójstwo. W nocy z 
13 — 14 czerwca na polach majątku — Ро- 
dworyszki, gminy bieniakońskiej, został na- 
padnięty z nienacka stróż polowy, z tegoż 
majątku Wiktor Buszak, którego  miezna- 
ny narazie sprawca uderzył kilkakrotnie 
tępem marzędziem po głowie. Ciężko rem- 
nego  Buszaka w stanie  nieprzytomnym 
przewieziono do szpitala, a za niedoszłym 
zabójcą wszczęto natychmiast poszukiwa- 
nia. 

— Zorganizowanie Oddziału żeńskiego 
Zwiazku Serzelkjąkiego w Lidzie. W ostat- 
nich dniach zostat zorganizowany w Lidzie 
Oddział Żeński Związku Strzeleckiego W! 
związku z tem Komendant Powiatowy Zw. 
Strz. mianowzł Komendantką Oddziału p. 
Guderską, zaś szefem Oddziału p. Swonió- 
wnę. Oddział liczy obecnie 16 członkiń, 
które energicznie przygotowywały się do 
wzięcia udziału w dorocznych awodach 
Strzeleckich 77 p. p. Członkinie Oddziału 
wzięły również udział w wycieczce do Wił- 

ŽNIWIARKĮ 
i kosiarki szwedzkie 

ARVIKA-VIKING 
z wypłatą rozłożoną na 2 urodzaje 

POLECA 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawaina 11-a 

O rytmie w życiu 
W ostatnich czasach słyszeliśmy dużo 

o badaniach wybitnych uczonych amerykań- 
skich nad ustaleniem pewniej stałej liczby 
lat, pewnej fazy w ciągu której jednostka 
ludzka przeżywa kolejno okres nasilenia 
energji, zdolności (oknes powodzenia  )na- 
stępnie osłabienia zdolności (okres _ niepo- 
wodzenia), który znów przechodzi w nową 
fazę, rozpoczynającą się RE "regenaracją 
sił i zdolności danej JEGAOSTKI. SĘ 

Jedni wyznaczają okres długości takiej 
fazy na 4 lata, drudzy na 7 lat, wszyscy się 
zgadzają z tem, że w życiu każdego czło- 

wieka istnieje wybitnie zamarkowany rytm, 

niezmięrnie poważnie wpływający na jego 

losy. 
"Ef rzeczą zrozumiałą dla każdego lai. 

ka, że jesteśmy pod wpływem kolejności 
zmian pór roku, wpływów atmosferycznych, 
a jest bardzo możliwem, że równocześnie 
podlegamy wpływom promieniowan  pleiniė- 
tarnych, przedewszystkiem księżyca i słoń. 
ca. jest to fakt stwierdzony, że większość 
poważniejszych chorób występuje cyklicznie 
pominąwszy choroby epidemiczne, wspomnij 
my chociażby cyklizm stuletni malarji, osta 
tnio wykazany tak: przekonywująco przez 
włoskiego profesora Celliniego. : 

już po tych kilku spostrzeżeniach bę- 

dzie zrozumiałem, że kolejne  następowanie 

po sobie okresów powodzenia i niepowodze. 
nia w życiu jednostki, jest rzeczą naturalną. 

W czasie największego upojenia nasze- 
mi sukcesami w Ż powinniśmy pamiętać 
że z logiczną koniecznością musi nastąpić 
wcześniej, czy później i pewny spadek licz. 
by naszych niepowodzeń osobistych. 

Szczególnie da się to odczuć na na. 
szych warunkach materjalnych. Choroba 
pewne obniżenie zdolności do pracy, nie mó 
wiąc już o zwiestunach starości, rozmaitych 

niedomaganiach, wszystko to przy niedosta 

tecznych warunkach materjalnych da nam 

obraz t. zw. czarnych dni. ‚ : : 
Lecz umysł ludzki, przewidujący i umiar 

kowany znalazł na to lekarstwo. 
jest niem oszczędność. 
Największą i dająca największe udogod 

nienia i prerogatywy dla składającego in. 
stytucją jest P.K.O. Każdy  oszczędzający, 
posiadacz książeczki P.K.Ó. jest jednocześ- 
nie, dobrza spełnizjącym swloje obowiązki 

obywatelem Państwa, bo P. 
zasila swemi kapitałami — inwestycje 

tylko o znaczeniu ogólnopaństwowem i 
sprzyja zmniejszeniu bezrobocia. 

Książeczka oszczędnościowa w.' ręku 
oszczędzającego jest skuteczną bronią w 
walce z nierównościami lasu jednostki. J. L- 
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W dwuletnią. rocznicę zgonu 16 czerwca 1928 roku) 

Wiele już wspomnień pośmiertnych 

ukazało się na szpaltach dzienników i 

pism naszych, poświęconych pamięci. 

ś. p. Edwarda Woyniłłowicza, żadne 

jednak nie ujęło wszechstronnie i jedno 
licie tej jedynej w swoim rodzaju syl- 

wetki. Pisano dużo o Nim, jako o dzia 

łaczu politycznym, lecz nikt nie pod- 

niósł dotąd Jego olbrzymich wprost 

zasług społecznych, Jego potężnego 

promieniowania na otoczenie, tej siły 

duchowej, z jaką potrafił opanować 

całe życie duchowe i moralne swego 
społeczeństwa. O tej też Jego działal- 
ności w życiu prywatnem, na terenie 
ukochanych Sawicz” ich okolicy chcę 

powiedzieć słów kilka. 
Urodzony 13 października 1847 ro 

ku, w rodzinnym majątku Sawicze, w 
powiecie Słuckim, z rodziny odwiecz- 
nie tu osiadłej, a możnej nietylko: silne 
mi koligacjami i materjalną podstawą, 
ale wielowiekową miejscową tradycją, 
opartą na polskiej kulturze, Edward 
Woyniłłowicz przetrwał wszystkie bu- 
rze popowstaniowej epoki. — O stanie 
kraju i nastrojach społeczeństwa na- 
szego po tem rozbiciu najdroższych 

idei, wśród ucisku niebywałego w dzie 

jach historji, pisać nie będę, są one 

wszystkim znane i świeże w pamięci. 
Powiem tylko kiótko. Kto wie czybyś 
my dziś istnieli jako społeczeństwo w 
tej sile i stanowili pewną odrębną ca- 
łość w tej ogólnej popowstaniowej 
dezorjentacji, gdyby nie ś.p. Edward 
Woyniltowicz. — On to, umysł niesły 
chanie bystry i głęboki, znacznie dalej 
sięgający w przyszość niż współcześ- 
ni mu, inni działacze, znający do głębi: 
wszystkie warstwy i narodowości, za 

 mieszkujące nasze Kresy Wschodni 

stanąwszy u steru naszej pracy społe- 
cznej ujął ją w swoje ręce. 

Wprędce spostrzegł, że Kongresów- 
ka zamało zna i rozumie całkiem od 
rębne warunki, w których żyjemy. 
Chętnie nas podporządkowuje wła 
snym interesom i nieraz wysyła dyrek 
tywy mocno w swych skutkach opła- 
kane. Chcąc zatem istnieć, musimy 
stworzyć swoją odrębną kresową poli 
tyki swoje mondus vivendi oparte na 
solidarności i sile materjalnej i moral 
nej społeczeństwa, któraby nam dawa 
ła przewagę nad zaborcą i do tego 
dzieła zabrał się wprost z eposową 
dozą energji i siły ducha. 2 

Przeciwnik bezcelowych zatargów,. 
był w życiu i polityce zdania, że zgo 
dzić się trzeba, z warunkami, jakie są 
i w tych ramach zrobić wszystke, co 
się da znobić. Mniej wtajemniczeni w 
życie i poglądy ś.p. Edwarda Woynił 
łowicza brali na ugodę to, co było tyl 
ko oszczędzaniem sił swego społeczeń 
stwa. Hasłem Jego było nie ulegać 
prądom z nad Newy, ani ślepo prądom 
z mad Wisły, pozostać sobą i tylko so- 
bą przeszczepiając w ciemne masy 
miejscowe zachodnią kulturę. 

Posiadał nadzwyczajną głowę do 
spraw ekonomicznych i wybitne zdol 
ności organizacyjne. To też jak grzy- 
by po deszczu powstawały różne insty 
tucje społeczne i ekonomiczne, przez 

BANK HANDLOZY w ŁODZI, Spółka Micjjnz, 
ogłasza niniejszem nagrodę w sumie 

ZŁ. 15.000.— 
za schwytanie, wzgiędnie wskazanie miejsca pobytu 

złoczyńców, którzy w dniu 15 czerwca dokonali włamania 

kasowego do Banku. 

  

Z powodu remontu w czasie feryj letnich 

KLINIKA CHIRURGICZNA 0.8.6. na Antokolu 
przerywa przyjęcia chorych z dn. 20 czerwca r. b. 

© dniu otwarcia Kliniki będzie ogłoszono w gazetach. 

  

w rmowoczesnej, pięknej dzielnicy 

spłaty CENA 2 zł. 50 gr. za 

Informacje w Wilnie, ul. Mickiewicza 

Place hutowlone w Warszawie 
miasta 

łokieć. 
wygodna. 

do godz. 13-ej. 

  

sprzedaje się na długoterminowe 

Komunikacja tramwajowa bardzo 

8 pokój Nr 10 tel. 10-60 od g. 11-ej 

—4 
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lub sublokatorów 
na pięć pokoi w śródmieściu, punkt handlowy, 
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„Stowa“ od 9 do 10. 

аб л па [Б н Mii ZEW KBE EE ATM ARÓW 
  " 

g
    ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE 

„RED ARROW" 
jest to tłuszcz najlepszej jakości i tak 

pożywny jak smalec amerykański 

„OŁEO" — Sp. 
Zamówienia przyjmuje M. Zandberg. 

WILNO, tel. 16-44. 

samo 

Akc. Gdańsk. 
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Woyniłłowicz stworzył i któremi kiero 
wał. : 

A zatem: Wileūskie Towarzystwo 

stwa nie będę, ograniczę się ui 
wymienienie instytucyj, które Ed 

Rolnicze, założone przez Makowa w 
1876 roku, a którego Woyniłłowicz zó 
stał wiceprezesem, a później w cza- 
sach zmniejszenia ucisku prezesem, 
Tow. Wzajemnego Kredytu w Mińsku 
oraz Tow. Ubezpieczeń Rolnych, Syn- 
dykat R*lniczy. przy mińskiem Tow. 
Rolniczem. Syropłarnia w Mińsku ak- 
cyjna, Akcyjna fabryka, korków w po* 
wiecie Słuckim, Towarzystwo Akcyj- 
ne rzeźni w Łodzi, Wilnie i Mińsku. 
Założył również Kasę PUVžyczkow“- 
Oszczędnościową w Klecku w 1901 r., 
jako pierwszą instytucję tego typu. 
Powstające powiatowe Tow. Rolni- 
cze i później różne kasy pożyczkowe, 
zasiłał silnie zarówno materjalnie, jak 
i moralnym swym wpływem i darem 
organizacji. W Towarzystwie . Dobro- 
czy nności w Słucku, którem również 
kierował, postawił własnym kosztem 
60 łóżek dla starców i uczącej się mło 
dzieży. -— Był przez 35 lat sędzią ho- 
nojówym swego powiatu. Subsydjo- 
wał silnie Macierz Szkolną, gdy po- 
wstała, oraz Szkołę Handlową w Słuc 
ku, a następnie w 1919 roku, Polskie 

jum tamże powstałe. We 
Bratkowie należącej ongiś do Sawicz 
wybudował swoim kosztem Szpital 
oraz Szkpbłę, w epoce „wolnościowej'* 
tj. w 1905 roku, a chociaż następnie 
ten krótki przebłysk wolności został 
nam odjęty i szkołę zabrało „ziem- 

Niego kreowane i materjalnie zasilane.,stwo* pod swój kierunek, władze ro- 
Pisano już dużo o rozwoju Tow. Rol syjskie, tak się liczyły, że ś.p. Edwar- 
niczego mińskiego, które założone 
przez Rosjan w celu rusyfikacji kraju, 
stało się pod mądrą prezesurą Edwar 
da Woyniłłowicza (niewychodząc ni- 
gdy z ram pracy legalnej) prawdziwą 
ostoją polskości i potęgi na kraj cały 

rzy- 

dem Woyniłłowiczem, iż nie mianowa- 
no nauczyciela, któregoby on niezaa- 
probwał. W ten sposób zgubny wpływ 
szkoły stołypinowskiej, był udaremnio 
ny w wioskach Edwarda Woyniłło- 
'wicza. ! 

im wtasnym kosztem do współ- 
    

      

wsi: 

ki z małżonką swą, Olimpją z Uzłow- 
skich, wzniósł w Mińsku wspaniały 
kościół, pamięci zmarłych swych dzie 
ci. Ś. P. Szymona i Heleny, oraz odre- 
staurował i otworzył do użytku ludno 
Ści zrujnowany całkiem i zdawna nie- 
funkcjonujący k*Ścjołek w B“rkach, 
rodzinnym majątku swej żony. Wresz- 
cie w 1905 roku, jako członek Rady 
Państwa był pfezegem Koła PPiskiego 
w Petersburgu; krótko mówiąc, nie 
było pożytecznej instytucji, do której 
rozwoju Edward 'Woyniłłowicz by . 
nie przyłożył ręki i nieprzyczynił się 
materjalnie i duchowo. Kraj zaczął się 
rozwijać, stawać siłą materjalną i mo- 
ralną, z którą nawet władze rosyjskie 
musiały się liczyć, zarówno, jak z głó- 
wnym inicjatorem, który mimo swego 
lojalizmu umiał ich traktować dość wy 
niośle i zgóry. — Kraj zaczął żyć ży- 
ciem własnem, a Edward  Woyniłło- 
wicz, krew z krwi, 'kość z kości tej 
ziemi, którą kochał i znał na wylot, 
stał się jego duszą i cementem. Czło 
wiek ten nigdy o sobie nie myślał, za- 
równo przed zgonem ukochanych dzie 
ci jak i po nim, poprostu żył dla in- 
nych. 

Dodać do tego jeszcze duże zalety 
towarzyskie, niezrównany dowcip, wer 
wę i humor, rzadki dar rozmowy i 
sporą dozę rycerskości dla „dam* a 
łatwo zrozumiemy, że czy wśród ary- 
stokracji, czy braci sąsiadów i współ- 
pracowników, czy też w sferach finan 
sowych, Edward Woyniłłowicz stawał 
się osią i duszą każdego zebrania, na 
którem się zjawiał, a zawsze i w każ 
dem środowisku pozostawał niezmien- 
nie „Sobą i tylko Sobą". 

Wogóle pochwał nie szukał i o po- 
klask się nie ubiegał, robił dobrze 
wokoło, ale przeważnie w ukryciu i tył 
ko najbliżsi, lub ci, których los przy- 
padkowo z Jego czynami zetknął, © 
nich wiedzieli. 

Zjazd Zw. Polskiego Naucz. 
Szkół Powszechnych 
Przez tydzień obradował w Wil- 

nie Zjazd Związku Nauczycielstwa Sz. 
Powszechnych. 

Otwarcie Zjazdu w Sali 
ckich U. S. B. odbyło się niezwykle 
uroczyście w obecności . Pana: Prezy- 
denta Rzeczypospolitej witanego przez 
Zarząd Związku. 

Otworzył prezes Związku p. Do- 
bosz wygłaszając przemówienie powi- 
talne a następnie sprawozdannie z 
działalności Związku. 

Śniade- 

Następnie p. Dracz wygłosił referat 
na temat: „Stan i potrzeby szkolni- 
ctwa powszechnego na Ziemiach Pół- 
nocno - Wschodnich. 

Po opuszczeniu przez Pana Prezy- 
denta Zjazdu nastąpiły przemówienia: 
powitalne pp. wicewojewody Kirtikli- 
są, nacz. Młodkowskiego, ks. dziekana 
Świrskiego, posła Nowickiego i innych 
Po przerwie obiadowej przedstawiciel 
Zarządu Głównego p. Makuch wygło- 
sił referat p. t. „Myśl przewodnia re- 
form programów szkolnych”. Program 
dnia uzupełniły wybory do komisyj. 

W drugim dniu p. Gliwicki mówił 
na temat: „Samorząd na terenie szkoły 
powszechnej* paczem wiceprezes Za- 
rządu Głównego poseł Nowicki zrefe- 
rował szereg zagadnień zawodowych 
dotyczących nauczycielstwa szkół po- 
wszechnych. W przemówieniu swem 
stwierdził p. poseł absolutną apolity- 
czność prac Związku. 

Po przerwie obiadowej wysłucha- 
no sprawozdania za rok ubiegły ogło- 
szonego przez p. Dracza. 

-Na wniosek komisji rewizyjnej uch- 
walono przyjąć do wiadomości wymie- 
nione sprawozdanie i udzielić Zarzą- 
dowi absolutorjum. 

Wczorajszy trzeci dzień obrad po 
święcony został obradom  poszczęgól- 
nych komisyj poczem, po przerwie 
obiadowej wysłuchano sprawozdania 
Komisji Matki i dokonano wyborów: 
Zarządu Okręgowego, Sądu Honoro- 
wego i Komisji Rewizyjnej. 

Po uchwaleniu szeregu 
nastąpiło zamknięcie Zjazdu. 

6 DUBELTOWE 

wniosków 

JASKE 
fe nabkycja wszędzie! 

  

Długi i tani kredyt na żniwiarki 

Ponieważ tani j prędki sprzęt zbożej 
możliwy jest tylko przy posiadaniu żniwiar- 
ki, firma ZYGMUNT NAGRODZKI w Wil- 
nie (ul. Zawalna ll-a) i w Baranowiczach 
(ul. Senatorska 13) w dążeniu swojem do 
rozpowszechnienia tych tak niezbędnych dla 
rolnika maszyn, sprzedaje je w warunkach 
następujących: 

żniwiarki szwedzkiej „VIKING* 
— ZŁ 1.100. 

Z tego przy nabyciu — Zł. 100. — re- 
szta może być spłacana do dnia 
1932 roku. 

w 20-tu ratach miesięcznych po 50 zi. 
lub w 10-ciu ratach dwumiesięcznych po 100! 

1 Marc 

zł. — lub też w 5-ciu ratach czteromiesięcz- 
nych po zł. 200. : 

przyczem pierwsza miesięczna rate 
płatną będzie dopiero 1 października roku 
bieżącego. 

Kredyt do dn. 1 października wolny od 
procentów, dalej z dorachowaniem procen-. 
tów w wysokości pobieranej od dyskonto- 
wych weksli rolników przez Państwowy 
Bank Rolny. 

Nabywejący za gotówkę otrzymuje bez- 
płatnie amerykańską maszynkę do ostrzet 
noży żniwiarkowych — rzecz wielce poż 
teczną. 

Dla  Spółdzieli ceny hurtowe. 

Oprócz żniwiarek szwedzkich „VIKING“ 
Składy Nagrodzkiego posiadają žniwiarki 
anfarykańskie w cenie tylko zł. 100 — droż- 
sze od szwedzkich. Warunki kupna te same 

„W składach  Nagrodzkiego stale się 
znajdują części zapasowe do maszyn naby- 
tych u o (co jest rzeczą dla rolników 
niezmiernej wagi), są monterzy, którzy na 
każde wezwanie klijenta śpieszą z pomocą, 
a przy składzie jego w Wilnie i zakłady re- 
peracyjne, 

    
  

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 

WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 

STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA: 
DO 10 SIERPNIA R. B. 

DO PANI ZULI POGORZELSKIEJ! 

SZANOWNA PANI! : 

‚ . Pragnę Jej wyrzzić tą drogą prawdziwą 
i niekłamaną wdzięczność za zwrócenie uwa 
gi mojej w swoim czasie na krem FEMY 
doprawdy jedyny, mojem zdaniem, środek 
usuwający radykalnie zbyteczne włosy. Przy 
znam się Sz. Pani, iż odnosiłam się do roz- 
mejtych tego rodzaju środków z dużą dozą 
sceptyzmu. Zdanie jednak takiej „par exce- 
iunce* kobiety, jak Sz. Pani, było nie do 
pominięcia i... zaopatrzyłam się w krem 
FEMY. Skutek był ponad wszelkie moje 
oczekiwania. Po jednorazawem użyciu zgi- 
nęło zbyteczne owłosienie pod pąchami i 
na nogach, przyczem skóra nie została po- 
drażniona. Od tego czasu używam go stale 
z niezmiennym skutkiem. Zbawienne dzia- 
łanie FEMY odczuwam  zwłaszcze, w dobie 
obecnej, w porze kąpieli słonecznych i pla- 
żowania. 

Jeszcze raz dziękuję Ci Sz. Pani, iż po- 
spieszyłaś podzielić się swojemi  spostrzeże- 
niami z całym ogółem wdzięcznych Ci ko- 

M. M. biet. 

  

  

LOPC 
nadeszły nowe modele 1930 r.: 

samochodów osobowych i elężarowych; 
iraktorów rolniczych I przemysłowych. 

Autoryzowany Przedstawiciel 

DOM PRZEMYSŁOWO - HANDLOWY 

w. Malinowski, Inżynier 
Wiino, Wileńska 23 — Tel. 310 — Telegr. „Wuma”. 

Oto kilka przykładów z tej dziedzi 

ny. : 
1) Gdy mu gubernator Giers, zna- 

ny z polakożerczości, zarzucał jż stał 
się nielojalnym, biorąc w obronę zie- 
mian, których on kazał uwięzić za sze- 
rzenie polskości (Szalewicza, Łęskie- 
go) odpowiedział dowcipnie: _„Nielo- 
jalnym być nie mogę, gdyż Excelen- 
cja będąc u mnie w Sawiczach, (każ- 
dy gubernator uważał sobie za obo- 
wiązek, być z wizytą u ś.p. Edwarda 
Woyniłłowicza, ale wizyty te odbywa 
ły się zawsze b. cicho i Edward Woy- 
niłłowicz starał się by incognito, dla 
okolicy), „zgubił pince-nez, przybiłem 
je w hatlu nawprost drzwi wchodo- 
wych i teraz, gdy tylko przestąpię 
próg mego domu, gubernatorskie oczy 
na mnie patrzą. Nielojalnym * zatem 
być nie mogę*. Gubernator  umilkł 
zbity z tropu. 

2) Gdy przy otwarciu Wileńskiego 
Tow. Rolniczego, marszałek Adam 
hr. Plater wyrażał ubolewanie, że zo- 
stał prezesem tegoż Towarzystwa (w 
owym czasie tytuł to był dla urzędo- 
wych figur) i powiedział „Jabym wo- 
lał być tem, czem Pan“ (czyli wicepre 
zesem, a w rzeczywistości duszą i mo- 
torem Towarzystwa). — Odrzekł mu 
bez namysłu. į 

„Tak, ale tem, czem ja, być nie 
można z iotderem Alekshndra Newskie 

Gdy mu Stołypin proponował te- 
kę wiceministra rolnictwa, zapewnia- 
jąc zgóry, że wszelkie Jego życzenia i 
żądania będą uwzględnione odrzekł 
wyniośle. „Osobiście niczego nie 
trzebuję i żadnych żądań osobistych 
nie postawię, mógłbym przyjąć tylko 
tę tekę, na zapewnienie równoupraw- 
nienia dla moich rodaków*.  Stołypin 
długo nie mógł ochłonąć z podziwu, 
że ktoś odrzuca świetne perspektywy 
prywatno-osobiste przed nim roztacza 

' 

_. 

ne, a stawia warunki 
natury. , 

Wiele, wiele podobnych fakto 
znam i pamiętam, dla braku miejsca 
zamieścić ich nie mogę, lecz chyba 
świadczą one dość wyraźnie przeciw 
owej. „ugodowošci“, którą Mu zarzu- 
cano. 

Gdy przy prezentacji senatorów, 
Car Mikołaj II poinformowawszy się 
gdzie Woyniłłowicz, kazał go przysłać 
do siebie i spytał łaskawie: „Jakże 
tam na Białorusi, czy ruch rewolucyj- | 
ny się uspokoił*, Odrzekł bez namy- | 
słu: „Najjaśniejszy Panie, ruch ten nie 
nasz, powstał nie unas, na większe 
niepokoje narzekać nie możemy 
i byłoby zupełnie spokojnie, gdyby nas 
k*rdonem oddzielić od Rosji”. Na tą 
Car Mikołaj machnął ręką, mruknął: - 
„Bo też i naszyje sudy* i zaczął roz- | 
mawiać z kimś innym. 

Nieraz do urzędników 
„Wszelki puch dawności nam zabrali 

tylko ogólnej 
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mawiat: 

ale duch trwa, jak u tego ptaka śpiewa i 
jącego na mrozie i tego nam nie zabie | 
rzecie“. 1 

Edwarda Woyniłłowicza można 
śmiało nazwać „Ojcem  Duchowiym'* 
nietylko swego powiatu, ale i, ej 
Mińszczyzny, bo on swem  wielkiem 
sercem potrafił wniknąć w potrzeby 
wszystkich warstw swego społeczeń- 
stwa i starać się wedle możności im 
zaradzić. Oto kilka faktów, z któremi 
mnie danem było się zetknąć, a które 
były na porządku dziennym w życiu > 
Edwarda Woyniłłowicza, tylko PM i 
bez rozgłosu. 

Pożar niszczy okoliczne miastecz- 
ka, co się nieraz zdarzało w Nieświeżu 
Cimkowiczach, Słucku i t. p. Edward 
Woyniłłowicz tam jedzie, naocznie się 
przekonywa o rozmiarach kłęski i na- 
wet ludności żydowskiej przychodzi 
w pomoc, własną kieszenia również i 
rozumnym kredytem.   

Po
 
N
A
C
Z
"
 

Pożar niszczy wsie, nieraz oddalo- 
    

      

     
    

         



" wicieli organizacyj społecznych, 

„ tam bada kto najwięcej ucierpiał i z 
własnych lasów asygnuje dla poszko- 

4  Woyniłłowicz do licytacji 

8 Łow e 3 

Pan Prezydent Ignacy Mościcki w Wilnie 
CZWARTY DZIEŃ POBYTU 

AUDJENCJE. 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej w 

godzinach porannych przyjął w pała» 
cu na audjencji cały szereg przedsta- 

kul- 
turalnych i gospodarczych oraz OSp- 
by prywatne. 

PAN PREZYDENT RZECZYPOSPO- 

LITE] U KOLEJARZY. 

Po zakończeniu audjencji w Pałacu 
udał się Pan Prezydent o godz. 12 do 
Ogniska kolejowego. Godnie wystąpili 

a powitanie głowy Państwa kolejarze 
rzed siedzibą Ogniska wzniesiony zo- 

leńszczyzny, którzy skoncentrowawszy 
wszystkie swe siły w Wileńskiem To- 
warzystwie Organizacyj i Kółek Rolni 
czych stanęli po znanej unifikacji w 
szczerej zgodzie do pracy, tworząc 
wspólny front drobnych rolników bez 
różnicy wyznania i narodowości, zie- 
mian i osadników wojskowych, w licz- 
bie 31.000 członków Towarzystwa. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
przybył o godz. 12 do lokalu Banku 
Ziemskiego, przy ulicy Adama Mickie- 
wicza i zaszczycił swoją obecnością u- 
roczyste zebranie Rady Wileńskiego 
Towarzystwa Organizacyj i Kółek Rol- 
niczych. Powitał Głowę Państwa pre- 

  

Powitanie piłzed Ogniskiem kokejtwem. 

fot. Siemaszko. 

stał piękny łuk powitalny. — Нопоту 
należne Dostojnemu Gościowi oddała 
kompanja honorowa kolejowego przy- 
sposobienia wojsk owego. 

Imieniem Dyrekcji witał jej szef 
inż. Falkowski, zaś imieniem rzesz pra 
coiwników kolejowych wileńskich robo 
tnik warsztatowy p. Koc, który w imie 
niu kolejarzy zapewnił Pana Prezyden 
ta Rzeczypospolitej, że jak w chwilach 
wyzwolenia Wileńszczyzny, kolejowcy 

* wileńscy byli pierwszymi którzy schwy 
cili za broń aby wypędzić wroga, tak 
i nadal chcą być pierwszymi na poflu 
prac około odbudowania Ojczyzny. 

Całą drogę do Ogniska otaczały po 
czty sztandarowe organizacyj kolejo- 
wych. W sali Ogniska śpiewał chór kó 
tejowy. Po przedstawieniu Panu Pre- 
zydentowi władz Ogniska, naczelni- 

"ków wydziałów Dyrekcji PKP i przed- 
stawiciel. organizacyj kolejowych na- 
stąpiło zwiedzanie postawionych na 
wysokim stopniu urządzeń kulturalno - 
oświatowyci i sportowych w. gmachu 
Ogniska. 

Dziatwa kolejarzy witała Pana Pre 
zydenta w przedszkolu kwiatami i śpie 
wem. jedna z maleńkich dziewczynek 
ofiarowała Panu Prezydentowi miniatu 
rowe mebelki własnej fabrykacji. W sa 
li sportowej drużyny powitały Pana 
Prezydenta gnomkim „Niech żyje”. 

Qd pracowników warsztatów kole- 
jowych przyjął Pan Prezydent wykona 
ny przez nich ozdobny przycisk. Gości 
na Pana Prezydenta u kolejarzy nace- 
chowana była wielką serdecznością i 
szczerym entuzjazmem funkcjonarjuszy 
koleowych. 

* UROCZYSTE POSIEDZENIE ZJED- 
NOCZONYCH ORGANIZACYJ ROLNI 

‚ CZYCH. 
Dalszy ciąg dnia poświęcił Pan Pre 

zydent Rzeczypospolitej rolnikom Wi- 

ne o mil kilka i z któremi niema nic 
wspólnego. Edward Woynłłowicz i 

anych nieraz do 300 pni drzew, 
lub wyrabia zapomogi dla odbudowy. 
Spotyka młodzieńco w mundurze stu- 
denckiin. Odrazu go zagaduje: „Dla- 
czego pan nie na kursach, w okresie 
szkolnym, gdy mundur nosi?* Odpo- 
wiedź łatwa do przewidzenia. — Nie 
mam środków. — „Tak? Będzie pan 
miał odtąd u mnie 100 rubli miesięcz- 
nie, ale trzeba, żeby pan zaraz jechał 
i «kończył, a nie marnował się w do 
mu“. 

Szlachcic jakiś zašciankowy nie 
umie się rządzić, wystawiają mu zagro 
dę lub folwark na licytację. — Edward 

V staje, za ja- 
kieś weksle fikcyjne folwark nabywa, 
by go potem zwrócić właścicielowi, ze 
spłatą na bardzo dogodnych warun 
kach i w ten sposób nawet wśród 
młodszej braci nie dopuścić do utraty 
„ani piędzi polskiej ziemi”, 

Trudno doprawdy wyliczyć te do- 
bre czyny w cichości spełniane, skła- 
dał się z nich dzień cały w Sawiczach, 

„ których właściciel o tem tylko myślał, 
"komu przyjść z pomocą. 

* Dość powiedzieć, że w najszer- 
Szych warstwach ludności, chłop bia- 
łoruski, szlachcic zaściankowy, ziemia 
nin, żyd lub tatar, nie było w okolicy 
nikogo, któryby Mu nie zawdzięczał 
dużO i nieraz ze łzami wdzięczności 
mienazywał swoim Dobrodziejem. Ed- 

„ward Woyniliowicz potrafił stać się 
„wszystkiem dla wszystkich” osobą 
niezastąpioną. — To też nawet w cza 
sie tak krótkich pobytów w domu, jak 

urlopy z Rady Państwa w Petersburgu nietylko w czasie zwykłym, duża sień 
Sawicka rosła się od interesantów róż- 
uego typu i wszystkich sfer społecz- 
nych, ludzie nawet czasem całkiem nie 
znani, ziemianie, oficjaliści, żydzi i 

  

zes Towarzystwa Karol Wagner, któ- 
ry następnie w referacie swym zobza- 
zował star rolnictwa na Wileńszczyź- 
nie oraz przedstawił środki, wiodące 
iku jego rozwojowi. Referat zakończo- 
ny był szeregiem dezyderatów rolni- 
ków. 

Z kolei dyrektor Towarzystwa p. 
Czesław Makowski w referacie swym 
przedstawił cele i zadania Towarzyst- 
wa które dąży do zwiększenia produk- 
cji gospodarstw rolnych, do stworze- 
nia warunków, przy których zbyt pło- 
dów stałby się opłacaltym, ma wresz- 
cie za zadanie obronę interesów rolni- 
ctwa ną Wileńszczyźnie. Podkreśliw- 
szy, iż głównym kapitałem rolników 
jest oparta na zaufaniu współpraca ca 
łego społeczeństwa rolniczego, omówił 
referent akcję prowadzoną w dziedzi- 
nie t.zw. przysposobienia rolniczego za 
którego pośrednictwem oświata rolni- 
cza, zmierzająca ku podniesieniu kultu 
ry rolnej, promieniuje na najszersze 
masy rolników, zmierzając do dobroby 
tu wsi i kraju. 

Panu Prezydentowi Rzeczypospoli- 
tej podczas gościny u rolników towa- 
rzyszyli oprócz p. wojewody Raczkie- 
wicza pp. ministrowie: pracy i opieki 
Prystor i reform rolnych  Staniewicz, 
JE ks. biskup Bandurski, szef kancela- 
rji Cywilnej Lisiewicz, pos. Kościałko 

skłej w; Wilnie skłąka tiołi najgłęb- granic Rzeczypospolitej, witamy Cię chlebem misji swej dziejowej ziemiaństwa nie uważa; 
szy. Wł”darzow! Najjaśniejszej Rzeczy 
pospolitej oPlskiej. Pod opiekuńczetmi 

i solą, jako Najwyżsaego Dostojnika/ Polski, 
zgodnie z tqadycją Ojdów naszych. 

za ukończoną & nadal usiłuje być wzorem 

kultigy gospodarązej dlą wsj, biorąc zaś 
skrzydłami Orła Polskiego! korzystamy Racz Pąn, Panie Prezydencje, przyjąć Cąynnyg udziajj w Kółkagh rolniczych, stowa- 
ze wszelkich swobód i wolnści obywar ja od nas łaskawia jako hołd serc naszych irzyszeniąch młodzieży, 
telskipj. Jadnocześnią strcaj nasze krwa 
wią się, iż bradia nasi tam na Litwie są 
stale ciemiężeni i tuk ciężko krzywdzieni 
Twej pamięci i sgrcu twemu ich , łzy, 
ich ból i ich niedolę połepamy." 

ORYGINALNY PETENT. 

Dowiadujemy się, że w wczoraj gdy 
P. Prezydent przejeżdżał ulicąę Niemie 
cką do orszaku podbiegł jakiś staru- 
szek dając znaki że chce coś wręczyć 
P. Prezydent polecił zezwolić na podej 
ście do samochodu i przez adjutanta о- 
debrał od starca jakieś pismo. 

Petentem okazał się niejaki Ritold 
majster kamieniarski, który nie chciał 
wyjawić treści wręczonego p. Prezy- 
dentowi: pisma. 

U OSADNIKÓW. 

W dalszym ciągu programu dna 
poświęconemu jak to zaznaczyliśmy 
specjalnie dziedzinie rolnictwa, Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej udał się o 
godz. 15.30 w okolice Wiilna do osa- 
dy „Las Rudnicki“ koto Jaszun, witany 
z radością przez tamteįszyoh „osatni- 
ków cywilnych i wojskowych, którzy 
na 80 przeszło gospodarstwach z wiel- 
kim wysiłkiem pracują około użyźnie- 
nia tamtejszych piaszczystych terenów 

Pan Prezydent zwiedził m. in. osa- 
dę ppułk. dyr. Bohuszewicza i oglądał 
będące na ukończeniu roboty meljora 
cyjne, obejmujące przestrzeń 500 ha. 
Na prośbę ludności Jaszun Pan Prezy 
dent wstąpił do miejscowego kościoła. 

W GOŚCINIE U. ZIEMIAN. 
Od osadników Pan Prezydent Rze- 

czypospolitej udał się szosą lidzką do 
Wielkich Solecznik wzonowego mająt- 
ku ziemskiego najlepiej na terenie wo 
jewództwa wileńskiego zagospodaro- 
wanego. 

Na granicy majątku powitał  Do- 
stojnego Gościa właściciel — Wielkich 
Solecznik p. Karol Wagner. Następnie 

szczerze Tobie oddanych! 

W uroczystości przyjęcia Pana Pre 
zydenta w Wielkich Solecznikach wzię 
li gremjalnie udz'ah najwybitniejsi re- 
prezentanci ziemiaństwa wszystkich 
powiatów województwa wileńskiego. 
Wśród ziemian obecny był p. wicemi- 
nister spraw wojskowych gen Konarze 
wsiki, jako obywatel ziemski Wileń- 
szczyzny. Dalej uczestniczyli w gości- 
nie w Wielkiah Solecznikach pp. mi- 
nistrowie Prystor ! Staniewicz, woje- 
woda wileński Władysław  Raczkie- 
wiłcz, wojewodzina Jadwiga Raczkie- 
wiczowa, wicewojewoda Stefan Kirti- 
klis z małżonką, JE JE ks. arcybiskup 
Jałbrzykowski, ks. biskup Michalkie- 
wicz i ks. biskup Bandurski, prezes 
Zarządu głównego Związku Ziemian 
p. Antoni Jundziłł z Warszawy, ks. pro 
fesor Walerjan Meysztowicz, 
profesor Ferdynand Ruszczyc, dyrek- 
tor departamentu w Ministerstwie Rol- 
nictwa p. Czekanowski, który uczestni 
czył również w przepołudniowem uro- 

spółdzielniach i in- 
«dych instytucjch qrzyczynia się do. szerzenia 

oświąty. 3 
Jar ongi tak į dziś grožne chmury za- 

wisły nad nami: zakusy wywrotowe oraz fer 

menty spbłecpną i narodawościowe czynią 

naszą tu bytowanie nades/ djężkiem. Zniszęze 
ni prząz wojnę dwukrotnie, rządy bolszewic- 

kie, pozbawieni naturalnych rynków zbytu, 
zubożali i wycjerpani ekonomicznie, pozo- 
stając w wyjątkowo oiężkich warunkach go- 

spodarczych — usjłujemyi z trudem dźwignąć 
się z tegą stanu, nieomal że nędzy. 

Gdy; będzieśz przejeżdżał przez nasze 

wsie i miasteczka, Panie Prezydencie, gdy 

ujrzysz, w jakim stanie pozostają dotąd dwo 
ry i dworki, nadze, te, ogniska ducha naro- 
dowego ną rubieżadh Rzeczypospolitej — 
uderzy Cię nasze ubóstwo w gbrównaniu z 

zachodniemi dzielnicami kraju: gam się nąo- 
cznie prijekonasz, jak marnieje ten piękny 
Sznrat ziemi polskiej, jak z koniegzności w 
tęce często srawet niepożądane przechodzi 
tak ukochaną przez nas ojcbwizna. ы 

Zrošlišmy się z tą ziemią i duszą i Ser- 
4em, i będziemy trwać do ostatką — ale 

czystem posiedzeniu Rady Związku, P7WM* upośledzenie, brak zrozumienia i lek- 
Organizacyj i Kółek Rolniczych w Wit 
nie, dalej obecny był szef Kancelarji 
Cywilnej dr. Lisiewicz oraz zastępca 
szefa gabinetu wojskowego ppułk. Fy- 
da, z generalicji: dowódca okręgu kor- 
pusu gen. -Litwinowicz, dawódca  o- 
bszaru warownego gen. Krok Paszko- 
wski, posłowie sejmowi Jan Piłsudski 
i Marjan Kościałkowski, przedstawicie 
le sądownictwa i prokuratury, przed- 
stawikciele władz państwowych i sa- 
morządowych i wiele innych. 

Podczas obiadu prezes Zw.  Zie- 
mian p. Hipolit Gieczewicz wygłosił 
przemówienie, którego treść podajemy 
niżej. 

Dostojny Panie! 

W. imieniu zjemiaństwą Województwa 
Wileńskiego składam Ci, Czcigodny : Panie 
Prezyjlencie, wyrazy serdecznej radości, że 
mamy| zaszczyt gościć Cię wśród nas, opaz 
głębokiej wdzięcznoścj, żeś raczył przybyć 

  

P. Prazyddnt opuszcza Izbę Rzemieśi śiniczą, 

fot. Siemaszko. 
'wski, dowódca okr. gen. Litwinowicz, Pan Prezydent zwiedził wiele objek- na Kresy nasze, by je poznać i zbadać stan oraz członkowie świty Pana Prezyden- 
ta. , 
ADRES ZW. POLAKOW ZIEMI 

KOWIEŃSKIEJ. 

tów gospodarstwa rolnego i przemy- 
słowego. 

U wejścia do dworu powitał Pana 
Prezydenta z chlebem i solą Prezes tę wysuniętą plądówkę kultury polskiej i du. Krasickiego, 

w jękim się ane znajdują. i 
Przodkawie nagi bronik „Otlgžem i pracą 

tę ziemię, to grzędmurze litej, 

Delegacja Związku Polaków Ziemi Kresowego „Związku Ziemian, p. Hipo dha polskiego. na Wsqhodzie i w ciągu wią 
Kowieńskiej z Prezesem prof. Stanisła lit Gieczewicz wygłaszając następują- ków z dałem oddaniem pełnili swe obowiązki 
wem Władyczko na czele na audjen- 
cji u Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej złożyła Panu Prezydentowi -adres 
hołdowniczy treści następującej: 

:е przemówienie. 

Panie Prezydencie! 

My, ziemianie Województwa! Wileńskie- 

go, potomkowie ryferzy, co od qzasów Lub- 

stojąc wytrwąłe na stanowisku. 

I dzisiaj, gdy znowu jesteśmy złączeni 
z Masfierzą dzięki zwydięskiamu | mieczowi 
jednego z synów tej złemi — Pierwszego 

„Związek Połaków Zipmi Kowień- lina i Harodła w:qlągu widków strzegli, Marszałka Polski, Józefa) Pilsndskiego ж 

chłopi, wszystko to płynęło jak rzeka, 
po radę i pomoc, zarówno w kwe- 
stjach materjalnych, jak moralnych, 
ale prawie nigdy w kwestjach osobi- 
stych dziedzica. Edward  Woyniłło- 
wicz nie odmawiał nigdy, o każdej po- 
rze dnia był widzialnym i dostępnym, 
2 największą cierpliwością każdego 
wys łuchiwał i serce całe wkładał w 
każdą cudzą sprawę. Dziwić się trzeba 
było, kiedy ten człowiek znalazł na 
wszystko i dla wszystkich czas, bo na 
wet stosunków towarzyskich nie za- 
niedbywał. Jeżeli kiedy musiał kogoś z 
kwitkiem odprawić napełniało go to 
szczerym żalem. 

: Pamiętam raz, po kilkogodzinnem 
przyjmowaniu interesantów, już o 9-ej 
wieczór, zjawił się jakiś nieznany, dro 
bny szlachcic o mil kilkanaście  za- 
mieszkały prosząc o świadectwo, że 
jest jedynym prawnym sukcesorem fol 
warku. 

Przypominam sobie, z jakim bólem 
$. p. Edward Woyniłłowicz mu mówił 
„Gdyby mię pan obudził o 12-ej w no- 
cy dlatego, że panu świadectwo po- 
trzebne, wstałbym najchętniej i tako- 
we panu wydał, ale dziś nie mogę, 
choć się pan taki kawał świata zjechał. 
Pierwszy raz pana widzę, dowodów 
pan niema żadnych stwierdzających 
prawdę słów pańskich. Gdy pan tako 
we zdobędzie, służę o każdej chwili 
dnia, lub nocy, dziś odmówić muszę”. 

Gdy chodziło o sprawę ogólnej na- 
tury, nie znał przeszkód, ani zmęcze- 
nia. Pamiętam, jak przed samą ewakua 
cją, 70 kilkoletni starzec, nieposiadają 
cy koni z racji pogromu dworu, tłukł 
się niewygodnie kałamaszką, a następ- 
nie na cudzym wózku 14 mil jednego 
dnia do Słucka na zebranie rolnicze, 
które nb. nie on prowadził, na to tyl- 
ko, by poprzeć na niem ideę pożyczki 
państwowej. 

Czyż te drobne fakty nie są dość 
charakterystyczne? 

To też trudno o postać bardziej 
popularną we. wszystkich warstwach 
społecznych niż Edwarda Woyniłłowi- 
cza. Dla wszystkich dostępny, znają- 
cy sprawy i potrzeby każdego, stawał 
się powoii istotą nieodzowną, żywym 
symbolem i zespołeniem ze swą okoli- 
cą. 

„A kogoż wybrać do Dumy (rosyj 
ska Duma), jak nie  Woyniłłowicza, 
mówili mi chłopi, jon nad nami usie- 
mi pastuch, 

To też nieszczęścia, które ś. p. Ed- 
warda Woyniłłowicza spotykały, odbi 
jały się żywem echem wśród wszyst- 
kich warstw społeczeństwa  miejsco- 
wego, a zwłaszcza strata dzieci. Bez 
żadnych umów, ucichły zabawy, por 
wiat przywdział żałobę, strata dla 
wszystkich zbyt bolesną była. 

„Dlaczego, nam nie powiedzieli, że 
panienki wieźć nie można do kolei, na 
foszach byśmy te sześć mil niešli z 
radością — mówili mi chłopi  na- 
wet z dalszych wsi, głęboko wstrzą- 
śnięci, po śmierci córki. „Trzy razy 
podjeżdżałem do Sawicz, bo chciałem 
panu Woyniłłowiczowi wyrazić moje 
kondolencje i trzy razy wracałem z 
pod bramy, nie Śmiałem Mu spojrzeć 
w oczy”, Mówił mi żyd, zwykły han- 
dlarz końmi. 

, „Ja z panią w interesie szachrować 
nie mogę, mówił mi inny żyd, bo nuż- 
by się Pan Woyniłłowicz dowiedział, 
a mnie „Dzień dobry* Pana Woyniiłło- 
wir: więcej znaczy, niż wszelki zaro- 

Zaprawdę, jeśli ten człowiek swo- 
jem wielkiem sercem umiał ogarnąć 
dolę i niedolę swych braci w jej naj- 
szerszem zrozumieniu, to i Jemu te 
serca żywem biciem odpowiadały. 

‚ A cóż dopiero powiedzieć 0 war- 
stwie mu najbliższej, o ziemiaństwie! 
Tam stał się On poprostu nieodzow- 
aym i naprawdę duchowym przewod- 
nikiem. 

Nie było sierot, którymby Edward 
Woyniłłowicz nie stał się faktycznym, 
jeśli nie był formalnym opiekunem. 
Nie było na szerokim terenie Mińszczy 
zny sądu polubownego, lub sporu, któ 
regoby nierozstrzygnął. nie było — ро- 
trzeb materjalnych, lub moralnych, 
którymby nie przyszedł z pomocą. — 
Z przedziwną intuicją umiał odgady- 
wać wiele rzeczy i bez narzucania się, 
nadzwyczaj subtelnie i z ogromnem 
sercem w każdą sprawę wniknąć. 

Wkońcu się utarło i weszło w sta- 
ły zwyczaj, że nikt nie  przedsiębrał 
jakiegoś ważnego kroku, nie poradzi- 
wszy się ś. p. Edwarda Woyniłłowi- 
cza wierząc w nadzwyczajną jasność 
Jego umysłu, bezstronność i sprawie- 
dliwość. To też w każdym sporze, czy 
nieporozumieniu zarówno ziemianin, 
jak żyd, lub chłop białoruski zdawał 
się na sąd Jego. 

Czy kogoś spotkało nieszczęście, 
czy pomyślne zdarzenie ś.p. Edward 
Woyniłłowicz zjawiał się, by je dzie- 
lić, jako duch dobry, opiekuńczy, a 
czas zawsze i dla wszystkich umiał 
znaleźć. 

To też gdyby mury Jego Kancelarji 
w Sawiczach, która nieraz bywała am- 
boną, a czasem konfesjonałem umiały: 
przemówić, ilebyśmy ważnych i na- 
prawdę pięknych a podniosłych rzeczy 

PA 
ył On nietylko przywódcą swego 

społeczeństwa, był jeg” sumieni и 
Każdy czyn ujemny, lub  Кагувойпу 
napiętnował śmiało i bez ogródek i 
niejeden jeśli wytrwał na ziemi, lub 
nie popełnił nic przeciwnego etyce, nie 
wziął rozbratu z postułatem  ziemiań- 
skim, to dlatego, że się wstydził ś. p. 
Edwarda Woyniłłowicza, dającego ca- 
łem swem twardem życiem, wprost 
bezprzykładny wzór zaparciasię siebie 
i poświęcenia dla obowiązków. — 

Być zawsze i wszędzie „w porząd- 
ku“ i zrobić wszystk”, cp zrobić moż- nęłam ująć tylko cechy Jego jako 

qeważenie, z jąkiem się spotykają nasze 
najbardziej istotne, paląge potrzetty — wy- 
wołuje pewne yozgokyczenie i nasuwa się 
mżmowali pytanie: „Przecz  Najjaśniejsza 
Rzeczpogpolitą o nas zapomina?” 

Wqłrawdzie wiele qgawdzięczamy Panu 
Wojewodzie, który z gałam zrozumieniem po 
trzeb i niedomagań ziemł naszej usiłuje 
przyjść nam z pomodą, niestety jednak, nie 

wszystkie ich zabiegi odnoszą pożądany 
skutek. 

Od chwili ujęcią steru mawy państwo- 
wej przez Ciebie, Dostojny Panie; wyczi- 
liśmy Twą troskę o dobqo i pomyślność ca- 
tegą narodu — wierząd głęboko, że nie od- 
mówisz nam Swego serca i ojcpwskiej opie- 
ki nad nami — zwrącamy się do Ciebie, Pa- 
mie Prezydencie, z gorąqem wnieniem, 
że w ziemiaństwie kresowm ma Rzeczpospo- 
litą wiernydh i oddanych Sobie synów, któ- 
rzy na każde Jej wezwanie staną w pieńw- 
szym szeregu, czy to dd pray obywatelskiej, 
czy też w potrzebie orężnej. 

Rącz jeszqze, Dostojńy Panie, z głębi 
serc naszych dziękujemy Ci zą Twe do nas 

przybycią. 
Prezydent itejj IGNACY 

MOŚCICKI — niech żyje! 

Wieczorem odbył się raut wydany 
na cześć Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej przez Kresowy Związek Zie- 
mian. W czasie rautu Pan Prezydent 
doręczył właścicielowi Wielkich Sole- 
cznik Karolowi Wagnerowi krzyż vfi- 
cerski orderu Odrodzenia Polski za za- 
sługi położone na polu rozwoju rolni- 
ctwa i na polu pracy społecznej. -Z 
Wielkich Solecznik powrócił Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej do Wilna. 

DEKORACJA ZASŁUŻONYCH 

ODZNACZENI RZYŻEM ZASŁUGI 
Srebrnym Krzyżem zasługi nagrodzono 

następujące osoby za działalność na polu 
pracy państwowej ; społecznej. 
Wołodźkę Piotra, Franciszka Raj 
Adolfa Brzezińskiego, Marję Fiedorowiczową 
-:g Edwarda  Kopczyńskiego, Fryderyka 

Annę Krysztoforską, — \Мёго- 

& 

nikę Łannicką, Marjana Filipa  Łysaka, 
Michała Mastowskiago, Eugenję Masiuka. 
ssównę, Magdalenę Mroczkiewiczuw”ą, Irenę 
Mydlarzową, Michała Niedekę, Halinę Siła- 
Nowicką, Leopolda Osmólskiego, Tadeusza 
Sawickiego, Leopolda  Paplisa, Leonarda 
Siemaszko, Julję Sowińską, Witolda Stasie. 
wicza, Emmę Szumską, Teodozjusza Szy- 
towa, Annę Horodniczankę, Jana Konecz- 
nego, Zygmunta Osuchowskiego, Stanisłziwa 
Paszkę, dr. Sobiesława Reyrę, Helenę Sien- 
kiewiczową, Władysława Czarnego, Karola 
Masłowskiego, Wincentego  Orlickiego, Ja- 
na Bielewicza - Rodziewicza, Jana zejkę, 
Antoniego  Dworżeckiego - Bohdenowicza, 
Józefa Iszorę, Wacława - Franciszka Lemi- 
szewskiego, Bronisława Nowickiego, Sta- 
misława ŚCniawicza, Brygidę Konradi, Ge- 
nowtfę Kozłowską, Ludwikę Malecką, Wen- 
dę  Szteynową, Leona Małachowskiego, 
Marję Gajllardową, Józefa _Maciusowicza, 
Michała Stopę, Marjana Święcickiego, Ja. 
na Fiałkowskiego, Norberta Trzaskę - Po- 
krzewińskiego, Stanisława Urbana, Wikto- 
ra jJzmkowskiego, Stefana  Rudzińskiego, 
Stamisławę  Adamowiczównę, Ludwika Au- 
dyckiago, Jczefa Baranowskiego, Michała 
Franka, Andrzeja Jasińskiego, Teodor Ku- 
źniecowa,  Eugenję Pietkiewiczową, Jana 
Osypiukę, Abrama Strugacza, Konstante- 
go Szewczyka, Karola Wyrwicza - Wichrow 
skiego, 

BRONZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

Józefa Belkę, Justyna Błażysa, Rober- 
ta  Bołądzię,  Heronima Grudzińskiego, 
Bronisława Jodziewicza, Alfonsa Lachowi- 
cza, Antoniego  Kosobuckiego, Wiktora 
Puzewicza, olfa Snarskiego, Jana Soko- 
łowskiego, Piotra Antiminisa, Jana Matuse- 
wicza, Kazimierza  Mahorskiego, Mieczy- 
sława Sperskiego, Ignacego  Šziuiūskiego, 
Mikołaja Władykę, Jana llnickiego, Józefa 
Marchwickiego, Leona Matelunaca, Kazimie- 
rza Rakickiego, Władysława Wysockiego, 
Józefa Bałczunasa, Cyprjana Popławskiego, 
Witolda Szydłowskiego, Teodora Sidoro- 
wicza, Pawła Wickowskiego, Józefa Andru- 
szkiewicza, Jana Iwaszkiewicza, Franciszka 
Buraka, Izaaka Lejbmana, Władysława Mali 
nowskiego, Stanisiawa  Mesojeda, Antonie- 

o Choniawkę. Hipolita Grzybowskiego, 
incentego Łokcika, Szymona  Macierzę, 

Albina Podoleckiego, Zenona M 
Władysława  Ślużyckiego, Józefa Bejnaro- 
wicza, Józefa Duńca, "Poeta Łozowskiego, 
Ignacego 'Rudomina, Józefa  Skornika, 
Józefa Ginejkę, Michała Karpowicza, Jó- 
zefa Paszkiewicza, Wincentego _ Sikorę, 
Piotra Baranowskiego, Anatazego  Kniazie- 
wicza, Wincentego Markowskiego, „Stani- 
sława Okuniewicza, Jana Malca, Stanisława 
Studniarczyka, Jana Wronę, Pawła Bar- 
szczewskiego, Bronisława  Borysiewicza, 
Jana Malinowskiego, Jana  Nawrockiego, 
Jana Szarejkę, Bernarda Sosnowskiego, 

Warszawskie 

ULE (rm 
wykonane z suszonego drzewa, pod 

kierownictwem zawodowych pszczelarzy 

MIODARKI, WĘZĘ sztuczną 
oraz różne narzędzia pszczelarskie 

POLECA 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a 

  

  

  

Gorzelnik-Technik 
z ukończoną szkołą gorzelniczą, z 27 
letnią praktyką, w tem kilka lat samo- 
dzielnej administracji majątku, oraz 
praktyki w budowie i przebudowie 
gorzelni, obejmie od lipca, lub później 
posadę kierownika gorzelni i zarządza- 
jącego majątkiem. Zgłoszenia: Wilno, 
Dominikańska 14, księgarnia Dorżyn- 

Rodziewicza, 

    kiewicza. FOSC—o 
  

TP. 
IRENA hr. ZABIEŁŁÓWNA 

urodzona w Opitołokach ziemi Kowieńskiej, 
opatrzona Św. Sakramentami, po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zasnęła 

w Bogu w Warszawie dnia 16 czerwca 1930 r. 
Złożenie zwłok na Powązkach dnia 20 b. m. 

  

na", było to Jego hasło, które wytrwa 
le wszczepił w swych uczni i adeptów. 

I takiego człowieka, który żył tylko 
dla innych* dla swej idei Ojczyzna i 
społeczeństwo nakarmiło niewdzięczno. 
ścią! — Ostatnie lata życia spędził w 
Bydgoszczy, w nędzy prawie, sam 
n'sząc węgiel i produkty, sprzątając, 
gotując nawet niezmordowanie  pielę- 
gnując chorą żonę. 

Przy organizowaniu ode 
zyskanych Kresów Wschodnich, jakże 
by się przydała Jego doświadczona 
współpraca — zlekceważona! 

A wystarczy pojechać nad granicę 
przeprowadzoną w traktacie ryskim, 
by zdumieć się poprostu! 
Granica ta pozostawiając ś.p. Edwardo 
wi Woyniłłowiczowi, kiikanaście 
morg gorszej ziemi, opasuje szczelnie 
swemi drutami majątek Jego Puzowo, 
wraz z parkiem i artystycznie, prześli- 
cznym pałacykiem, oraz starą unicką 
kapliczką — ciekawym zabytkiem — 
tak z bliska, że nawet cień drzew na 
polską pada stronę, następnie wygina 
się w jakąś fantastyczną elipsę, by 
objąć dwór Sawicki z przyległościami 
i pod oknami tego oryginalnego wygię 
cia, wraca do linji prostej. — Patrząc 
na to, nie można się oprzeć myśli. 
Byłżeto, jakiś potwornie złośliwy fi- 
giel, czy brak orjentacji naszej komisji 
granicznej, która nie zrozumiała że ta- 
kie muzeum pełne niezwykle cennych 

łem. zabytków, przeszłości, taki dwór bę 
dący wzorem polskiej tradycji kreso- 
wej i nią nawskroś przesiąknięty, nale 
żało koniecznie ocalić. 

Ach! Chociaż po śmierci, niech się 
społeczeństwo na ‚ zadośćuczynienie 
zdobędzie. 

Trudno w pobieżnym szkicu skre- 
ślić całkowitą sylwetkę ś. p. Edwarda 
Woypniłłowicza, postać to zbyt wszech- 
stronna, ujmie Ją kiedyś historyk. Zna 
jąc bliżej Jego prywatne życie, prag- 

Spor 

łecznika i obywatela, i podnieść pro- 
mieniowanie, na wszystkie warstwy 
swego społeczeństwa, miłością do nie 
go, bezprzykładną wprost obowiązko- 
wością. 

Zamknął oczy mąż niepowszedniej 
miary, na granitową modłę wykuty, a 
całem 
nam szczytny przykład zaparcia się 
siebie i prawdy. Lecz chociaż zgasł 
ród Czarnych Woyniłłowiczów w osta 
tnim swoim przedstawicielu, nie zga- 
śnie z Nim, jego wielka idea. Pozo- 
stawił zastęp uczni, którzy będą sobie 
uważali za  najświętszy obowiązek 
wcielać ją nadal w życie. 

O Nim powiedzieć możemy śmiało. 
„Odch”dzę, lecz nie umieram*. Duch 
Jego trwa i trwać będzie, jak wszy- 
stkie rzeczy 

Są groby, które mówią, i do któ- 
rych należy dla nauki przyprowadzać 
młode pokolenia, a krzepić przy nich 
ducha starszych. Do takich należy ten 
oddalony, a. wszystkim  kresowcom 
drogi grób w Bydgoszczy. 

„Traktatem Ryskim z swej ziemi 

wygnany 
Musiałem deptać stopą obce ła- 

< + ny“. 

(Nadpis pozostawiony przez š. p. 
Edwarda Woyniltowicza na sw6j wta- 
sny nadgrobek). 

Czy nie byłoby wskazanem, by 
powrócił pośród nas i legł na wieczny 
spoczynek w ukochanej kresowej zie- 
mi? Czy społeczeństwo, dła którego 
żył nie powinno o tem pomyśleć? pó- 
ki czas? — “ 

Wanda Kotwicka. 
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Program pobytu Pana 
Dzień 19 czerwca — czwartek 
10.00 — 13.00: Uroczyste nabożeń 

stwo w Bazylice. Następnie udział w 
procesji Bożego ciała.. 

13.00 — 14.00: Odpoczynek w Pa- 
łacu. 14.00 — 16.00. Śniadanie wyda- 
ne na cześć Pana Prezydenta przez J. 
E. Ks. Arcybiskupa Metropolitę R. 
Jałbrzykowskiego. Odpoczynek w Pa- 
łacu. 16.15 — 19.30. Zwiedzenie We- 
rek. Powrót do Wilna statkiem. Obiad 
w ścisłem gronie. 20.00. Galowe przed 
stawienie w teatrze (Graną będzie 
sztuka „Krakowiacy i Górale''ś. 

Dzień 20 cęierwca — piątek 
10.00. — 13.00. Odwiedzenie cer- 

kwi św. Ducha, kościoła kalwińskiego, 
kościoła luterańskiego, domu modlitwy 
staroobrzędowców, synagogi i mecze- 
tu. 13.00 — 16.00. Śniadanie w $с!- 
stem gronie. Odpoczynek. 16.00 — 
17.30. Przejażdżka po mieście oraz 
zwiedzenie objektów wojskowych. 
17.30 — 18.30. Powitanie przez Sę- 
dziów, Prokuratorów i Palestrę. Czarna 
kawa. 18.30 — 19.30. ' Odpoczynek. 
19.30. Obiad w ścisłem gronie. 

  

Prezydenta w Wilnie 

9.30 — 11.30. Wyjazd z Wilna 
przez Turgiele do maj. Andrzejewo 
gen. Żeligowskiego, gdzie zwiedzanie 
gospodarki rolnej. 11.30 — 16.00. 
Przejazd da Oszmiany. W Oszmianie 
krótkie modły w kościele, rozdanie ma- 
tury abiturjentom gimnazjum. Referat 
Kuratora Okręgu Szkolnego p. St. 
Pogorzelskiego o szkolnictwie na te- 
renie województwa wileńskiego. Pokaz 
koni, poświęcenie nowowybudowanej 
7 kl. szkoły i sztandaru szkolnego. 
Śniadanie wydane na cześć Pana Pre- 
zydenta przez Komitet Obywatelski. 
16.00 — 17.00; 'Wyjazd do Holszan. 
Zwiedzenie kościoła oraz gminy. 17.00 
—17.30. Przejazd do Antonowa. Zwie 
dzenie Szkoły Rolniczej. 17.30 — 18.00 
Przejazd do Borun, zwiedzenie  koš- 
cioła i Seminarjum Nauczycielskiego. 
18.00 — 18.40. Przejazd do Krewa. 
Zwiedzenie ruin Zamku. 18.40 — 
19.00. Przejazd do Dokurniszek przez 
Kucewicze i Żuprany. W Dokurnisz- 
kach obiad i nocleg. 

KRONIKA 
CZWARTEK 

19 Dzis W. słońca o godz. 3 m. 14 

Boże Ciało 
Jutro 

Sylwerjusza 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji 

U. S- B. w Wilnie, 

z dnia 18. VI. 1930 r. 

766 

Z. słońca o godz. 8 m. 0 

Ciśnienie średnie w mm. 

Temperatura Średnia -l- 16 

Temperatura najwyższa -l-19 

Temperatura najniższa -l- 8 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr : 
; Pėlnocny 

przewažający + ы 

Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia 

Uwagi: w-z pogodnie, w nocy deszcz. 

— Sprostowanie. Redakcja „Ech Krajo- 
wych* zostaja wczoraj wprowadzona w błąd 
co do ks. Walerjana Holaka, jednego z naj- 
bardziej zasłużonych w pracy religijnej, о- 
światowej i społecznej. Autor koresponden- 
cji z Oszmiany' zna go tak mało, że nawet 
imię jego przekręca. Mimo to, nie waha się 
twierdzić, że wie, co myśli człowiek niezna- 
ny mu nawet z imienia i pisze, że „o ogro- 
dzeniu cmentarza nie myśli na serjo ks. 
lak*. Równie bezpodstawnem jest bagateli- 
zowajnie trudności pieniężnych, z jakiemi mu. 
Si się porać parafja oszmiańska, jak i twier- 
dzenie, że folwark parafjalny — 30 ha? — 
jest „złotodajnym* nawet przy cenie 1 zł. 50 
gr. za pud żyta. Najrpzykrzejszym zaś jest 
fakt, że wszystko to jest najściślej związane 
z zupełnie ubocznemi zamiarami autora lub 
jego inspiratorów. 

— Wolna Trybuna Akademicka 
się w numerze sobotnim. 

* KOŚCIELNA 

— Procesja Bożego Ciała. Dziś 
jako w uroczystym dniu  śŚwię- 
ta Bożego Ciała o godzinie 10 r. zosta 
nie odprawioną Msza św. na placu Ka 
tedralnym a następnie ruszy pmocesja, 
która przejdzie ulicami: Zamkową, św. 
Jańską, Dominikańską, Wileńską, Orze 
szkowej i Miokiewicza, gdzie przy Ba 
zylice nastąpi błogosławieństwo Prze 
najświętszym Sakramentem. 

— Zmiana w porządku procesji Bożega 
Ciała. Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży mę 
skiej « żeńskiej zajmie miejsce w procesji 
nie w grupie związków i stowarzyszeń 7а- 
wodowych, tylko między stowarzyszeniami 
sportowemi i ideowemi i religijnemi przed 
Towarzystwem Cyklistów. 

ukaże 

SZKOLNA 
— święto szkolnie. Dnia 17 bm. w Liceum 

Filomatów odbyła się uroczystość  wręcze- 
nia świadectw ukończenia abiturjentkom Li. 
ceum im. Filomatów i Handlowego Liceum 
żeńskiego. W sali, pięknie udekorowanej gir- 
landami i kwiatami, po serdecznych przemó 
wieniach przewodniczącego komisji egzami- 
nacyjnej, profes. St. Cywińskiego, dyrektor- 
ki obu liceów p. St.Pietraszkiewiczówny — 
przemawiały obiturjentki obydwóch szkół, 
żegnając dyrekcję, zespół nauczycielski i ko 
leżanki, po abiturjentkach zaś przemawieły 
uczennice klasy przedostatniej — żegnając 
swe koleżanki i życząc im powodzenia w ich 
dalszem pozaszkolnem życiu. + 

Na zakończenie uroczystości odbyła się 

pożegnalna herbatka, urozmaicona śpiewami 
i deklamacjami dziewczynek. 

Świadectwa ukończenia otrzymały: 
Liceum im. Filomatów: 1) Ciechanow- 

ska Anna 2) Dąbrowska Marja 3) Kaniczów 
nei Zofja, 4) Korsakówna Idalja, 5) Krzyżań 
ska Halina, 6) Kwiatkowska Helena, 7) Le- 
chėwna Wiktorja, 8) Lewicka Aleksandra, 
9) Prokopowiczówna Anna, 10) Sokołow- 
ska Joanna 11) Sprudinównaj Eugenia, 12) 
Szmitówna Halina, 13) Wajsowówna Fary- 
da, 14) Wieliczkówna Helena, 15) Wrześ- 
niowska Zofja. 

Liceum Handlowego: 
1) Budzińska Ludwika, 2) Chądzyńska 

Zofja, 3) Długoszówna Norberta, 4) Gogo- 
lewska Danuta, 5) Iwaszkiewiczówna Stani- 
sława 6) Kisielewska Anna, 7) Kozłowska 
Irena, 8) Kwiatkowska Longina, 9) Mien- 
kiewiczówna Tatjana, 10) Terlecka Stanisła- 
wa. 
z — Egzaminy czeładnicze dla posiadają- 
cych świadectwa ukończenia szkół rzemieśl- 
niczych na wydziałach slusarskim i stoler- 
skim odbędą się przy Państwowej Szkole 
Rzemieślniczo Przemysłowej w Wilnie (ul. 
Kopanica 5 — aZrzecze) poczynając od 
dnia 23 czerwca rb. W ® 

Podania neležy skladač w kancelarji po- 
wyższej szkoły w godzinach urzędowych do 
dnia 21 czerwca rb. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zarząd Towarzystwa Miłośników Wie 
dzy Skarbowej w Wilnie podaje do wiado- 
mości, jż w dniu 20 bm. o godz. 20 w loka- 
łu Izby „Skarbowej (W. Pohulanka 10) mag. 
praw ,Runcewicz Władysław wygłosi odczyt 
pt. „Zagadnienie naukowej orgemizacji pra- 
cy w podatkach bezpośrednich w Polsce". 
„. "Wprowadzeni „goście mile widziani. 

KOMUNIKATY. 
— Zańząd Koła Wileńskiego Związku O- 

ficerów Rezerwy podaje do wiadomości, iż 
Zarząd Koła uzyskał nai niedzielę dnia 22 
czerwca br. od godz. 15 — 18 strzelnicę do 
broni małokalibrowej na Pióromoncie. Kole- 
dzy życzący odbyć próbne strzelanie małoka 
librowe proszeni o zgłoszenie się do Związ- 
ku (ul. Mickiewicza 13 Kasyno Garnizono- 
we) o godz. 14.45 z włesnemi nabojami 
„Szorta* typu 8 K roz. 22“. | 

RÓŻNE - 

— Raid samochodowy. Automobil 
klub Polski organizuje w dn. 22 do 29 

. czerwca rb. raid samochodowy (jazdę 
konkursową). Olkoło: godz. 19 w dn.u 
22 czerwca nastąpi wjazd do Wilna 
od strony Ponar. 

, Postój na placu Katedralnym, skąd 
w dn. 23, 6. rb. o godz. 11 do 12 ra- 
nc nastąpi odjazd do Lidy. W raidzie 
weźmie udział około 40 wozów. 

Wozy raidowe przebiegać będą 
przez teren m. Wilna ze. znaczną szyb 
kością, wobec czego Stanostwo Grodz 
kie wzywa mieszkańców m. Wilna cio 
zachowania należytej ostrożności na 
trasie raidu, która prowadzi w dniu 22 
6. rb. w godz. między 19 a 2 ulicami: 

о- Legjonową, W. Pohulanką, górą Bufał 
ławą, Mickiewicza do placu Katedral- 
nego, a w dniu 23 6. rb. między godzi 
nami 11 a 2 ulicami plac Katedralny, 
Zamkową, Ostrobramską, Lipówką na 
szesę w kierunku Lidy. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski ną Pohulance. Dziś we 

czwartek dnia 19 b. m. o godz. 8 punktual- 
nie w teatrze miejskim na Pohulance odbę- 
dzie galowe przedstawienie zaszczycone obe- 
cnością Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 
Odegrana będzie operao narodowa „Krako- 
wiacy i górale* z okolicznościowemi  kuple- 
tami. Pozostałe w minimalnej ilości bilety są 
do nabycia w Lutni. 

— Otwarcie sezonu teatralnego w 4 
dzie po Bernąrdyńskim. W sobotę dnia 21 
b. m. o godz. 8. 30 otworzy swoje podwoje 
zupełnie odremontowany i odnowiony miły: 
teatrzyk letni w ogrodzie po ACE A 
„Porwanie  Sabinek* klasyczna arsa— 
Szenthana pełna werwy i dowcipu i satyry 
w wykonaniu pp. Małyniczówny. Malinow- 
skiej, Niwińskiej, Sewerinówny, oraz pp. Łu- 
biakowskiego, Karczewskiego, Ciecierskiego, 
Borskiego,  Dojuniewicza i Zelwerowicza 
(kapitalna rola dyrektora wędrownego tea- 
tru) — rozpocznie cykl wieczorów letniego 
sezonu. Ceny miejsc zniżone. 

Kasa Lutni już rozpoczęła 
letów. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś 
względu na przedstawienie galowe na 
hulance teatr nieczynny. 

Jutro „Genjusz i kucharka* z Niwińską 
i Zelwerowiczem w tytułowych rolach. Od 
soboty 21 b. m. wchodzi .na repertuar 
nowa sensacyjna lekka komedja amerykań- 
ska p. t. „Narzeczona z dachu". Tytułową 
rolę gra p. Ejchlerówna w otoczeniu pp. 
Dotkowskiej, Wasilewskiego, _Ziembińskiego 
Detkowskiego, Żurowskiego, Saya i Wyrwi- 
cza, który sztukę tę wyreżyserował,  „Na- 
rzeczona z dachu" otrzyma nową oprawę 
sceniczną pomysłu. p. Ziembińskiego. 

— Popis publigzny uczni i uczenie Kon- 
derwatorjum Wileńskiego, W niedzielę, dn. 
22 b. m. o godz. 12 w południe w sali Te- 
tru Miejskiego w „Lutni* odbędzie się do- 
roczny popis publiczny uczniów i uczenic 
Konserwatorjum Muzycznego w Wilnie 
Czynne będą klasy: fortepianu, śpiewu so- 
lowego, skrzypiec, instrumentów dętych, 
kameralną i orkiestrowa. Bilety zawczasu 
do nabycia w kasie Teatru „Lutnira* od g. 
11 r. do 9. w. 

” VO AM KA 
LI 

—Wyphdki w ciągu doby. Od dn. 17 bm. 
do 18 bm. zanotowano wypadków 61 w 

tem kradzieży 6, opilstwa 7, przekroczeń ad 
ministracyjnych 33. 

— Włamanie do sklepu. Zylberg Frejdzie 

(ul. Kacza 7) w nocy z dnia 17 na 18 skra 

dziono ze sklepu 2 worki cukru oraz 150 zł. 

gotówką. Łączna wartość strat wynosi 420 
złotych. ah 

Siwie Józefowi przy ul. Raduńskiej 13 
skradziono rower wartości 180 zł. 

sprzedaż bi- 

ze 
Po- 

Na 

— Szopenieldziarka. Ze sklepu bławatne 
go przy ul. Końskiej 26 należącego do Elji 
Perec skradziono chustkę. Sprawczynię kra 
dzieży Miłaszewską Stanisławę zam. ul. Sro 
dkową 12 aresztowano. 

— Autobus wpadł na dorożkę. 17 bm. 
autobus 14470 prowadzony przez szofera 
Dłużniewskiego Franciszka przejeżdżając u- 
licą Orżeszkowej wpadł w pełnym pędzie na 
dorożkę należącą do Kazimierza Szajdekisa 
zam. przy ul. Werkowskiej 23. Na szczęście 
wypadku z ludźmi nie było, jedynie wenikuł 
uległ częściowemu uszkodzeniu, przyczynia 
jąc straty właścicielowi na 120 zł. 

— Zatrzymanie występowiczów.  Aresz 
towano tu Szabada Michela zam. w Białym 
stoku i Noblicza Chilele, zam.. w..Grodnie. Jak 

  

wydawca Stanisław Mackiewicz. Rcuaktor udtpównaziajy pei Wy 

$ SĄDÓW 

NIEBEZPIECZNY PASAŻER. 

We wrześniu 1928 r. wpobliżu Słonima 
na szosie prowadzącej do Białegostoku zna 
leziono zwłoki dorożkarza Mucharskiego. Le- 
żał on wrowie przydrożnym. 3 

Wszczęto dochodzenie, przy pomocy któ 
rego ustalono, że zamordowany  Mucharski 
został wynajęty przez jakiegoś nieznanego 
pasażera, którego miał odwieźć do pobliskie 
go miasteczka. . 

Dalsze śledztwo doprowadziło do stwier- 

dzenia kto był zobójcą i po kilku dniach po 

licja ujęła go na dworcu kolejowym Połon- 

ka. Był to niejakiś Jan Bobiński, A 

Badany nie zapierai się swego czynu i 
zrezygnowawny oczekiwał wyroku, | 

ąd Okręgowy po przeprowadzeniu prze 

wodu sądowego wyniósł wyrok skazujący na 

15 lat ciężkiego więzienia. 

Osfafni dzień wystawy 
fofograficznej 

Dziš, we czwartek, 0 godz. 8 w. 

zamknięty zostanie IV Międzynarodo- 
wy Salon Fotografiki w Polsce, urzą- 

dzony staraniem Wileńskiego T-wa Mi 
łośników Fotografji. Zaszczyt reprezen 
towania całej Polski przypada według 
ustalonego zwyczaju na nasze miasto 
co cztery lata, gdyż Wilno należy łącz- 
nie z Warszawą, Lwowem i Poznaniem 
do miast, które urządzają kolejna doro 
czne Salony Fotografiki o charakterze 
międzynarodowym. 

Liczny udział państw (27) z wszy 
stkich części świata w pstaci 400 obra 
zów przyjętych przez jury z wielkiej 
ilości nadesłanych, daje możność zwie 
dzającemu wystawę nietylko poznać 
różnorodny rozwój fotografji, lecz od- 
nieść miłe wrażenie estetyczne, a tem 
ciekawsze ze względu na porównanie 
prac naszych rodaków z inymi  nie- 
raz b. dalekimi. Postęp techniczny fo- 
tografji jest na obecnej wystawie mo- 
cno uwidoczniony, daje znawcom pra- 
wdziwą przyjemność, inym każe podzi 
wiać nowe, nieznane sobie przedtem 
rzeczy. To też należy skorzystać z krót 
kiego bardzo już ozasu, aby nie ža- 
łować tego, czego już naprawić nie mo 
żna — ostatni dzień od g. 11 rano do 
8 wieczorem miech dopełni liczbę oko- 
ło półtora tysiąca osób, iktóre zwiedzi 
ły wystawę tak, aby było zgodnie z 
naszemi zwyczajami: wszystko w ©- 
statniej chwili! Wystawa mieści 'się w 

  

głównym pawilonie Targów Półn. w a 
ogrodzie Bernardyńskim. 

RADJO 
CZWARTEK, dnia 19 czerwca 1930 roku 

10.15: — Transm. nabożeństwa z Po- 
znania. 

11.58 — 12.10: Sygnał czasu z Warsz. 
i komunikat meteorologiczny. 

15.00 — 17.00: Tr. z Warsz. Koncert, 
feljeton v odczyt. 

17.00 — 17.25: Kronika z życie mło- 
dzieży. 

17.30 — 18.50: Koncert z Warsz. 
18.50. — 19.15: Przegląd filmowy. A. 

Bohdziewicz. 
19.15 — 19.45: Koncert pieśni 

Dziewulskiego w wyk. 
wny i kompozytora. 

1945 — 20.00: 
czasu z Warsz. 

20.00 — 20.15: Program na piątek i 
rozmaitości. 

20.15 — 24.00: Tr. z Warsz. Koncert 
populejrny, słuchowisko z Krakowa  komu- 
nikaty i muzyka taneczna. 

PIĄTEK, DNIA 20 CZERWCA 1930 ROKU 

Eug. 
Marji Francuzewiczó 

Feljeton ; sygnał 

11.58 — Sygnał czasu z Warszawy. 
12.05 — 12.35. Muzyka z płyt gramofo- 

nowych. 
13.10 Komunikat meteorologiczny. 
16.10 — 16.15 Program dzienny. 
16.15 — 17.00 Muzykej z płyt gramof. 
17.00 — 17.15. Kom. LOPP. 
17.15 — 17.25 „Co nas boli* przechodz- 

ka Mika po mieście. 
17.25 — 18.25 Tr. z Warszawy. Koncert 

muzyka lekka. 
18.20 — 18.50. Tr. z Warszawy. Audy- 

cja Ben klubów w studjo P. 
18.50 — 19.15 Aud. literacka ku czci 

Wł. Orkana „Wesele Prometeusza" wyk. Z. 
D. R. W. 

19.15 — 19.40 „Dusza Wilna'* odczyt wy 
głosi Walejran Charkiewicz. p 

19.40 — 20.00 Prasowy dziennik radjowy 
i sygnał czasu z Warszawy. 

20.00 — 20.15 Program na sobotę i roz- 
maitości. 

20.15 — 23.00 Koncert z Warszawy i ko- 
munikaty. 

23.00 — 24.00 Retrensmisje stacyj. -za- 

  

granicznych. 

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. Pilsndskiego 6. m. 6. od9—3i 
5 — 7 wiecz. 0 

s znanej  miodosytni 
M i 0 d y K. Mieszkowski w 

Warszawie, istnieje 
od 1886 r., a także wina owocowe 
Henryka Makowskiego znane ze swej 
dobroci but. 3]4 litra od zł. 22-— po- 
leca D.-H. St. BANEL i S-ka. Wilno, 
Mickiewicza 23, tel. 8-49. — 

Wprowa- Akwizytorūw “777 
artykułu, który cieszy się najlepszem 
powodzeniem, POTRZEBNI  inteligent- 
ni, wymowni i dobrze reprezentujący 
się PANO /IE. Po próbnej  pračy“ 
pensja stała, Zgłosić się: W. Pohulanka 

1-a, do Biura. — 

  

  

do dobrze 

    
  

stwierdzono w tut. wydziale śledczym, 
to zawodowi złodzieje karani 
nie. 

— Utonięcja. W jeziorze: Staro Dwor- 
skiem utonął. m-c kol. Romaszowo gm. Łu- 
czzjskiej Bryło Rubin I. 21, zaś w jeziorze 
Czećwież gm. Kobylnickiej Jankowicz Broni. 
sław. 1.. 13 ze-wsi-Žwierenki. 

są 
niejednokrot- 

SŁO w © 

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 3.   

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

„MARSZ RADECKIEGO" 
Dramat ilustrujący najpiękniejsze epizody z życia feldmarszałka austryjackiego. Aktów 10. W rolach głównych: 

Agnes Hr. Esterhazy i Karol Forest. Nad program; „ZDRADZIECKI SZEIK* Komedja w 2 aktach. Kasa czynna od 

g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej. Następny program: „JACKIE MARYNARZEM*. 

  

Pierwszy dźwięko- 

wy kino-teatr 

„HELIOS“ 

DZIŚ 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). Petężna epopea ze śpiewem z czasów wielkiej wojny. W rolach głównych: dwie bohaterki 

okranu Eleonor BOARDMAN i Alma RUBENS. Reż. genjalny Henry King. Niewidziane jeszcze w żadnym filmie 

sceny ataku tanków wsród morza płomieni. Pocz. o g. 4.30, ost. seans o g. 10.15 

„Szalona dziewczyna - 

  

Pierwsze Dźwięko- 
kowe Kino 

„HOLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22. 

DZIŚ. Dawno oczekiwany 
śpiewno-dźwiękowy film p. t. „„TRWGEIGIEL 
miłości i nienawiści. 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. 

Tragedja trzech istot trawionych 

ogniem trzech namiętności pożądania 

  

BABolskie Kino Dziś! Wielki niebywały 

„WANDA 

Wielka 30. Tel. 14-81   JAK ZDOBYĆ SERCE MĘŻCZYZNY? p. t. $$ 
program! KARNAWAŁ MIŁOŚCI 

(czyli Romans Hrabianki L) upajający film miłosny w 10 aktach. W rołi gł. urocza „Miss Italja“ 

„ZMARTWYCHWSTANIE* według powieści Hr. Lwa Tołstoja. W rol. gł. Dolores del Rio i Rod la Roque. 
CARMEN BO. 

  

Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych 

Rolniczo - Przemysłowej 

ajlepsze 

instrimenty 

GEODEŻYJĄE. 

ita NEYDE, D 
TAŚMY MIERNICZE, RUL 
I PRZYBORY KREŚLAR 

Najstarsza firma w kraju (egzystuje od 1 

w Wilnie — 1928 r. — 

(jei k! m otym meńdlem 

  

POWSZECHNIE ZNANEJ FIRMY 

w WIELKIM WYBORZE 
skład fabryczny w POLSCE 

„OPTYK RUBIŃ" wne. 
DOMINIKAŃSKA 17, telefon 10-58. 

840 roku). 

i wystawie 

  

Teodoliy, 
Niwelatory, pę 
astralabje, 2 
fonjomelry, 

planimztry 
ETC. 

[EN 
ETKI 
SKIE 

  

Śmakórze piją tylka 
słynne najżdrowsze napoje 

OWOCOWE: 

NEKTAR POMARAŃCZOWY! 
ALSINA! 
EXTRA! 

wyłącznego Nektar * Viloie, wyrobu fabr. 

UWAGA: Butelki korkowane są 
spec. Kron-Korkami.     

SMAKOSZE PIWA! UWAGA! 

już jest do nabycia wszędzie 
niebywałe jeszcze na kresach 

ŚWIATOWEJ SŁAWY 

Piwo Żywieckie 
ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 

    

   
      „ 2 „LC, 
K rowasO 

w ŽYWCU 
„Zdrėj Žywiecki“, „Marcowe“, „Porter“ i „Ale“, 
odznaczone najwyższemi nagrodami w kraju i zagranicą. 

Reprezentacja na wojew. Wileńskie, Grodno, 

WILNO, ' ZARZECZNA 19. 

  

Lidę i Wołożyn 

    

Ż. KK. T. 
Żeńskie Kursy Techniczne 

(architektoniczno-drogowo-wodne) 

w WARSZAWIE ul. HOŻA 88. 1 p. 

Założone w 1926 r. 

Wymagane 
kształcącej. 

Zapisy na I i II kurs od godz. 5 — 6 
czerwca i od 15 sierpnia r. b. 

(dawniej Wspólna 81) 

świadectwo VI klas szkoły Średniej ogólno - 

wieczorem do 30 

RIO KAMER POIYABW WGA PEACE BAREK GONITAS TTDAWYSTĄ AZED GROZEOWA 

  

Największy 

wybór 

  

W SKŁADZIE 

optycznych, fotograficznych i geodezyjny: 

„OPTYK RU 
WILNO, ul. DOMINIKAŃSKA 17, tel. 10-58. 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od r. 1840) 

  

FOTO-APARATOW najstynniej- 

szych firm 

ch artykułów 

В   
| 32602308 DORU NAAMA 009466 i 00597 1 

PIANINA | FORTEPIANY 
światowej sławy Pleyel, Bechstein etc., takoż 
Arnold Fibigier,. Kerntopf i Syn, A. Drygas, 
uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych fachowców na Pow. Wysta- 

„Wie w 1929 r. 3 

K. Dąbrowska „. 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

Niemieck: 

  

vii 

  

WILNO, 
a 3, m. 6. 

CENY FABRYCZNE. 

0 1О СЕ Н 6540044, nat „BABE Ba GR ОЛИ ASS EAS ryŻANKI. 
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Pończochy 

Palska Składnica Galanteryjna 

damskie 
Ww 

— „poczwórne stopy" 
modnym doborze kolorów 

juz otrzymałem 

ANCISZEK FRLICZKA 

Zamkowa 9 (róg Skopówki), tel. 6-46 

  

МОНЕ — е 
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Aknszerkašmialowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny, usuwa zmarszcz 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 
kiewicza 46. 

8 Kosmetjla 8 
SRDA PER 
ON OOO 
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KOBIEC Urodę IE LETNISKO - PENSJONAT 
a PE Ładna, zdrowotna miejscowość, wy- 

Roauael S godna komunikacja autobusem, oraz š 

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 

Gabinef 
Racjonalnej Ko- 
smetyki Leczni- 

cze). 
Wilno, Mickiewicza 31 

m. 4. 
I i kobiecą konser- 
[0 t wuje, doskonali, 
odświeża, usuwa jej 
skazy i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 
i łupież. Najnowsze 
zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W, Z. P. 43. 
Ej Fa gz 

8 LOKALE a 
| wadia) 

MIESZK. 5 pok., 
książki, meble, dosk. 
ap. fot. i in. Mickie- 
wicza 43—3, g. 10—13 
i 16—19. 6042—0 

Pokój do wynajęcia 
ze wszystkiemi wygo- 
dami, z telefonem. 
Antokolska 6|1 m. 1-a. 
Tamže do sprzedania 
mebli salonowe (ma- 
hoń). S0S6 1 

ELGSIESZA GA WAZA: 06 KEK 

| bETRISKA | 
Lali LJ 
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Musas: sauuunan | Erupami 

  

   
   

koleją, 16 kilometrów od Wilna. Infor- 

macje W. Pohulanka 9—6, Pani Mon- 

girdowa, od godz. 4 do 6 p. p. —0 

MADA GLAN APALIS A СОИ КОУО 

MIESZKANIE 
5 pokoj. z kuchnią 

ze wszelkiemi wygodami 

DO WYNAJĘCIA 

zauł. św. Michalski 10 m. 4 

M ajta ad i g g kupuje się dobre 
ś towary u 

GŁOWIŃSKIEGO. — Polecamy  imar- 
kizety, jedwabie, jedwabie sztuczne, 
satyny deseniowe, perkale, oraz poń- 

czochy i skarpetki modne. —& 

liwaga — Wileńska Z7T. 

WALA 

! i 
  

  

    
  

  

L] » 1ĄBAJCIE 2 
2 we wszystkich „aptekach i = 

mą składach aptecznych znanego vez 

środka od odcisków m 

© е = Prow. A. PAKA = 
| AVAYAYAWAVAVAVAVE- 

UCZEŃ Zavavau 
VII kl. gimn. human. 
poszukuje kondycji na 
lato w majątku. Mo- 
stowa 16, wejście „BYAWAWA 
ulicy vis-a-vis Ne 27, Udzielamy lekcyj 

od l do 4. " 2256—1 STUDENCI będą udzie- 
w czasie 

wakacyj lekcyj dla 
Kupno i sprzedaż pragnących fi przygoto- 
NEOKUWNANUZZZE WAĆ się do gimnazjum, 

seminarjum nauczycięl- 
Do sprzedania skiego i innych Szkół, 
lynamo Siemensa 20w zakresie od 1-ej d 
„M. i motor elekt-6-ej klasy. . Zgłasz: 

ryczny Ganca 17 K.M.się: Pańska 7 m. 1, 
w należytym porządku 6—8 p. p., ewentualn: 
z gwarancją. 2. samo- Garbarska 14 m. 2, 
chody osobowe i jeden od 2—3 p_ p. —0 
ciężarowy w dobrym 
stanie. Lombard 12. 0 

Fotograficzue aparaty 
i LORNETKI przyjmuję 
do naprawy, wykony- 
wuję roboty sumiennie 

  

  

W. Bilenkim I $-ke 
Spółka z ogr. odp. 

  

        
  

  

к о © i tanio. Antokolska 48, 
Wilno, ul. Tatarska k 2 

Ei mm + rmazallii | 20, dom własny. | ROmanowski: @ 
Istnieje od 1843 r. 

DRUSKIENIKI. | Fabryka i skład 
Pokoje do wynajęcia. mebli: r 
ładnie umeblowane, w jadalnie, sypialnie, Gsiówkę 
nowej słonecznej willi, | salony, gabinety, lokujemy na dobre 

przy ul. Jasnej Ne 7,| łóżka niklowane i procenta. _ Mocnć 
w pobliżu kąpieli sło-| angielskie, kreden- zabezpieczenia Ž 
necznych. Ceny przy-| sy, stoły, szafy, gwarancją zwrotu w 
stępne. Wrap MS krzesła dę- tetminie 

; owe i t. p. Do- Dom H-K „Zacheta“ 

Wydaje się godne warunki i na || Mickiewicza p tel. 

letnisko w Mejszagole, | raty. 9-05. A 

folwark przy szosie i 
miesteczku. Dowiedzieć - 
się u miejscowego pro- LLS 

boszcza. 86F2—0 

LETNISKO 
z utrzymaniem w ma- 
jątku, zdrowa, sliczna 

miejscowość, rzeka, 
lasy. W. Wileńskie, p. 
Swir, maj. Stracza-Ma- 
Ja, M. Sprudinowa. -0 

З РОБАВУЕ 
RAFWEZEĄ : CZOBIREO © GOA 

Francuzka 
poszukuje kondycji na 
lato w domu obywa- 
telskim. Oferty do 
adm. „Słowa* dla Pa- 

TGS 1 

  

Sprzedaje się 
natychmiast domek ZGUBY 
murowany, cena .1.700 
dol. Informaeje:  Cho- Pienas M esat E wre 
cimska 50. Małachow- mygubiony dowód ; 

ski. T0S2—1 bisty, wyd. przez 
Starostwo Dziśnień- 

Sprzedaje SiĘ skie w Głębokiem, na 
BIEDKA na gumowych imię Stefana Mołodzia- 
kołach zupełnie nowa. na, ze wsi Lipacino, 
Oglądać: Gdańska 6, gminy Mikołajewskiej, 
u dozorcy. ezcz—1 p, Dzisna, unieważnia 

się. 01556 
PIANINA. najstynuej  ————— 
szej  wszechświatowej gobioną książkę 
firmy „Erard* oraz Bet- wojskową, wyć: 
tinga i K. A. Fibi przez P. K. U. w 
gera, uznane za naj-Postawach, na imię 
lepsze w kraju, sprze- Tadeusza Bańkowskie- 

daję na dogodnych we-go, rocz. 1899, unie- 
runkach WAZA 4 ważnia się. 

m. 10. 

  

  

  

    

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2. 

       

        

  

RÓŻNE:


