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Opłata pocztowa uiszczona 

Noty kamclerz Niemiec i jego gabinet 
Szesnaście dni trwało w Berlinie 

„przesilenie gabinetowe". Przez sze* 

snaście dni dochodził do władzy no- 

wy następca Bismarcka, Hohenlo- 

he'go, Būlowa i Bethmanna, Hollwe- 
ga. Doszedł do szczytu władzy wy- 
konawczej w Republice Niemieckiej, 

jako Reichskanzi r, czyli premier a 

inaczej jeszcze jako prezes rady mi- 

nistrów: Badeńczyk z Saksonii, w 

Mannhejmie urodzony a w Dreznie 

edukowany, kupiec z zawodu, socjal- 

ny demokrata, Herman Miiller. Na- 

wet jeden z leaderów i „asów" partji. 

Lecz bynajmniej nie osobistość par- 

tyjnie wybitna; podobnie jak były re- 

daktor gazety „Górlitzer Volkszeitung" 

i jeden z filarów gazety „Vorwarts“ 

nie jest żadnym luminarzem prasy 

niemieckiej. 

Herman  Miilier to człowiek  ci- 

chy, spokojny, a dzielny. Nie żaden 

"orzeł, nie żaden bojownik. Jest uoso- 

" zkowości i pokojowości, 

-
«
 

bieniem zdrowego rozsądku, obowią- 

dla której 
mają Niemcy wyraz Friedfertigkelt, 

Dobry gospodarz, Ręczyć można, że 

będą mu oczkiem w głowie ekono- 

miczne stosunki w państwie, a zaś 

nazewnątrz z pewnością od dotych- 

czasowej nie odstąpi polityki Stre- 

semanna — który zresztą jest w no- 

wym gabinecie znowu ministrem 

spraw zagranicznych. 

Nie będąc żadną niepospolitą a 

nawet wybitną osobistością wogóle, 

jest Herman  Mūller wymarzonym 

„mężem zaufania”. Polegać można na 

nim — jak na Zawiszy. Patrjotyzm 

jego urąga wszelkiej wątpliwości. 
Ojczyzna może na niego liczyć — 

zawsze. Jako pośrednik między stron- 

nictwami posiada wysoki dar lago- 

dzenia przeciwieństw, doprowadzania 

do zgody, przemawiania do  roz- 

sądku. 

Dwakroć odegrał historyczną rolę. 

Pierwszy raz było to latem 1914 r. 

kiedy zaniosło się na wojnę niemiec- 
ko-francuską a socjalni-demokraci za- 

równo niemieccy jak francuscy rzucili 

się... zażegnywać grożące niebezpie- 

czeństwo, jako zdeklarowani pacyfis- 

ci. Chodziło o wzajemne porozumie- 

nie się; chodziło o to, aby jednocze- 

śnie w parlamencie berlińskim i pa- 

ryskim nie dopuścić do zawotowania 

kredytów — na wojnę! . Herman 

Miilier, doskonale władający językiem 

francuskim został z ramienia  partji 

delegowany do Paryża jako mąż zau- 

fania Augusta Bebla — i partji. Przy- 

był w momencie zamordowania Jau- 
resa, jedynego człowieka, który był- 

by w stanie powstrzymać rozpętanie 

się wojny... Pomimo, że  Jaurės 

padł, rozpoczęły się  konierencje 

Miillera z socjalnymi demokratami 

francuskimi. Bez potężnej ingerencji 

Jauresa nie doprowadziły do żadne- 

go pozytywnego rezultatu. Nie znale- 

ziono „wspólnej formuły". Miiller 

wrócił do Berlina nie spełniwszy misji 

swojej. 

Po raz drugi ujrzymy go na wi- 

downi wielkich historycznych wyda- 

rzeń, w momencie, kiedy Niemcom 

zwyciężonym dany był termin — do 

podpisania upokarzającego, katastro- 

falnego pokoju. Nikt nie chciał „ręki 

przykladač“ do takiego dzieła! Pod- 

pisać pokój Wersalski! Podpisać, jak 

się wówczas lapidarnie wyrażano „die 

Entmachtung Deutschlands", zdruz- 

-gotanie mocarstwowego stanowiska 
Niemiec? Któżby się odważył! Wów- 
czas zdecydował się Ówczesny mini- 
ster pracy Gustaw Bauer wziąć na 

siebie ciężar i „odium* utworzenia 

gabinetu, czyli rządu, z  którymby 
zwycięska Koalicja mówić mogła. W 
gabinecie Bauera został ministrem 

spraw zagranicznych Herman  Miilier 

i — pod groźbą Foch'a, że przekro- 
czy Ren ze zwycięskiemi wojskami 

anglo - amerykańsko-francuskiemi — 

podpisał traktat Wersalski.. W tejże 
sali lystrzanej Wersalu, w której ob- 

wołane było Cesarstwo Niemieckie, 

co oto rozpadałogsię w gruzy... Tyl- 

ko gdy mu sekretarz kongresu podał 

do podpisu złote pióro „od parady“, 

co je ofiarowali Koalicji Alzatczycy i 

Lotaryńczycy wróceni na ojczyzny ło- 

no, pełnomocnik zwyciężonych — №е- 

miec, minister. Herman Miiller po- 

dawanego mu pióra nie wziął— tylko 

dobył z kieszeni kamizelki swoje 

własne pióro mechaniczne. | histo- 

ryczny dokument niem podpisał. 

Tego spełnienia ciężkiego obo. 

wiązku patrjotycznego w chwili naj- 

niebezpieczniejszej dla własnej reno- 

my i kariery — nie zapomniały Niemcy 

Hermanowi Miillerowi. Jego to wła- 

Ściwie chlubna determinacja powstrzy- 

mała wznowienie działań wojennych 

i zwalenie się na Niemcy niewątpliwie 

najokropniejszych klęsk... Wziąl 

śmiało odpowiedzialność za—pokój. 

Przez długi czas nie mogli mu nacjo- 

naliści wniemieccy tego — darować! 

Dopiero dziś już jest inaczej. Aku- 

rat 28 czerwca 1919 r. był podpisa- 

ny traktat Wersalski, a 28 czerwca 

1928 r. objął Herman Miiller kanc- 
lerstwo Niemiec, najwyższe w kraju 

stanowisko ' władzy wykonawczej. 

Zmieniły się czasy... 
Z wyniesienia Millera na kancler- 

stwo, tego lojalnego do szpiku kości, 

spokojnego, rozumnego polityka o 

umiarkowanych _ przekonaniach 
wszyscy są w Niemczech zadowoleni. 

Wyjąwszy komunistów i deutsch-na- 

cjonalistów... Gabinet Hermana Mii- 

llera jest zawiązkiem Wielkiej Koalicji 

stronnictwa mającej  skonsolidowač 

się na jesieni. Wówczas też ma na- 

stąpić rekonstrukcja gabinetu co do 

portielów ministra sprawiedłiwości. 
Tymczasem socjalni demokraci ma- 

ją w, gabinecie czterech przedstawicieli: 

Severinga na stanowisku ministra 

ganizatora Prus jako republiki, męża 

stanu di primo cartello, Hilferdinga, 

który powtórnie obejmuje tekę mini- 

stra skarbu, Wissela teoretyka partji 

socjal-demokratów, który oprócz tego, 

że jest ministrem pracy, zajmuje je- 

szcze, specjalne stanowisko t. zw. 

Schlichtera czyli państwowego roz- 

jemcy w sprawach nieporozumień o 

pensje, gaże i płaty wogóle. Czwar- 

tym jest sam kanclerz Miller, nie 

piastujący żadnej teki. Wicekanclerza 

obecny gabinet niemiecki nie posiada. 

Centrum otrzymało jedną tekę tyl- 

ko, ministra komunikacji, który jest 

zarazem ministrem „dla terenów oku- 

powanych“. Jest nim von Gućrard lea- 

der i główny inówca partji Centrum. 

Dr. Stressemann reprezentuje stron- 

nictwo Deutsche Volkspartei. Socjalni 

demokraci byliby niewątpliwie zatrzy- 

mali dla siebie tekę ministra sprawie- 

dliwości, musieli ją atoli ustąpić de- 

mokratom na protest bawarskiej 

Volkspartei, że nigdy nie zgodzi się 

na aż pięciu ministrów socjalnych de- 

mokratów, czyli socjalistów w jednym 

gabinecie. Tedy ministrem sprawiedli- 

wości został poseł Koch, wiedzący 

doskonale, że będzie musiał jesienią 

portiel swój złożyć. Bawarska Volks- 

partei ma ministerstwo poczt i tele- 
gratów (Schatzel) a minister Dietrich 

(„der Ernahrung“ dawne rosyjskie 

„prodowolstwija“) jest  luminarzem 
w dziedzinie przedewszystkiem rolni- 

ctwa, sam należąc do t.zw. „„obszar- 

ników'. Jest to jedna z najtęžszych 

głów w stronnictwie demokratów. 

Gabinet Hermana Millera, złożo- 

ny z wybitnych fachowców jaknaj- 
mniej zajętych „wewnętrzną polityką”, 

uchodzi w opinji publicznej za stały 

i długotrwały. 

й ryczałtem. i 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. aiajstah| 
cia nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 

spraw wewnętrznych, znakomitego or- Jacz, 
TTT] 

Expose kanclerza Millera. 
BERLIN, 3 —-7. Pat. Dzis o godz. 3-ej popołudniu rozpoczęło się 

posiedzenie Reichstagu, na którem nowy kanclerz Herman Miiller przed- 
stawił Reichstagowi nowy gabinet i wygłosił w jego imieniu dłuższe expo- 
se, obejmujące 32 strony. : 

Kanclerz rozpoczął od podkreślania znaczenia ostatnich, wyborów о- 
świadczając, że dowiodły one Światu, że Rzesza , Niemiecka po szeregu 

ciężkich lat powojennych weszła obecnie w okres pokojowego stałego 
rozwoju, Fundamenty nowego państwa niemieckiego, iundamenty republiki 
niemieckiej stoją dziś mocno i niewzruszenie. Zadaniem rządu jest Obec- 

nie budować dalej i pracować nad zabliźnianiem ran; zadanych przez woj- 

nę. Albowiem tylko zdecydowana dalsza praca na drodze j-postępu spo- 
łecznego i politycznego odpowiada woli narodu niemieckiego, wyrażonej w 
czasie ostatnich wyborów. Celowi temu służy również i odpowiada skład 

obecnego gabinetu. który wprawdzie nie opiera się jeszcze na zasadzie 

koalicyjnej, jednakże skład jego uzyskał zgodę wszystkich stronnictw, któ- 

re mogły być brane pod uwagę dla stworzenia koalicyjnych podstaw. 

Przedstawiając dalej program gabinetu, na pierwsze miejsce wysunął 

nowy kanclerz zagadnienia polityki zagranicznej, podkreślając, że drogi tej 

polityki nowego rządu są jasno wytknięte. i 
Niemiecka polityka zagraniczna dąžy do swych celów z wolą do po- 

kojowego porozumienia i wyrzekając się myśli o rewanżu. 1 

Nowy rząd trzymać się nadal będzie stanowczo tych ; zasad i wy- 

chodząc z nich będzie dążył do zabezpieczenia Rzeszy Niemieckiej „równo- 

uprawnionego stanowiska wśród narodów, Oraz do skonsolidowania Euro- 

py w drodze szczerej wspolpracy z innemi rządami. | : : 

Jako najważniejsze zagadnienie niemieckiej polityki zagranicznej wy- 
mienił kanclerz sprawę ewakuacji okupowanych obszarów nad Renem i 
Zagłębia Ruhry, podkreślając, że nowy rząd jest w zgodzie z całym na- 
rodem niemieckim i jest przekonany o słuszności roszczeń niemieckich do 
natychmiastowej ewakuacji. 

Niestety, misimy jednak stwierdzić — oświadczył kanclerz — że mo- 

carstwa okupacyjne dotychczas nie wyciągnęły Kkonsekwencyj z rozwoju 
polityki lat ostatnich, co nie pozwalało na osiągnięcie praktycznych wyników 
w dotychczasowych zmiennych dyskusjach w sprawach okupacyjnych. 

Kanclerz podkreśla, że jeszcze tylko półtora roku dzieli naród nie- 

miecki od przewidzianych w traktatach terminów ewakuacji drugiej strefy. 

Rząd niemiecki i cały naród wiedzą, że nie potrzebują obecnie apelować 

do ludności terytorjów okupowanych, gdy chodziło o to, ażeby ta ludność 

wytrwała aż do ostatniego terminu, przewidzianego przez traktaty. Gdyby 

jednak doszło do tego, że kwestja ewakuacji Nadrenji zostałaby zanied- 

bana aż do chwili nadejścia tych ostatecznych terminów, to „oznaczałoby 

niewykorzystanie okazji przekształcenia polityki porozumienia w czyn. 

Problemat ewakuacji terenów okupowanych jest prosty i jasny, trzeba 
tylko dobrej woli, ażeby go rozwiązać. 

Przechwałki o rozbrojeniu. 
Ustęp, poświęcony sprawie ewakuacjji Nadrenji, zakończył kanclerz 

oświadczeniem, że w kwestji tej kieruje się rząd niemiecki zrozumiałem 
dążeniem do odzyskania suwerenności niemieckiej w Nadrenji i do oswo- 
bodzenia ludności tamtejszej od ciężarów okupacji. 

W dalszym ciągu przeszedł kanclerz do przedstawienia współpracy 
niemieckiej w Lidze Narodów, którą scharakteryzował jako jeden z. naj- 
poważniejszych czynników życia międzynarodowego. 

Niemcy — twierdzi kanclerz Miiller — przeprowadziły swoje rozbro- 
jenie do końca i żadne państwo nie uczyniło tyle dla sprawy ogólnego 
bezpieczeństwa, jak Niemcy. 

Świat musi zdać sobie z tego sprawę, że jest to stanem niemożli- 
wym na dłuższą metę, że tak wielki kraj, jak Niemcy, znajduje się całko- 

wicie rozbrojony pośrodku krajów uzbrojonych od stóp do głów. 

Tak zwane kwesfje rzparacyjne. 
Jako dalsze doniosłe zagadnienie przytoczył kanclerz kwestję repara- 

(Dokończenie na stronie drugiej). 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BSARANOWiCZE—ul. Szeptyckiego A. Łaszuk  ; 
ERASŁAW—Księg. T-wa „Lot”. ! 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. | 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 
GRÓDNO— Księg. T-wa „Ruch“, 
HORODZIE]-—K. Smarzyński. 
PWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—-Sklep ,„ledność. 
LiDA--ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa i 

    

Echa wywiadu Marszałka Pilsudskiego w Amalii 
„Polska nie zmieni kierunku swej polifyki zagranicznej”. 

LONDYN. 3 VII. PAT. Prasa anzielska żywo komen- 
tuje wywiad Marszałka Piłsudskiego, podkreślając w szcze- 
gólności jego oświadczenie, że ma zamiar zachować na- 
dał ogólne kierownictwo polityki zagranicznej. „Times* 
pisze: Rząd polski w ostatnich czasach zajął w stosunku 
do wszystkich swoich sąsiadów stanowisko przyjazne i 
pojednawcze. 

Przemówienie Marszałka Piłsudskiego pozwala przy- 
puszczać, że stanowisko to nie ulegnie zmianie, nawet 
por litewski nie wytrąci polityki zagranicznej z obranej 
inji. 

Można mieć nadzieję, wnosząc z przemówienia Mar- 
szałka Piłsudskiego, że nie nastąpi żadna zmiana w tym 
kierunku. 

Fakt, że wystąpienie Marszałka, które nastąpiło mniej 
więcej w tym samym czasie, co rozpoczęte jednocześnie 
rokowania w polskiej i litewskiejsstolicy, należy tłumaczyć 
zwykłym zbiegiem okoliczności, a nie wyrachowaniem. 
Bez względu na to, jakie znaczenie słowa Marszałka mają 
dia Polski, dla Europy jest sprawą pierwszorzędnego zna- 
czenia, by rokowania pomiędzy obu sąsiadami posunęły 
sią prędzej naprzód. 

Ostatnie wiadomości nie są jednak pocieszające. 
Sprawa wileńska — pisze dziennik — i pod względem 

faktycznym i pod względem prawnym została już osta- 
tecznie załatwicna. Jest ©na sztucznie podtrzymywana w 
stanie zaognienia dla celów polityki wewnętrznej, uprawia- 
nej przez jedną ze stron litewskich. ,„Tiines* bardzo зиго- 
wv potępia ostatnie korsarskie (boocanoering) wystąpie- 
nia Woldemarasa, uważając że stanowią one możliwie j:k 
najgorszy wstęp do rokowań. Gdyby nieszczęśliwy żbieg 
okoliczności doprowadził do konfliktu ostrzejszego między 
obu narodami Woldemar:s nie mógłby nigdy liczyć na to, 
że ogólna symp:tja będzie po jego stronie. 
LL LL LLS LS A 

Kongres unii świafowej stowarzyszenia przyja- 
ziół Ligi Narodów. 

HAGA. 3.VIIL. PAT. Tegoroczny kongres unji Światowej stowarzy- 
szenia przyjaciół Ligi Narodów Otwarty został w poniedziałek w histo- 
rycznej sali rycerskiej zamku haskiego 'w obecności. „ okeła- 200 przedsta: 
wicieli 30 narodów oraz przedstawicieli korgusu dyplomatycznego i władz 
holenderskich. 

Otwarcia dokonał przewodniczący delegacji 
prezes unji prof. Dembiński. 

Obrady zwykłe kongresu rozpoczęły się we wtorek. 
Program zawiera między innemi kwestję przyjęcia do unji gdańskie- 

go stowarzyszenia przyjaciół Ligi Narodów, takiegoż stowarzyszenia nie- 
mieckiego z Jugosławii, polskiego stowarzyszenia P. L. N. z Niemiec oraz 
cały szereg kwestyj mniejszościowych, między innemi skargę mniejszości 
niemieckiej z Tyrolu południowego i mniejszości węgierskiej z Czechosło- 

ie W GEREWIE 
Posiedzenie komifefu do sprawy roziemstwa I bezpieczeństwa 

GENEWA, 3—7. Pat. Na dzisiejszem posiedzeniu komitetu do spraw 
rozjemstwa i bezpieczeństwa część delegatów, a wśród nich delegat Polski, 
wyraziła ubolewanie, że opracowany w Genewie ostateczny projekt paktu 
o wzajemnej pomocy nie zawiera klauzuli na wypadek jawnego pogwałce- 
nia obowiązujących przepisów przez jakieś państwo. ° 

Delegat turecki starał się uzgodnić wysuwaną przez jego rząd tezę 
z przyjętemi w. traktatach zobowiązaniami wzajemnej pomocy. Komitet о- 
droczył rozpatrywanie tej spiawy do następnej sesji. 

Teksty arhiirażu i bezpieczeństwa. : 
GENEWA, 3.VII. PAT. Plenum komitetu arbitrażu i bezpieczeństwa 

przyjęło w drugiem czytaniu teksty układów o arbitrażu i konsylacji, t. 
zw. wzory a, b, c. Zakończono ogólną dyskusję nad niemieckiemi zalece- 
niami o środkach zapobiegawczych przeciwko wojnie. Odesłano je do ko- 
misji redakcyjnej w bieżącej sesji komitetu. 

Naogół większość komitetów, a w szczególności Anglja, zapatruje się 
krytycznie na zalecenia niemieckie. Polska, Francja, Jugosławja podkreśliły 
konieczność uzupełnienia propozycji niemieckiej efektywną kontrolą spra- 
wowaną przez Ligę Narodów. 

Jutro odbędzie się dyskusja na plenum komitetu 
szym wzorem t. zw. typem „b* układu o wzajemnej pomocy, 
do paktu reńskiego. 

polskiej i tegoroczny 

  

nad najważniej- 
zbliżonym 

Echa zamachu w Skupczynie. 
Poseł Kaczicz wykluczony z własnego stronnictwa. 

BIAŁOGRÓD, 3 VII. PAT. Parlamentarna grupa radykalna jedno- 

myślnie wykluczyła ze stronnictwa posła Raczicza, sprawcę zbrodni, popeł- 

nionej w Skupczynie 20 czerwca. 

Nowy rząd w Grecji 
Twarzy go Wanizelos. 

ATENY, 3-VII PAT. Venizelos otrzymał misję utworzenia nowego 
gabinetu, który złożyć ma przysięgę w dniu dzisiejszym. 

Venizelos oświadczył przedstawicielowi agencji Hawasa, że prezydent 
republiki Conduriotis dał mu prawo rozwiązania lzby i ogłoszenia nowych 

wyborów. Jednakże nie jest wykluczone, że nowy gabinet przedstawi się 

obecnej Izbie. Polityka zagraniczna prowadzona będzie według linij wyty- 
cznych poprzedniego gabinetu. 

$fraik na okrętach greckich 
ATENY, 3.VIL. PAT. W tutejszym porcie zastrejkowali na dwóch 

okrętach palacze. Przedsiębiorcy budowy okrętów postanowili ogłosić lo- 

kaut. Przewidują, że w dniu dzisiejszym wybuchnie strejk wszystkich pra- 

cowników okrętowych. 

Wysokie odznaczenie polskiego dziennikarza 
NOWY YORK, 12 VII. PAT. Przedstawiciel Polskiej Agencji 

Telegraficznej na Stany Zjedn. Am. Półn. dr, Wojciech Morawski 
odznaczony został arderem Legii Honorowej za zasługi, polożo- 
ne dla zacieśnienia stosunków polsko-francuskich i francusko- 
amerykańskich na stanowisku prezesa nowojorskiego klubu 
korespondentów prasy zagranicznej. 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy įednoszpaltowy na 5гоп!е 2-е) 1 3-е) 30 gr. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY— vi. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY—J. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“, 
SWIECIANY POW.—Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 
WOEKOWYSK--Kiosk B. Gotembiowskiego 

Wojtkiewicz—Rynek. 

      
Za tekstem 10 groszy. 

  

3.Vii. 28. 
Usfawa skarkową. 

W „Dzienniku Ustaw* nr. 63 z dn. 1 
lipca ogłoszono ustawę skarbową z dnią 
22 czerwca 1928 roku zą okres od 1 kwie- 
tnia 1928 do 31 marca 1929 r. Ustawę skar- 
bową podpisał Prezydent Rzeczypospolitej, 
prezes Rady ministrów, prof. Bartel i mi- 
nister skarbu p. Czechowicz. 

Powodzenie nowej premjówki. 
W pierwszych dniach subskrypcji 

w samej centrali P.K.O. same tylko 
drobne zapisy na 4 proc. premjową 
pożyczkę inwestycyjną przekroczyły 
miljon złotych. 

Napływają również liczne zgłosze- 
nia z prowincji za pośrednictwem 
urzędów pocztowych, a inne instytu- 
cje bankowe, które zapisy przyjmują, 
sygnalizują także niebywałe zaintere- 
sowanie publiczności dla nowego pa- 
pieru. 

Nowoemitowana obecnie 4 proc. 
pożyczka inwestycyjna osiągnie nie- 
wątpliwie tak jak „dolarówka” w krót- 
kim czasie znaczną zwyżkę kursu. 
Dlatego też popyt na ten papier jest 
niebywały, jak na nasze Stosunki, a 
zapisy na obligacje tej pożyczki, wpły- 
wające do banków  sukskrypcyjnych, 
przewyższą znacznie przed terminem 
zamknięcia subskrypcji normalną kwo- 
tę pożyczki, 

Obecna cena ob'igacyj tej pożycz- 
ki wynosi 100 złotych (z doliczeniem 
1 zł 15 gr. na kupon bieżący) za je- 
dną obligację wartości nominalnej 
100 zł. w złocie. 

5 miljony złotych w ciągu £ dni 
W samej В. К @. 

W ciągu pierwszych 4 dni sub- 
skrypcji 4 proc. premjowej pożyczki 
inwestycyjnej zapisy na obligacje tej 
pożyczki wyniosły w samej tylko 
P.K.O. i w urzędach pocztowych prze- 
szło 4 miljony złotych. 

Obecnie dopiero zaczynają  na- 
pływać liczne zgłoszenia z prowincji, 
tak, iż «w najbliższych. dniach ilość za- 
pisów na obligacje przewyższy kwotę 
pożyczki, wyłożonej do sprzedaży. 

Żywiołowy pęd Polski ku morzu. 
Z inicjatywy ministerstwa prze- 

mysłu i handłu zostanie utworzona 
w najbliższym czasie stała komisja 
do spraw wybrzeża morskiego. 

Zadaniem powyższej komisji bę- 
dzie skoordynowanie dotychczasowej 
akcji poszczególnych urzędów parist- 
wowych w kierunku rozwoju wybrze- 
ża morskiego. Komisja ta będzie 
pracowała niezależnie od istniejącej 
już od dłuższego czasu komisji do 
spraw rozbudowy portu i miasta 
Gdyni. 

W skład nowej komisji wejdą 
przedstawiciele ministerstwa: przemy- 
słu i handlu, robót publicznych, 
spraw wewnętrznych, komunikacji, 
skarbu, spraw wojskowych, rolnictwa 
oraz delegaci województwa pomor- 
skiego i starostwa mórskiego 

Pierwsze posiedzenie nowej ko- 
R» odbędzie się w dn. 6 sierpnia 
r. 

Prośby a ułaskawienie należy 
kierować d0 wojewodów. 

. , Ministerstwo spraw wewnętrznych wy- 
jašnito okėlnikiem do wszystkich władz 
państwowych, że wszelkie prosby O daro- 
wanie skutków prawomocnych orzeczeń 
karno-administracyjnych winny być wno- 
szone do wojewodów, którzy z kolei kie- 
rować je będą do ministerstwa spraw wew- 
nętrznych. 

W prośbach nie wolno kwestjonować 
prawomocności orzeczeń, a należy jedynie 
prosić o uwzględnienie warunków 050- 
bistych. 

Podpis nolski pod układem w 
sprawie sfafufu dia uehodźców 

rasyjskich i ormiańskich. 

GENEWA, 3 VIL PAT. Ukończona tu 
została międzynarodowa konferencja w 
sprawie statutu prawnego @1а ` uchodźców 
rosyjskich i ormiańskich. Delegat polski 
Malhomme podpisał układ z zastrzeżeniem 
co do artykułu pierwszego, na mocy któ- 
rego uchodźcy mogliby pod protektoratem 
międzynarodowego biurą pracy stwarzać w 
krajach, w któryct przebywają sui generis 
urzędy konsularne. 

„Na wniosek Francji został opracowa- 
ny i podpisany układ w sprawie wydawa- 
nia paszportów nansenowskich uchodźcom 
tureckim, asyryjskim i asyro-chaldejskim. 

Przy tej sposobnosci delegat Polski 
podkreślił, że istnieje jeszcze jedna grupa 
uchodźców, mianowicie uchodźcy ukraiń- 
scy, którzy dotychczas byli niesłusznie włą* 
czeni do kątegorji uchodźców rosyjskich. 
Oświadczenie to zostało wniesione do pro- 
tokułu konferencji. 
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ECHA KRAJOWE 
SMORGONIE (p. Oszmiański). 

Gdy w roku ubiegłym klęska nawiedzi- 
iu Małopolskę Wschodnią to całkiem słusznie, 
wyrażając współczucie, z pobudek czy- 
sto humanitarnych całe społeczeństwo pol- 
skie odruchowo pośpieszyło z pomocą poszko 
dowanym ofiarom powodzi . Stokroć 
większa klęska dotknęła miasto Smorgonie, 
które mimo to dotychczas zapomniane jest, 
jak głosi przystowie, przez Boga i ludzi. 

Miasto Smorgonie, liczące przed wojną 
swiatową ponad 30,000 mieszkańców, sty- 
nęło niegdyś ze swego handlu i przemysłu 
na terenie Wileńszczyzny, a zwyrobów gar- 
barskich znane było w całej ówczesnej 

i. Przemysł miasta, przeważnie gar- 
1, zatrudniał większą cz mieszkań- 

„ niezależnie od wielkiej ilości małoroi- 
okolicznych wsi, również czerpiących 

źródia utrzymania z zarobków w mieście. 
we wrześniu 1915 roku łudność nasza, 

pozostawiając na pastwę łosu swój całka- 
wity tak ruchomy jak i nieruchomy majątek, 
pod bagnetami i knutami wojsk rosyjskich, 
gwałtem została wypędzona i zmuszona roz- 
sypać się po całej Kosji, gdzie prowadziła 
tułaczym ciężki żywot około 7 lat. Z tytułu 
sweg pochodzenia i narodowości mieszkań- 
ty $morgoń maltretowani byli przez rosjan, 
4 wkońcu przez bolszewików, ginęli z powo- 
du panujących tam głodu i epidemij. 

A gdy doszła ich radosna wieść o odzy- 
niu niepodiegłości Polski i możliwości 

tu do Ojczyzny, zwalczając wszelkie 
przeszkody, resztk. ił powróciłi doSmor- 
goń, a raczej domi a, gdzie istniało nie- 
gdyś miasto, gdyż zamiast swych siedzib, 
zastali gruzy doszczętnie zdemołowanych i 
zniszczonych budowii. Ulice miasta zryte by- 
ły pociskami, okopami, porośnięte brzeziną 

„i chwastami oraz zawałone koiczastym dru- 
tem i. t. p., gdyż los z rządził, że Smorgonie 
w ciągu trzech lat znajdowały się między 

vcjami niemiecko-rosyjskiemi. 
Trudno opisać stan, w jakim znajdowali 

się rozbitki smorgonian po powrocie doQj- 
czyzny. Brak wszelkich środków  dožyci 
dachu nad głową oraz głód i nędza dor 
ty ich przygnębiały. Za mieszkania przyjęto 
wilgotne blindaże resztki okopów i pozosta- 

ch niezawalonych piwnic. Trawy i po 
y przy skromnej pomocy ze strony 
Amerykańskiej nie rzadko były jedy- 

nym środkiem ich odżywiania. 
Powyższe warunki życia i panujące wów- 

czas epidemje dziesiątkowały pozostałych 
rozbitków miasta Smorgoni a bardziej wy- 
trwali i odporni dotyczczas mieszkają w pi- 
wnicach bądź toteż dzięki dorażnej lecz nie- 
znacznej pomocy Rządu pobudowali prowi- 
zoryczne chatki, lecz niestety wobec braku 
warsztatów pracy przy zupełnej niezamoż- 
ności ludności warunki jej życia dalekie są 

    

    

  

      

   

     

   

  

     

  

   

jeszcze od normalnydh. 
Powstające obecnie miasto Smorgonie li- 

czy 
szej 

już ponad 5000 mieszkańców w 
części garbarzy b. rodków do życia, o 

ekujących lepszego jutra. Stwierdzić na- 
cży, że ludiość tutejsza mimo wszystko ża- 
chowuje sw*i patrjotyzm i lojalność oraz 
przywiązanie dowładz polskich.  Cierpliwie 
znosi swą ciężką dolę, nie zna i znać nie chce 
żadnych antypaństwowych  erganizacji i 
hurtków, lecz kroczy do lepszego jutra dro- 
gami legalnemi wierząc, że sprawiedliwości 
stanie się zadość i że wersje, iż Smorgonie 
są zapomniane przez Boga i ludzi powtarza- 
ne wreszcie nie będą. 

Ludność naszego miasta nie żąda by ją 
specjalnie wyróżniano i by lepiej jej miało 
się powodzić niż innym współrodakom, prag- 
nie natomiast znośniejszej egzystencji, której 
nieodzownym warunkiem jest: 

1) uzyskanie od Rządu dotacji pienięż- 
nej na odbudowę zniszczonych zabudowań. 

2) umorzenie wydanych w swoim czasie 
niektórym mieszkańcom tutejszejgo miasta 

:k na odbudowę, których termin 
płaty już upływa, 

3) uzyskanie dotacji na na budowę szko- 
ly powszechnej, 

4) uzyskanie dotacji na budowę i uro- 
chomienie średniego zakładu naukowego, 

5) uzyskanie na specjalnych warunkach 
pożyczek na uruchomienie przemysłu gar- 
barskiego, 

6) uzyskanie na ulgowych warunkach 
i na wybudowanie hydroelektrowni 

  

więk- 
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7) uzyskanie zapomogi na odbudowę 

czterech mostów i bruków w kwocie conaj- 
mniej 90.000 zł. z sum przewidzianych na 

   

damia, iż zapisy na Kursa na 

przy ul. Mickiewicza 22 m. 5. 

Handlu, Stenograija, 
Angielski, Francuski i Niemiecki. 
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GLOSY REGJONADNE. 
L 

O landes! O iorėis! Pierres 
“ sombres et hautes,—Bois qui 
couvrez noschamps, mers qui 
battez nos sótes,—Villages ой 
ies morts errent avec les vents, 
--Bretagnel d'ou te vient 'amour 
de tes enfants! 

A. Brizeux 

Zasianie całej Rzeczypospolitej Pol- 

skiej przez rząd nasz W ojewó d z- 

kiemi komitetami Regjonalaemi— 

zaskoczyło nas nagłe i niespodzie- 

wanie. 
Może tam, w stołecznej Warsza- 

wie wiedziano coś, wśród śspołeczeń- 
stwa, o gotującem się z arządze- 

niu. My tu, w tak zwanej Wileń- 
szczyznie, w naszym „kresowym”* ko- 
zim rogu państwa, dopiero z ust pa- 
na wojewody dowiedzieliśmy się pew- 
nego pięknego popołudnia o akcji 
„regjonalneį“ rządu mającej być reali- 
zowaną—w ten a nie w inny sposób. 

Przedewszystkiem cała praca re- 
gjonalna, zakrojona na szereką skalę, 
podzielona została całkiem admini- 
stracyjnie,.. na województwa. Każdy 
z pp. wojewodów upatrzył sobie w 
obrębie swego województwa, cer- 

tum quantum osób, mniej wię: 

cej 60 do 10-ciu, zdolnych, jego zda- 

niem, opracować dla rządu plan pra- 

cy regjonalnej „na obszarze woje- 

wództwa”* tudzież wykonać ią przy 

poparciu organów rządowych biuro- 

kratycznych. I tych 60 do TO-ciu osób 
otrzymało za podpisem p. wojewo jy     

Wykłady rozpoczną się we wrześniu w godz. od 6—9 wiecz. 
Program obejmuje następujące przedmioty: 

\ ) Ogólno Handlowa 
BUCHALTERJA: ( Bankowa 

Przemysłowa. 
Arytmetyka Handlowa, Korespondencja i Biurowość, Nauka o 

Nauka Pisania na Maszynach oraz języki: 

ten cel ustawą z dnia 31/11-1928 r. (Dz. U. 
R.P. Nr. 43 poz. 420 $ 7), к 

i 8) uzyskanie długoterminowego kredytu 
na zwiększenie kapitału odrotowego Komu- 
nalnej Kasy Oszczędności. 

U anie wymienionej w p. l-ym dotacji 
umożliwi przynajmniej częściową odbudowę 
zrunowanego miasta umorzenie zaś pożyczek 
wymienionych w p. 2-gim będzie zapobie- 
żeniem przed niechybną ruiną materjalna 
osób zainteresowanych. 

Dotacje na budowę szkoły powszechnej i 
średniego zakładu naukowego umożliwią za- 
niedbanej dotychczas dziatwie miasta i oko- 
licy kształcenie się co jest nie tylko potrze- 
bą miasta, lecz nieodzowną koniecznością 
ogólno-państwową. 

Posiadanie własnej hydroelektrowni wpły- 
nie decydująco na podńiesienie przemysłu 
miasta oraz da w przyszłości znaczne docho- 
dy na cele ogólne. 

Uzyskanie zapomogi na odbudowę mo- 
stów i bruków doprowadzi miasto domożli 
wego stanu, gdyż dotychczasowy uniem 
wia komunikację i należyty stan sanitarny. 

Uzyskanie pożyczek na urochomienie gor- 
barni i zasilenie funduszu obrotowego Komu- 
nalnej Kasy Oszczędności podniesie przemysł 
miasta oraz handel z korzyścią dla państwa i 
da możność zarobkowania ludności tutejszej 
stwarzając jej przeciętne warunki życiowe. 

R. S. 

   
  

  

KTO MA KSIĄŻKI DO CZYTANIA, NA- 
DAJĄCE SIĘ DLA CZYTELNIKÓW WIEJ- 
SKICH A LEŻĄCE W DOMU BEZINTERE- 
SOWNIE, NIECH JE ZŁOŻY W OFIERZE 
DLA WSi, KTÓRE TYCH KSIĄŻEK 
BARDZO POTRZEBUJĄ. KSIĄŻKI PRZYJ- 
MUJE RADA OPIEKUŃCZA KRESOWA, 
WILNO ZYGMUNTOWSKA 22 w godz. 4-8 

Świafowej sławy kurorty I damy 
zdrowia 

Pensjonaty, internaty dla dziewcząt i 
dla chłopców. Cena całego utrzymania 
dla dzieci wynosi 140 fr. szwajcarskich, 
dla dorosłych 150 fr. szw., która jest 
stałą dla czterech uzdrowisk przy tygo- 
dniowej zamianie. Referencje przeszło 
tysiąca rodzin. Prospekty na żądanie. 

(Zworotna portorjum). 
Bureau der Pensionnaten Pestalozzi 
(Fćdćration Internationale des Pension- 
nats Europćens) żudapest, V., Alkotma- 
ny Strasse 4. I. (Telephon: Terćz 242 —36). 

Kurorty i domy zdrowia: 

Na Węgrzech: Budąpeszt, Siófok. W 
Szwajcarii: Genewa, *) Lozanna, *) Neu- 
chatel, *) Lucerna, Montreux, *) Zurich, *) 
Lugano, St. Moritz, We Francji: Paryż, *) 
Deauville, Trouville, Biaritz, Aix-les-Bains, 
Grenoble, *) Evian (Genewskie Jezioro), 
Chamonix, Na Francuskiej Riwierze: St. 
Raphael Cannes,Nizza, Juan-les-Pins, Monte- 
Carlo, Mentona, W Anglii. Londyn *), Cam- 
bridge, *) Brigthon, Folkstone, We Wto- 
szech: San-Remo, *) Nerwi,! Wenecja, Bor- 
dighera, Abbazia, Riccione, Rzym, Neapol, *) 
Palermo, Meran. W Austrii: Wiedeń, * 
Zeli-am-Zee, Linz,*) Insbruck,*) Salcburg,*) 
W Niemczech: Berlin, *) W Belgji: Osten- 

da, W Afryce: Algier, Tunis. 
W miejscowościach, zaznaczonych gwia- 

zdką, internaty dlą chłopców i dziewcząt, 
oraz dla dorosłych są otwarte przez cały 
rok. Inne pensjonaty i kurorty otwarte są 
tylko w ciągu lipca, sierpnia i wrześnią. 

Wycieczki mają zniżki od 25 proc. do 
50 proc: oraz pullmanowskie wagony. Ce- 
na utrzymania w ciągu roku szkolnego (od 
15 września) wynosi 110 franków szwajc 

miesięcznie. 8—2221 

Podziękowanie. 
Wszystkim pp. lekarzom Kliniki chirur- 

gicznej USB. w Wilnie wraz z p. prof. Mi- 
chejdą na czele, którzy bezpośrednio się 
przyczynili do naprawy Stanu zdrowia mej 
żony, jak równieź personelowi sanitarnemu, 
—składa swe gorące podziękowanie uczeń 
wydz. lek. USB. w Wilnie 

Marjan Beszko. 

Roczne Kursa Hmdlooe © Gilnie, 
Zarząd powyższych Kursów, egzystujących od r. 1919, 

rok bieżący przyjmuje sekretarjat 
iKursów w godz. 5-7 pp. w lokalu Szkoły Pisania na Maszynach 
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zaproszenie na „posiedzenie organi- 
zacyjne Wojewódzkiego Komitetu Re- 
gjonalnego“. 

Okazało się jednak, że do „orga- 
nizowania“ nic już niema. W biuro- 
kratycznych centralach warszawskich 
wszystko już było zgóry zorganizo- 
wane i przez władze miarodajne za- 
twierdzone. Sformułowany był cel pra- 
cy nazwanej regjonalną w poszcze- 
gólnych województwach. Zaproszenie 
p. wojewody rozpoczynało się od 
słów: W celu stworzenia wyczerpu- 
jącej charakterystyki Województwa 
Jako jednostki regionolnej, która jest 
konieczna dla władz państwowych..." 
Powtóre otrzymaliśmy do rąk ułożony 
w Warszawie i zatwierdzony statut 
(normalny) dla każdego Wojewódzkie- 
go Komitetu Regjonalnego. Nie dość 
na tem. Mianowany sekretarzem Wileń- 
skiego Wojewódzkiego Komitetu Re- 
gjonalnego p. Wiktor Piotrowicz od- 
czytał opracowane niezmiernie szcze- 
gółowo również w Warszawie „Tym- 
czasowe instrukcje” dla każdej z trzech 
sekcyj, na które ma rozpadać się Ko- 
mitet Regionalny, więc dla sekcji ogól- 
no-gospodarczej, oświatowo-kultural- 
nej i rolniczej. Owe „instrukeje“ byly 
to najautentyczniejsze —- programy. P. 
Piotrowicz czytał długo. W miarę 
czytania wyrastał w wyobraźni słu- 
chaczów obraz owej, wspomnianej w 
zaproszeniach p. wojewody, cha ra- 
kterystyki województwa, niepo- 
zostawiającej literalnie nic do życze- 
nia pod wzgiędem—pełności. Nic do- 
dać, nic ująć! Całe—w obrębie woje- 
wództwa - życie społeczne i ekono- 

> 
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(Początek ua stronie pierwszej). 

cyjną, posiadającą decydujące znaczenie dla finansowego położenia Nie- 
miec na długie lata. 

Dalej przeszedł kanclerz do polityki gospodarczej handlowej, dekla- 
rując w imieniu nowego rządu solidarność z uchwalonem przez rząd po- 
przedni przyjęciem rezolucji genewskiej koferencji gospodarczej. W -zakre- 
sie polityki gospodarczo-handlowej nowy rząd będzie dążył: 1) do obni- 
żenia stawek celnych w drodze umów międzynarodowych, 2) do rozsze- 
rzenia sieci stosunków traktatowych, w szczególności z państwami poło- 
żonemi na wschód i południowy wschód od Niemiec, 
dzenia autonomicznych zniżek celnych. 

3) do przeprowa 

Kanclerz Miiller zapowiedział dalej ratyfikację umowy waszyngtoń- 
skiej o 8-godzinnym czasie pracy. 

sprawa Reichswehry. 
W sprawie Reichswehry podkreślił kanclerz, że siła zbrojna republiki 

niemieckiej musi stać ponad stronnictwami. Zagadnienia wojskowe nie 
mogą być rozważane z partyjnych punktów widzenia. Rząd będzie ze swej 
strony troszczył się o to, ażeby wojsko to było uposażone we wszelkie 
potrzebne Środki w zakresie zadań jego wojskowych. 

Horoskopy. 
Kanclerz zakończył swe wywody oświadczeniem, że deklaracja rządo- 

wa ma pokazać Reichstagowi, iż nowy gabinet ma poważną i szczerą wolę 

do rozwiązywania ciężkich zadań, jakie przed nim stoją, 
wszelkich sił, jakiemi rozporządza. 

przy pomocy 

Badźwięk w prasie. 
BERLIN, 3. VIL. PAT. Przemówienie kanclerza Miillera spotkało się 

z ustawicznemi przerywaniami na ławach komunistów i hitlerowców, Na- 
tomiast 
oklaski. 

na ławach centrum i socjalistów rozłegały się «o pewien - czas 

Dzienniki prawicowe zhugengergowskie komentują expose kanclerza 

w sposób drwiący, podkreślając, że expose to nie porusza żadnej ze $рог- 

nych kwestyj, które 
rządu. 

Natomiast demokratyczny „8-Uhr Abendblat" 

odgrywały roię przy rokowaniach o utworzenie 

twierdzi, że expose 
kancierza wywołało zadowolenie na ławach centrum, a nawet niemieckiej 
partji ludowej, która jeszcze wczoraj zgłaszała poważne zastrzeżenia, co do 
tego, czy będzie głosować za votum zauiania. 

Poszukiwanie Amundsena i załogi Ifalii. 
Na śladach... 

WIEDEŃ, 3 VII. PAT. Do dzienników donoszą z Kopenhagi, że 
otrzymano tam wiadomości z Moskwy, że została odszukana grupa Lund- 
berga, przez rosyjski statek do łamania lodów „Krasin*. Szwedzki komi- 
tet pomocy jest natomiast zdania, że nie chodzi tu o grupę Lundberga, 
lecz o grupę Malmgrena. 

Istnieje komunikacja z grupą Wiglieriego. 
RZYM 3 V;l Pat. Kapitan statku „Citta di Milano* donosi, że od wczoraj ko- 

munikacja radjotelegraficzna z š 
Statek „Brąganza* przyby: 

rupą Viglieriego uległa znacznej poprawie. 
do Vitgobay, skąd uda się do Kingsbay. Przewiezie 

on na statek „iłobby* samoloty Larsena i Llitzowa, które udądzą się na poszukiwa- 
nie Guilbauda i Amundsena. 

Łamacz lodów „Krasin* zmuszony był zwolnić szybkość jazdy koło wysp Soores- 
bay. Pewien lotnik niemiecki ofiarował do dyspozycji komitetu ratunkowego dwa 
samoloty, zaopatrzone we wszelkie przybory. 

„Małygin* brnie naprzód. 
MOSKWA, 3 Vil. PAT. Wiatry, rozpędzające kry, przyczyniły się do szybszego 

posuwania się naprzód łamacza lodów „Matygina“, udającego się w Kierunku wysp 
Nadziei. Dotychczas wiadomości o łotniku Babuszkinie brak. 

Daremne poszukiwania Amundsena. т 
OSLO, 3.VII, PAT. Marynarka norweska dokonata wzdtuž wybrzežy Nor- 

wegji poszukiwań Amundsena, jednakże bez skutku. 

IDZIKOWSKI — KUBALA 
A więc dziś łofnicy nasi wyruszą na podhbj Aflantyku? 
LE BOURGET. 3 7. Pat. O ile warunki atmosferyczne na 

to pozwolą, lotnicy polscy mjr. Idzikowski i Kubala odlecą do 
Nowego Yorku w nocy z 4 na 5 bm. 

Wyrok w sowieckim procesie inżynierów nie- 
mieckich zapadnie jutro. 

MOSKWA, 3.VII, PAT. W dalszym ciagu rozpraw w procesie szachtyń- 
skim po ostatniem słowie oskarżonych trybunał udał się na narady. Ogłosze- 

nie wyroku spodziewane jest we czwartek. 

Samolały lifewskie nad Druskienikami. 
W związku z odbywającemi się 

obecnie ćwiczeniami armii litewskiej w 
pobliżu pogranicza polskiego, w ostat- 
nich dniach w okolicy Druskienik zau- 

wążono kilka samolotów litewskich, któ- 
re w czasie manewrowania kilka razy 
przelatywały na stronę polską. 

Zatrzymanie dwóch zbiegów armii sowieckiej. 
W dniu wczorajszym na pograniczu 

polsko-sowieckim koło Iweńca polska straż 
pograaiczną zatrzymała dwóch żołnierzy 
sowieckich, w czasie gdy nielegalnie prze- 
kroczyli granicę z Rosji do. Polski. 

W toku dochodzenia zatrzymani zez- 

  

miczne, gospodarskie i oświatowe jak 
na dłoni. Sekcje zaś, dobywszy na 
światło dzienne taki obraz, niech 
przystąpią do układania dla rządu 
do adczych memorjałów... 

Oto zaś jak brzmi początek 
programowej instrukcji np. dla Sekcji 
oświatowo-kulturalnej. 

„Sekcja oświatowo-kulturalna sie- 
rą swoich zainteresowań powinna 
objąć trzy główne dziedziny: 1) oświa- 
ty i wychowania publicznego w 
ścisłem znaczeniu tego wyrazu, 2) 
popierania kultury estetycznej i 3) 
konserwowania kultury regjonalnej. 
Stopień uwagi i suma energji, jakie 
sekcja powinna poświęcać każdemu z 
z zagadnień, zawartych w trzech po- 
wyższych dziedzinach, muszą być 
uzależnione od różnych okoliczności 
zarówno natury ogólnej, jak i lekal- 
nych. Przedewszystkiem więc inaczej 
ustosunkować się musi sekcja 1) do 
tych zagadnień, które są objęte Ssy- 
stematyczną działalnością organów 
państwowych, 2) inaczej do tych, 
które wchodzą w zakres działania 
organów samorządu  terytorjalnego 
lub gospodarczego, a wreszcie 3) ina- 
czej do tych, które są pozostawione 
inicjatywie i pracy stowarzyszeń lub 
innych instytucyj oświatowo-kultural- 
nych. 

Przy pierwszej kategorji zagad- 
nień rola sekcji musi być wyłącznie 
opinjodawczą, przyczem główna uwa- 
ga powinna być zwrócona na to, 
czy działająca na terenie województwa 
organizacja państwowa zdołała w 
dostatecznej mierze przystosować 

nali, iż wobec złego obchodzenia się z 
żołnierzami w armii sowieckiej postąno- 
wili zdezerterować iudać się do Polski. 

Do czasu wyjaśnienia sprawy zbiegów 
sowieckich przekazano do dyspozycji о4- 
nośnych władz granicznych (x) 

  

swoją działalność zarówno pod 
względem ilościowym jak i jakošcio- 
wym do specyficznych potrzeb i 
odrębnego charakteru regjonu. 

W traktowaniu drugiej kategorii 
zagadnień (objętych przez samorząd) 
sekcja może posunąć się już o krok 
dalej, gdyż zależnie od potrzeby mo- 
że się stać czynnikiem koordynują- 
cym pracę różnych organów samo- 
rządu, a także ogniwem, łączącym 
działalność organów .samorządu z 
pracą organów państwowych. 
„Wreszcie przy zagadnieniach trze- 

ciej kategorji sekcja powinna: 1) pil- 
nie obserwować, czy akcja działają- 
cych na terenie województwa instytu- 
cyj oświatowo-kulturalnych odpowia- 
da istotnym potrzebom regjonu z 
punktu widzenia interesu państwo- 
wego i zależnie od wartości tej pra- 
cy z tego punktu widzenia udzielać 
lub odmawiać swego poparcia i b) 
ustaliwszy na terćnie regjonu  istnie- 
nie potrzeb niezaspakajajanych albo 
w stopniu wyraźnie niedostatecznym 
przez istniejące stowarzyszenia, wy- 
stępować z inicjatywą powołania do 
życia nowych organizacyj lub rozsze- 
rzenia na teren regjonu” działalności: 
organizacyj istniejących na innych te- 
renach państwa, a powołanych do 
zaspokajania stwierdzonych przez 
sekcję potrzeb. 

Oto próbka instrukcyj. 
Zajrzyjmy do Statutu. 
W Statucie czytamy: „Wojewódzki 

Komitet Regjonalny ma za zadanie 
a) Krzewienie idei i ruchu regjo- 

nalistycznego na terenie Województwa, 

Jak bolszewicy W. praktyce 
Bolszewicy w Rydze zobowiązali 

się wobec Polski w art. VII. $ I. 
traktatu „Rosja i Ukraina zapewniają 
osobom narodowości polskiej, znaj- 
dującym się w Rosji, Ukrainie i Bia- 
łorusi na zasadzie równouprawnienia 
narodowości wszystkie prawa, za- 
bezpieczające swobodny rozwój kul- 
tury, języka i wykonywania obrząd- 
ków religijnych", i $ 3. Ustęp 2 
„Kościoły i towarzystwa religijne ma- 
ją prawo użytkowania i nabywania 
majątku ruchomego i nieruchomego, 
koniecznego do wykonywania obrząd- 
ków religijnych oraz utrzymywania 
duchowieństwa i instytucyj kościel- 
nych. Na tych samych zasadach ma- 
ją one prawo korzystania z kościo- 
łów i instytucyj, koniecznych do wy- 
konvwania obrządków religijnych. 

Teraz zobaczymy, jak wyglądają te 
zapewnienia w praktyce. Ludność 
chrześcijańska mówi, że w Sowdepji 
panuje Sodoma (tylko szkoda, że 
Bóg cierpliwy nie ześle ognia lub pio- 
runów na bezbożnych). Naród bogo- 
bojny od wieków stawił krzyże i ka- 
pliczki przydrożne, które czcił, prze- 
chodząc, zdjęciem czapek i t. d. Dziś 
wszystko to jest zniszczone, krzyże 
pospiłowywane, a gdzie i zostały, to 
figury z karabinów poprzestrzeliwane, 
bolszewicy wywierają swój terof nie 
tylko nad ujarzmionym ludem, ale 
również w niemniejszym stopniu nad 
jego Świętościami. ь 

Pójdziesz do kościoła, to spodzie- 
waj się Śmierci, jedynie za to, że je- 
steś katolikiem i pragniesz spełniać 
przykazania kościelne: „Mszę Św. w 
niedziele i Święta słuchać”. Zbiry 
bolszewickie nie uznają żadnych praw 
ani Bożych, ani ludzkich, ani też zo- 
bowiązania własnego przed Rządem 
Polskim. Za przykład tego może po- 
służyć młodzieniec Wojciech Kisielew- 
Ski z zaść. Tarkanówki, który, będąc 
katolikiem, poszedł na pierwszy dzień 
Zielonych Świąt do kościoła na na- 
bożeństwo, a powracając do domu 
został napadnięty przez bolszewików 
za to, że trzyma się „starych zabo- 
bonów* i chodzi do kościoła, zbili go 
tak mocno, że bodaj czy zostanie 
biedak przy życiu. Bijąc go, blužnili 
przeciw Bogu i Sakramentom Świę- 
tym. Młodzieniec powyższy jest cichy 
i charakteru bardzo dobrego lubi go 
cała ludność okoliczna. Został zbity 
do śmierci jedynie za to, że nie 
sprzedał siebie „komsomołowi”, a 
był pobożnym katolikiem. 

Księży na paraijach prawie, że 
wcale niema, a kiedy i jest gdzieś 
jeden, to cierpi prześladowanie. Tak 
właśnie jest w Chatajewiczach z księ- 
dzem Wyleżyńskim, który za ko- 
Ściół płaci. Sowietom haracz do 
tysiąca rubli, (a zapłacił naprzód 
za sześć. lat), Trzy lata  cier- 
piał, a dalej nawet i cierpieć niema 
gdzie, gdyż ładną plebanię, zbudowa- 
ną dla kościoła przez hr. Tyszkiewi- 
czową i hr. O'Rourke, bolszewicy 
zabrali całą. dla „komsomołu*. Nara- 
zie księdzu zezwolili _ mieszkać 
tylko w... kuchni, Cierpliwy kapłan 
siedział lat parę w „kuchni komsomol- 
skiej“, niezwažając na _ niewygody, 
czekając lepszego jutra, ale gdzie 
tam, widząc, że ksiądz nie ustępuje 
im z kuchni bolszewicy zaczęli tedy 
świdrować dziury w drzwiach niepo- 
żądanego _ sublokatora i puszczać 
przez nie dym, posyłając razem obel- 
żywe wyrazy, a kiedy i to niepo- 
skutkowało, to kazali ustąpić, gdyż 
kuchnia im jest potrzebna. Wobec 
tego, że ksiądz nie może znaleźć 
mieszkania, gdyż nikt dla księdza nie 
odnajmie z obawy przed terorem 
bolszewickim, zmuszony jest z 
parafji wyjechać, a paraija zostanie 

tej, 

wykony-wują Traktai ryski? 
bez księdza. Ludność jest tem bar- 
dzo rozgoryczona, gdyż nie mają 
komu się poskarżyć na bezprawie, 
jakie ich spotkało. Nadmienić należy, 
ze kiedy zawierano z bolszewikami 
umowę graniczną, to ludność tamtej- 
szą przez swych delegatów złożyła 
do stu podań, prosząc, by ich osiedla 
zostały po stronie Polski. 

Pisząc o tem, pragnę zwrócić 
uwagę społeczeństwa polskiego „na 
to, jak bolszewicy  „wykonywują“ 
traktat ryski, na który się powołują, 
domagając się represyj w stosunku 
do emigracji rosyjskiej w Polsce. Na- 
leży mieć nadzieję, że rząd Polski 
w swej odpowiedzi na ostatnią notę 
Cziczerina stanowczo się upomni o 
wykonanie tych artykułów traktatu, 
które zabezpieczają katolikom w Bol- 
szewii zaspokojanie swychą potrzeb * 
religijnych bez narażania się — па 

terror. 
Uciekinier. 

0 uczszenie zasług. 
Jeden z naszych jczytelników na- 

desłał nam następujący list, który z 
całą przyjemnością zamieszczamy po- 
niżej, podając go z braku miejsca w 
streszczeniu: 

Celem niniejszego artykuliku jest 
chęć uczczenia zasług i przypomnie- 
nia ogółowi społeczeństwu czcigodnej 
osoby jednego z najzacniejszych oby- 
wateli naszego miasta d-ra Juljusza 
Sumoroka, który w tych oto dniach 
(1-go lipca) obchodził 60-tą rocznicę 
swych urodzin. 

Dr. J. Sumorok jest jednym 2 
tych lekarzy idealnych, którzy w po- 
czuciu całej doniosłości podjętych na 
się obowiązków wobec cierpiącej 
ludzkości, wykonywują swój zawód 
z iście samarytańską gorliwością i za- 
parciem się siebie, odsuwając stale 
moment korzyści materialnej i OsO- 
bistej wygody na ostatnie miejsce, a 
dość często narażając własne zdro- 
wie, a nawet życie w trakcie ratowa- 
nia chorych, Tak, naprzykład, śpiesząc 
z pomocą bliźnim, był doktor Sumo- 
rok parokrotnie aresztowany: raz 
przez Niemców, następnie przeż bol- 
szewików. 

W czasie wojny sporo czasu po- 
święcił pracy w szpitałach wojskowych. 

Do chorych Śpieszy z pomocą o 

każdej porze dnia i nocy bez wzglę- 
du na pogodę lub też środki loko- 
mocji, 

Od niezamożnej ludności nietylko, 

że nie pobiera opłat za wizytę, lecz 
nieraz sam jeszcze daje pieniądze na 
lekarstwo najuboższym z pacjentów, 
mimo, że w dostatki nie opływa. 

Nie dziw więc, że ten cichy skrom- 

ny pracownik cieszy się ogólnym mi- 

rem i poważaniem i że gdy ludzie w 
Landwarowie, Trokach lub Mejszago- 
le spotkają d-ra J. Sumoroka, nie 
mówią inaczej, niż „Nasz ojciec 
doktor przyjechał! 

Pragnąc uczcić w miarę możności 
zasługi naszego dobroczyńcy, niniej- 
szem składam za pośrednictwem  re- 

dakcji „Słowa* 25 złotych do uzna- 

nia pana doktora, Oczekując, iż za 

mym przykładem pójdą i inni. X. 

BS: , 
Maszyny młyśskie 

    
walce, kaspry, ka- 
mienie, 1а ме К, 
tryjery, turbiny, 
motory ropne, 
Diesla, gazowe, 

transmisje, pasy, gurty, gazę, siatki, olejar- 
nie połecą na dogodne spłaty: Biuro Tech- 
niczno-Handlowe i robót inżynieryjnych 
ST. STOBERSKi, Wilno, Mickiewicza 27, 
el. 12 47. г 
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ul. Bazyljanska 6 (d. dom Strumiliy, 

Ceny przystępne. 

b) organizację prac, zmierzających 
do określenia danego województwa, 
jako jednostki  regjonalnej pod 
względem ogólno-gospodarczym, rol- 
nym i kulturalno-społecznym, 

c) opinjowanie zlecanych przez 
Wojewodę spraw oraz występowanie 
z własnej inicjatywy z wnioskami, do- 
tyczącemi aktualnych zagadnień, po- 
siadających dla województwa znacze- 
nie ogólne i zasadnicze. 

Wszyscy członkowie Komitetu są 
mianowani czyli powołani lub, ieśli 
kto woli, zapraszani przez p. woje- 
wodę. On mianuje przewodniczących 
sekcyj. On zarządowi Komitetu (trzech 
przewodniczących i sekretarz general- 
ny) przewodniczy. 

Cały Komitet ma jaknajwyraźniej 
i wyłącznie charakter instytucji o p i- 
njującej, doradczej. 

Przysługuje mu—prawda - inicja- 
tywa! Cóż jednak po inicjatywie, gdy 
ią jedńem wzruszeniem ramion może 
przekreślić rząd? Owszem, niech Ko- 
mitet pracuje; nawet niech pracuje w 
trzech swoich sekcjach, jak wół, Niech 

ułoży obraz województwa do najdrob- 
niejszych szczegółów: etnograficzny, 
socjalny, ekonomiczny, gospodarski, 
przemysłowy, oświatowy etc. etc. Po- 
tem niech swoje „regjonalne* dezy- 
derata rządowi zakomunikuje. 

Praca dokonana przez 'komitet — 
niema pod tym względem dwóch zdań 

choćby nawet nie „idealna”... przy- 
da się rządowi. Co zaś do „regjo- 
nalnych* dezyderatów Komitetu, co 
do jego konsyderacyj irad, pogladów 
i życzeń... rząd weźmie je pod uwa- 

  

Skład. hurfowy 6. PIYKDWSKI i M. JABŁOŃSKI 
poleca Słaning i SZmałez amaryk. marki „Swiite. 

Na prowincję wysyłamy 
otrzymaniu zadatku. 

A 
saprzec. klali Miejsk.) Tel. 12—13 

za zalicz. kolejow. po 
6 

gę — albog nie weźmie, Zależeć to 
będzie od poglądu na sprawę — wladz 
centralnych. 

zz 

Komentarze do tak  pomyšlanej i 
tak „nastawionej”, wielkiej rządowej 
akcji regjonelnej rozpocznijmy nieja- 
ko od ogarnięcia jej A vob 
dviseauz punktu zasadniczego 
górującego nad całą imprezą. 

Punktu tego nie mógł nie dotknąć 
w swem przemówieniu p. wojewoda 
Raczkiewicz. Ujął go najzupełniej tra- 
inie w słowach: „Regionem w ścisłem 
znaczeniu słowa nie można nazwać 
naszego województwa. Regjon to szer- 
sze pojęcie, to są wszystkie . tereny 
zbliżone i pod względem etnicznym 
i pod względem gospodarczym i pod , 
względem kulturalnym", SZĄ 

Więc... dlaczegož rozbito akcję re- 
gionalną na — województwa? 

P. wojewoda Raczkiewicz -przyto- 
czył jeden jedyny argument: „wojewody 
zadaniem jest szukać oparcia na siłach 
społecznych swego województwa”. 
Oczywiście. Lecz, sądzimy, w teraźniej- 
szych czasach niema zgoła sprawy, w 
którejby rząd nie potrzebował szukać 
oparcia na siłach społecznych? Nie 
stanowi to bynajmniej jakiejś „spe- 
cjalnošci“ akcji regjonalnej. 

Niema co!... Przyznać trzeba,; že 
rozproszenie akcji regjonalnej, w$ro- 
słej, jak słyszeliśmy z ust samego p. 
wojewody, z zasady decentrulizacji i 
dekoncentracji, która ma przeważać 
w rozwoju naszego życia państwowe-
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, ŚRODA 
| 4 Das Wschód sł. g. 3 m. 30 

|; Ireneusza Zach. sł. o g. 19 m. 51 
1 jutro 

| Anton. Zac. 

Spostrzeżenia meteorologiczne 

| Zakładu Meteorologji U. S. B. 

| z dnia — 3-VII 1928 r. 

| Cisnienie J 762 
średnie w m. l 

Tenfperatura J 4 (2330, 
| średnia 3 

Opad za do- ! 
bę 4 mm. 1 

| Wiatr J Południowo-zachodni. 
przewaźający 1 

U w agi: Pogodno 

| Minimum za dobę — 90. 

Maximum na dobę 20-C. ы 

Tendencja barometryczna; Stały 

| ciśnienia. KOŚCIELNA. 

— (c) Rocznica koronacji obrazu 

Matki Boskiej Ostrobramskiej. Rok temu 

bylismy Świadkami olbrzymich i świetnych 

uroczystości, związanych z koronacją obra- 

zu ostrobramskiego. Rzesze pobożnych 

pielgrzymów zapełniły miasto. Niezapom- 

niane wrażenia pozostawiły chwile takie, 

jak przeniesienie cudownego obrazu Z О- 

strej Bramy do Bazyliki w przeddzień uro- 

<zysiości, a następnie sama uroczystość i 

procesja wielotysięcznych tłumów pod Ostrą 

Bramę, składających hołd Matce Bożej. 

Dziś i dni poprzednich uroczyście jest 

obchodzona pierwsza rocznica koronacji. 

W  miedziełę ze wszystkich stron miasta 

ściągały przed Ostrą Bramą procesje ko- 

ścielne. W kaplicy ostrobramskiej celebro- 

к 3ł nabożeństwo J. E. ks. biskup Michal- 

wiewicz. 
” W: poniedziałek 2 bm. celebrował Mszę 

św. |. E ks. Arcybiskup-Metropolita. „Ka- 

zanie wygłosił ks. kanonik Leon Zeb- 

rowski. 
Jutro w środę 4 bm. zakończone będą 

uroczystości Mszą św. celebrowaną przez 

JE ks. Biskupa Michalkiewicza i nabożeń- 

stwem wieczornem o g. ó-ej, celebrowanem 

przez ). E. ks. Arcybiskupa Metropolitę. 

— Litania Moniuszki w Ostrej Bra- 

mie. We środę dn. 4 bm. o $. 6 wieczorem 

na zakończenie obchodu rocznicy Korona- 

cji Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, 

chór T-wa „Lutnia“ łącznie z chórem ko- 

scielaym i związkową orkiestrą pod dyrek- 

cją Į. Leśniewskiego — wykona w kaplicy 

Ostrobramskiej trzecią litanję komp. Sta- 
nisława Moniuszki. 

URZĘDOWA. 

- Zjazd lnspestorów Skarbowych. 

W daju Ż bm. w gmachu Wileńskiej Izby 

Skarbowej odbył się pod przewodnictwem 
prezesą Izby p. Jana Maleckiego, przy u- 
dziale inspektora ministerjalnego p. Artura 
Aldanda, ziazd Inspektorów Skarbowych tu- 

tejszego okręgu, na którem omawiane by- 
ły sprawy wymiaru podatku dochodowego 
za rok 1928. 

SAMORZĄDOWA. 

— (r) Zebranie członków koła pra- 
cownlków samorządowych pow. Wileń- 
sko-Trockiego. W sali posiedzeń sejmiku 
pow, Wil.-Trockiego odbyło się walne do- 
roczne zebranie członków koła pracowni- 
ków samorządowych pow. Wil.-Trockiego. 

spadek 

Przewodniczył obradom dr. Józef Ba- 
kun. а 

Po wysłuchaniu sprawozdań z dzia- 

łalności zarządu oraz kasowego zebranie 

jednogłośnie wyraziło zarządowi absolu- 
torjum. s 

Budżet na r.b. uchwalono w kwocie 
"41200 zł., w czem oszczędności są przewi- 

dziane w sumie 500 zł. 
Następnie dokonano wyborów do władz 

koła, które dały wyniki następujące: 
Do zarządu weszli pp: Wincenty Orlic- 

ki, Michał Niedek, Kazimierz łubert, Jan 
Macutkiewicz i Jan Żurakowski. 

Do komisji rewizyjnej powołano pp. 
d-ra józefa Bakuna, Konstantego Wiersze- 
lisą i Tomasza Arcichowskiego. 

Skład sądu honorowego tworzą pp. W. 
Orlicki, D. Osmólski i J. Rymszewicz. 

Szczegółowo omawiano sprawę zabez- 
pieczenia emerytalnego pracowników, a to 
w związku z utworzeniem własnej instytu- 
cji emerytalnej pracowników samorządo- 
wych pow. Wil.-Trockiego, która już dzia- 
łą od początku r. b. 

— (o) Plakaty informacyjne. Z dniem 
1 lipca weszło w życie rozporządzenie 
Prezydenta 0 postępowaniu administra- 

cyjnem. 
W związku z tem Min. Spr. Wewnęt- 

rzaych poleciło wszystkim urzędom wywie- 

sić wielki plakat informacyjny, zawierający 
objaśnienia, w jaki sposób należy wnosić 
podania i omawiający procedurę doręczania 
wezwań, stawiennictwa i tp. Pozatem  pla- 
kat poucza ludność, jak należy zachowy= 
wać się w urzędach. = 

Niewątpl wie powyższe zarządzenie 
przyczyni się do zmniejszenia wędrówek 
od okienka do okienka oraz zwolni od 
„prac/ informacyjnej* urzędników. 

— (x) Inspekcja w wileńskich biu- 
rach ubezpieczeniowych. Z ramienia od- 
nośnego Ministerstwa w dniu wczorajszym 
przybył na kilkudniowy pobyt do Wilna 
dyrektor Towarzystw Wzajeninych Ubez- 
pieczeń w Polsce p. Strzelecki, który za- 
mierza przeprowadzić inspekcje w ро- 
szczególnych biurach ubezpieczeniowych, 
znajdujących się na terenie m. Wilna. 

MIEJSKA. 
— (o) Księgi zażaleń w urzędach. 

Władze administracyjne w najbliższym cza- 
sie wprowadzają we wszystkich urzędach 
państwowych księgi zeżaleń* Do księg tych 
wpisywane będą skargi na niewłaściwe po- 
stępowanie urzędników podczas ich urzę- 
dowania. Rozważane będą tylko te skargi, 
które zaopatrzone zostaną w pełny pad- 
pis i adres skarżącego- 

— (x) Elektryczne kable podziem- 
ne dla m. Wilna. Magistrat m. Wilna za- 
mierza jeszcze w roku bież. przystąpić do 
układania na terenie m. Wilna podziem- 
nych kabli elektrycznych ną przestrzeni 30 
kim. Główne osterje kablowe przechodzić 
będą ulicami: Adama Mickiewicza, Jagie- 
łlońską, Zawalną, Ostrobramską, Zamko- 
wą z przyległemi niniejszemi ulicami oraz 
przez poszczególne przedmieścia. 

W związku z tem wybudowane zostaną 
na krańcach miasta t. zw. stącje transfor - 
matorowe oraz wykonaną zostanie dodat- 
ka linja elektryczną Ęna długości 20 

klm 

AKADEMICKA. 
— Urzędowanie Bratniej Pomocy 

Polsk. Młodz. Akad. USB. w okresie fe- 
ryj wakacyjnych. Zarząd Stowarzyszenia 
Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży „Akade- 
mickiej USB. w Wilnie podaje do wiądo- 
mości ogółu zainteresowanych, iż poczy- 
nając od 3 do do dnia lo lipca rb. włą- 
cznie Biuro i Sekretariat Brątniej Pomocy 
czynne będą codziennie (z wyjątkiem nie- 
dziel) od godziny 5-7 wiecz., zaś od dn. 11 
lipca do dn. 1 października rb. 3 razy w 
tygodniu (a mianowicie w poniedziałki, 
Środy i piątki) od godz. 5-7 wiecz. 

- Uroczyste otwarcie uzdrowiska 
akademickiego w Nowiczach. W niedzie- 
lę dnia 8 bm. odbędzie się uroczyste ot- 
warcie VI sezonu kuracyjnego w  Uzdro- 
wisku Akademickiem w maj. Nowicze. In- 
stytucja ta prowadzona od szerezu lat przez 
Bratnią Pomoc Polskiej Młodzieży Akade- 
mickiej Uniwersytetu Stefana Batorego w 
Wilnie, cieszy się ozromnem powodzeniem 
wśród młodzieży akademickiej całej Pol- 
ski i zgromadza rok rocznie całe zastępy 
akademików, dając pożądany wypoczynek i 
rozrywki. 

Tegoroczne otwarcie sezonu kuracyj- 
nego zgromadzi przykładem lat ubiegłych, 
szereg wybitnych jednostek starszego Spo- 
łeczeństwa, które w ten sposób wykażą 
swój przychylny stosunek do poczynań 
młodzieży akademickiej. 

Odiazd gości z Wilną do stacji Pohu- 
lanka nastąpi w niedzielę o godz. 8 min. 
30. 

SZKOLNA. 
— Z państwowej komisji egzamina- 

cyjnej dla kandydatów „na nauczycieli 
Szkół Średnich. Egzaminy dla kandydatów 
na nauczycieli szkół śiednich (normalne i 
uproszczone) w okresie jesiennym br. od- 
bywać się będą od dnia 19 do dnia 27-go 
października. Kandydaci, którzy pragną przy- 
stąpić do egzaminów klauzurówych i ust- 
nych w tym okresie, winni zgłosić się w 
tym celu pisemnie do komisji egzaminacyj- 
nej w terminie do dnia 6 października, 
składając jednocześnie przepisaną opłatę, 
która wynosi zą egzamin naukowy (klauzu- 
rowy i ustny) 50 zł. 40 gr, za egzamin 
pedagogiczny 28 zł, za egzamin uproszczo- 
ny 22 zł. I 

Rozkład i terminy egzaminów będą 
podane do wiadomości zainteresowanych 
drogą ogłoszenia w lokalu komisji egzami- 
nacyjnej (Uniwersytet, ul. Uniwersytecka 3, 
il p.). 

OSOBISTE, 

-— Prezes Okr. Urz Ziemskiego w 
Wilnie p. Stanisław Łęczyński nie będzie 
przyjmował interesantów do dnia 11 bm. 
włącznie z powodu załatwiania niecierpią- 
cych zwłoki bieżących spraw w urzędzie. 

SĄDOWA. 
- (o) Nowi prawaicy. W roku bieżą- 

cym ukończyli wydział prawny i nauk spo- 
łecznych 0. $. В. ze stopniem magistra 
praw: Adamajtis Matelkiewiczowa Jadwiga, 
Barańczyk lzaak, Bartoszewicz Józef, Baum 
Lejba, Bielajew Aleksy, Błoch Pejsach, 
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W dniu 7 lipea 1928 r., o godz 10-ej w Kościele Garnizonowym w 

Wilnie odbędzie się nabożeństwo żałobne za polegtych i zmarłych W 

obronie Ojezyzny ofieerów, podofieerów 1 ułanów 4 puiku ułanów 

Dowódca i Korpus Oficerski. 

SIENOS EEST EST ООО ЕНО ОР 

Zaniemenskich, 

Bondarewski Stanisław, Bożerjanow Mi- 
chat, Cyderowicz Benjamin, Czarnous Sta- 
nisław, Deręgowski Jan, Eisner Kalman, 
Ejnik jerzy, Ejnikówna Janina, Enskajtów- 
na Szczęsława, Gordon Abram, Kiemen- 
towski Hirsz, Kopeć Józef, Krejdsztejn Jó- 
zei, Krepski Witold, Kuksewicz Konstanty“ 
Landsbergerówna Rozalja, Mackiewicz Ta- 
deusz, Makowski Aleksander, Muchanowa 
Eugenja, Noniewicz Jan, Orciuch Piotr, 
Pajewski Władysław, Pawluć Zygmunt, Po- 
rębski Antoni, Rabczewski jerzy, Rozen- 
kranc Samuel, Samochwałowa Wiera, Sa- 
pieżko Paweł, Stecki Wacław, Szapiro 
Mojżesz, Szejnberg Jakob, Telmaszewski 
Leonard, Walkiewicz Albin, Wojskiewicz An- 
toni i Wojsław Jan. 

KOMUNIKATY. 

— (r) VII Zjazd Stow. Naucz. Szk. 
Powszechnych. Kolejny walny zjazd Stow. 
Nauczycielstwa Szkół Powszechnych tym 
razem wyznaczono w naszym grodzie. 

Już wczoraj przybyły z całego państwa 
liczne rzesze uczestników zjazdu, Którzy 
wyzyskują każdą wolną chwilę, by zapoz- 
nać się z prastarym Wilnem, jego pamiąt- 
kami i osobliwościami. й 

Wczoraj odbyło się w sali gimn. im. j. 
Słowackiego wstępne posiedzenie główne- 
go zarządu, ną którem opracowano mate- 
rjał dyskusyjny. 

Właściwe obrady toczyć się będą w 
dniu dzisiejszym i jutrzejszym, a porządek 
ich ustąłono jak następuje: Wtorek: g. 9 — 
nabożeństwo w Bazylice, g. 10—pochód do 
Ostrej Bramy celem uczczenia M. B. Ostro- 
bramskiej, o g. ło m. 30 -otwarcie zjazdu 
w teatrze Reduta. 

Po zągajeniu i powitaniu zjazdu prof. 
U.5.B. M. Zdziechowski wygłosi referat pt. 
„Zagadnienie wychowania w dobie obec- 
nej*, orąz p. |. Lubczyński ze Lwowa mó- 
wić będzie n. t. „Stanowisko Stow. wobec 
projektu ministerstwa o ustroju szkolni- 
ctwa“. 

Dalej dokonany będzie wybór komi- 
syj, a prof. U.S.B. wygłosi wykład z prze- 
zroczami p. t. „Wilno“. 

Po przerwie obiadowej, O godz. 3 p.p. 
wygłoszą referaty: p. L. Kozłowski z War- 
szawy, p. Józef Jastrzębski z Warszawy 
oraz delegat Pow. Wyst. Kraj. z Poznania. 

Następnie przedłożone będą sprawoz- 
dania z działalności władz Stow.; p. Bań- 
kowski zreferuje sprawę poprawek stątutu, 
pwczem otwarta zostanie dyskusja. 

Wieczorem odbędzie 516 koncert-raut. 
Po zakończeniu obrad dnie 5, 6 i 7 

uczestnicy zjazdu spędzą na poznawaniu 
Wilna i jego Okolic. 

— (r) Konferencja w sprawie W. F. 
iP. W. W urzędzie wojewódzkim z ini- 
cjatywy dyrektora Państw. Urz. W. F.i 

  

P. W. płk. Ulrycha odoyła się konferencja A 
z przedstawicielami wojskowości woje- 
wódzkiego, miejskich i powiatowych komi- 
tetów W. F. i P. W. oraz związków i or- 
ganizacyj sportowych. 

Płk. Ulrych informował licznie zebra- 
nych o najważniejszych zagadnieniach wy- 
chowania fizycznego i przysposobienia 
wojskoweko w państwie. 

— Odczyt p. J. Wolskiego o „Koope- 
racji pracy". W dniu 5 bm. tj. w czwar- 
tek, o godzinie 19 odbędzie się w sali se- 
kretarjatu Bezpartyjnego Bloku Współpracy 
z Rządem w Wilnie, uł. Zawalna 1 m.4, 
odczyt znanego kooperatysty, kierownika 
sekcji Kooperacji Pracy przy Polskiem To- 
warzystwie Polityki Społecznej w Warsza- 
wie, p. Jana Wolskiego na temat: „Możli- 
wości ruzwoju spółdzielczości pracy w 
Poisce*. 

Wstęp wolny. 
= (c) Bibljoteka uniwersytecka. RW 

czasie feryj letnich, od dnia 2 bm. Bibljo- 
teka Publiczna i Uniwersytecka, jak rów- 
nież Czytelnia cząsopism czynne będą tylko 
od godz. to-ej do godz. ló-ej (4-ej) со- 
dziennie. За 

ROŽNE.14 

— (0) P. Bolesław Ereżgo, b. profe- 
sor i vice-rektor instytutu  archeologicz- 
nego w Moskwie, bawi w Wilnie, jako 
delegąt rządu łotewskiego, wysłany do 
Polski dla zaznajomienia się z naszemi 
archiwami. 

Prof. Breżgo w ciągu paru dni praco- 
wał w Archiwum państwowem w Wilnie, 
odwiedził archiwum i bibljotekę Synodu 
ewangielicko-reformowanego i inne insty- 
tucje naukowe w Wilnie. W najbliższym 
czasie udaje się z Wilna do Warszawy, 

— (x) Film polski z „Pana Tadeu- 
sza*. Jąk informują, zapowiedziane zdjęcie 
na terenie województw Wileńskiego i No- 
wogródzkiego filmu z „Pana Tadeusza”, 
wykonanie którego ma nastąpić w pierw- 

A TAS EECC ET III NO AZ IIIA POOLE 
go; że rozbicie akcji regjonalnej na 

wojewódzkie, administracyjne kółecz- 

ka — wypaczyło u podstaw wielką 
imprezę rządową, i że niewiedzieć jak 
teraz wybrniemy z takiego „nastawie- 

nia* sprawy. 
Bo przecie nie może iść nazwa 

do Sasa a rzecz sama do lasa! 

Czyliż trzeba raz jeszcze tłuma- 
czyć: co to jest regjonalizm? 

Samo brzmienie wyrazu wskazuje, 
że pochodzi on od wyrazu łacińskie- 
go regio, który w najszerszem ro- 

„zumieniu oznaczał daną okolicę, kraj, 
Oprowincję, a w zastosowaniu np. do 
Rzymu dzielnicę (których to dzielnic 
bywało raz cztery, to znowuż aż czter- 
naście). Przeto przymiotnik regio- 
„nalis dotyczyć może jedynie oko- 

* licy, krainy, kraju, prowincji, podobnie 
jak regionatim nie da się ina- 

czej przetłumaczyć jak „od kraju do 
kraju" najwyżej „od prowincji do 

prowincji”. 

Lecz nie sięgajmy tak głęboko: 
pozostańmy przy francuskich wyra- 
zach region i rógional, od 
ktorych wzięliśmy bezpośrednio na- 
Sze regjonałizm, regjonalny (hota 
ene nie figurujące nawet*w tak 

Wyczerpującym „Słowniku języka Pol- 
SKiego* jak słownik Niedźwiedzkiego, 
Tom V-ty wydany w roku 1912-tym). 
egignalizm i regjonalny wzbogaciły 

mowę polską dopiero — po wojnie. 
Znaliśmy tyłko „kraj* i „krajowość". 
iw samej rzeczy! jeżeli uprzytomni- 
"y sobie definicję wyrazu „region“ 
— Cytyjemy dosłownie z monumen- 

talnego „Grand Dictionnaire“ Larous- 
sse'a — brzmiącą: „Contr e, voste 
pays dont I'etendue est determinće 
par les productions semblables du 
sol, la similitude du climat ou I'ana- 
logie des accidents du terrain" (Co 
ma znaczyć, że pod określeniem r e- 
gion Francuz rozumie: okolicę albo 
kraj rozległy, którego terytorjum ma 
wspólne ziemiopłody, ma  jednako- 
wy klimat lub topograjję) — to doj- 
dziemy rychło do przeświadczenia, że 
wprowadziliśmy w mowę polską nie 
neologizm lecz poprostu synonim. 
Albowiem region i kraj to 
jedno. Sędziwy słownik francusko- 
polski, berliński, Behra, co z dobre 
trzy pokolenia uczył u nas  francu- 
skiego języka tłumaczy najwyraźniej: 
rie gion — kraj, okolica, strona, 
Kraina. A irancuski przymiotnik re- 
gional(np. Exposition Rė- 
gionale) nie może obejmować 
m niejszy teren niż — kilka departa- 
m entów. 

Nigdy, przenigdy nie wyobrazi 
sobie Francuz jako une re gion 
jakiś poszczególny departament! Daj- 
my na to, jakąś Haute Marne lub 
Charente Inierieure, Dla niego  tery- 
torjum regjonalne, une rćgion, 
to,.. Bretanja, Gaskonja,  Prowancja, 
a w Hiszpanji jakaś np. Katalonia, 
lub Andaluzja, które wszystkie miały 
odpowiedniki w b. Rzeczypospolitej 
Polskiej, gdzie każdy odróżniał do- 
skonale Litwę od Ukrainy, a Podole 
od Mazowsza. 

Tak modny od niedawna w na- 
szej Polsce teraźniejszej „regjona- 

lizm“ niema fundamentów w prasta- 
rych tradycjach lecz jest — rodem z 
Francji. Centralizacja dawała się tam 
odawna we znaki,sciągając do Paryża, 
aby wyrazić się ordynarnie, z całej 
Francji śmietankę inteligencji, kultury, 
tężyzny, talentów etc. Jednocześnie, 
rzecz prosta, gasły i wyjałowiały się 
nietyłko „kresy* państwa, : lecz wszy- 
stkie ziemie, kąty i zakątki — poza 
Paryżem. Cała „reszta“ Francji. 

Otóż warszawskie sfery miarodaj- 
ne, wzorem takichże sfer miarodaj- 
nych paryskich, zwróciły raz przecie 
uwagę na ubożenie kulturalne, ekono- 
miczne, pod każdym względem... 
„reszty“ Polski poza Warszawą. 
Rzucono się we Francji ratować 
więdnące, usychające, wyjałowione, 
powysysane z najpożywniejszych So- 
ków regions — rzucono się do 
tej regjonalnej roboty i u nas. Lecz— 
jak to często zdarza się na Świecie — 
przeszczepiliśmy regjonalizm. francu- 
ski na grunt Rzeczypospolitej Pol- 
skiej... do znacznego stopnia opacznie, 
biurokratycznie mechanicznie. 

A przedewszystkiem nie licząc się 
z czemś o wiele, wiele mocniejszem 
niż wszelkie koncepcje nawet mini- 
sterjalne. 

Z poczuciem: krajowości. 1 

Cl 

  

szych dniach sierpnia, spoczywač będzie 
pod kierownictwem reżysera p. Ryszarda 
Ordyńskiego. Zaś pod względem literackim 
pod kierunkiem pp. Andrzeja Struga i Fer- 
dynanda Goetela. 

„Główne role w tym filmie powierzono: 
Zosi p. Zajączkowskiej z Paryża, assesora 
p. Rolandowi, podkomerzego p. O, Werłu, 
sędziego p, Knake-Zawadzkiemu, Wojskie- 
go p. Gawlikowskiemu, stolnika p. Sliwic- 
kiemu i ks. Robaka p. Szymańskiemu. 

Operatorem filmu będzie Połak, zamie- 
szkały stale w Paryżu. 

-— (c) Zbieranie znaczków poczto- 
wych na misje. Misjonarze polscy mają 
zaszczytną kartę w dziejąch kościoła. Dzia- 
łalność misjonarska polska nie stoi bynaj- 
mniej ną ostatniem miejscu. Ojciec św. 
oddał pod opiekę misjonarzy polskich 
Syberję i inn. Prócz tego wielu misjona- 
rzy-Polakėw pracuje w Atryce, w Chinach, 
w Japonii. Głównym motorem pracy mi- 
Syjnej są fundusze. Wielką pomoc przynosi 
zbyt skomplikowanych znaczków poczto: 
wych. (Belgja ze sprzedaży znaczków utrzy- 
muje misję w Kongo). Przeto władze du- 
chowne zwracają się do chętnych z prośbą 
o nadsyłanie znaczków w mniejszych lub 
większych ilościach pod adresem: Lwów, 
ul. Ujejskiego Nr 8, ks, kanonik Dobecki. 
Pożądane są znaczki oczyszczone z papie- 
ru i sortowane, lecz niekoniecznie, byle 
były całe i bez uszkodzeń. Znaczki uszko- 
dzone lepiej Odrazu wyrzucać, jako bez- 
wartościowe. Zbędne są znaczki stemplowe. 

TEATRY i MUZYKA. 

Teatr Polski (sala „Lutnia*) dla zjaz- 
du Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. 
Dziś staraniem Zjazdu, Teatr Polski raz 
tylko jeden gra satyryczną komedję „Ma- 
musią“ wiedeńskich autorów „Hirschfelda i 
Franką. Prezydjum Zjazdu, prosząc kierow- 
nictwo Teatru © wystawienie tej wesołej 
komedji, miało na względzie dostarczenie 
miłej rozrywki uczestnikom Zjazdu po ca- 
łodziennych trudach. 

Jutro po raz drugi doskonała kome- 
dja „Medor*. 

Piątkowa premiera. Pozyskany 
obecnie wysoce utalentowany reżyser i ar- 
tysta Stanisław Dąbrowski pracuje obecnie 
z zespołem Teatru nad wystawieniem świet- 
nej krotochwili „Magdalenki“ w której sam 
kreuje postać Wilhelma II-go. 

RADJO—WILNO. 
Program na Środę dn. 4 lipca 1928 r. 

13,00— .: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, komunikat lotniczo-meteorolo- 
giczny. 

16,55 - 17,10: Chwilka litewska. 
17,10—17,25: Muzyka z płyt gramofo- 

nowych. 
17,25—17,50: Transmisja х Warszawy. 

„Legenda Tatr* odczyt z recytacją wygło- 
si dr. Franciszek PajewSki* 

17,50 18,15: „O  ewangelikach pol- 
skich* "odczyt z dz. „Ziemia Wileńska*— 
wygłosi dyr. Wacław Gizbert-Studnicki. 

18,15—19,00: Transmisja nabożeństwa 
z Ostrej Bramy z okazji | rocznicy Koro- 
nacji Cudownego Obrazu Mątki Boskiej 
Ostrobramskiej. 

19,00—19,25: Audycją dla dzieci: „Le- 
gendy* - wygł. H. Hoehendlingerėwna.į 

19,30—19,55: Transmisja z Warszawy. 
„Obrazy geograficzne naszych województw 
— odczyt wygłosi dr. Paweł Sosnowski. 

19,55— : Komunikaty. 
20,10 22,00: Transmisja z Warszawy. 

Audycja ku uczczeniu 15 -ej rocznicy ogło- 
szenia niepodłegłości Stanów Zjednoczo- 
nych Ameryki Północnej. 

22,00 22,30: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, komunikaty PAT., policyjny, 
sportowy i inne. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (x) Ile osób zatrzymano na po- 

graniczu w ciągu jednego miesiąca. 
Według cyfrowego zestawienia, włądze 
KOP-u względnie bezpieczeństwa publicz- 
nego zatrzymały na pograniczu polsko-li- 
tewskiem za nielegalne przekroczenie gra- 
nicy z Polski do Litwy i odwrotnie, ogó- 
łem 263 osoby. 

Na pograniczu zaś polsko-sowieckiem 
151 osobę, mianowicie: 44 podejrzanych in- 
struktorów komunistycznych, 16 zbiegów 
ukrywających się przed powinnością woj- 
skową, 40 sprzyfających komunizmowi, któ- 
rzy chcieli się udać do Rosji na stały po- 
byt, 35 handlarzy względnie kupców i 16 
osób, posiądających grunta po stronie so- 
wieckiej. 

— Wybuch granatu. Dnia 2-go bm. 
pastuch 15-letni Albert Sienkiewicz (Kalwa- 
ryjska 135) znalazł w polu ręczny granat. 
Bawiąc się z granatem, Sienkiewicz spowo- 
dował wybuch, wskutek czego Sienkiewi- 
czowi oderwało palce oraz skaleczono 
głowę. A 

Poszkodowanego pogotowie dostawiło 
do szpitala św. jakóba. 

Upadł z dachu. Dnia 3 bm. spadł 
z dachu I rozbił sobie głowę oraz nogę 
robotnik 29-letni józef Lechodziejewski 
(Stara Szlachturna 16), którego w stanie 
ciężkim dostawiono do szpitala św. Jakóba. 

— Kto się lubi, ten się czubi. Dnia 3 
bm. koleżanki rozbiły głowę 2o-letniej ja- 
dwidze Chodkiewicz (Bakszta lo). Lekarz 
pogotowia udzielił pomocy. Przyczyna wy- 
padku—zazdrość. 

— (x) Pokąsana przez wściekłego 
psa. Onegdaj w godzinach popołudniowych 
wołąsający się po Wilnie wściekły pies 
pokąsał żydówkę niejaką Rytę Stern, za- 
mieszkałą przy ul. Nowogródzkiej 78. Wo- 
bec tego, na mocy natychmiastowego za- 
rządzenia odnośnych władz pokąsaną Stern 
odwieziono do szpitala Pasterowskiego; 
wściekłego psa zaś zabito. 

BIEŁDA WARSZAWSKA 
3 lipca 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

  

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,87 8,89 8,85 
Belgja 124,46 124.77 124,15 
Kopenhaga 238,75 239,35 238,15 

Holandja 359 35 360,25 _ 358,45 
Londyn 43,46 43,57 43,36 
Nowy-York 8,90 8.92 8.38 
Paryż 35, 35.09 34,91 
Praga | 26,42 26.48 26.31 
Szwajcarja 171,85 172.28 171.42 
Stokhoim 239.18 239.28 _ 238.58 
Wiedeń 125,57 125.88 125,26 

Włochy 46,86 46,98 46,74 
Papiery procentowe: 
5 proc. pożyczka dolarowa 83—82, — 82,70 
Dolarowa 86,50 
Dolarówka 85— 87,— 86,75 
5 proc. konwersyjna 67 
Pożyczka kolejowa konwersyjna 61,75 

W dniu 5 lipca, jako w drugą rocznicę smierci 

SEP 

Dra Mieczysławą Oleszkiewicza 
w kościele Św. Ducha (po-Dominikańskim) o godz. 9 rano odbędzie się 
żałobne nabożeństwo, na które zaprasza krewnych, przyjaciół, 
i znajomych 

W dniu Święta pułkowego 9 lipca 1928 r. 

odbędzie się uroczysta msza połowa o godz. i0-ej 

  

kolegów 

ŻONA. 

w koszarach pułku na płacu ćwiczeń w Wilnie. 

Dowódza į Kocpus Oficerski 
4 pulku ułanbw Zaniemeńskich. 

VII zjazd delegatów Siow. 
Nauczycielstwa Szk. Po- 

wszechnych 
Pierwszy dzień obrad. 

Doroczny siódmy z kolei zjazd 
delegatów Stow. Chrz.- Narodow. Na- 
uczycielstwa Szkół Powszechnych, 
zwołany tym razem do Wilna, zgro- 
madził zgórą 1000 uczestników. 

Zjazd rozpoczęto nabożeństwem 
odprawionem w Katedrze przez J. E. 
ks. arcybiskupa R. Jałbrzykowskiego, 
który powitał zebranych i udzielił im 
błogosławieństwa, przypominając, że 
„chcąc się stać wielkim, należy za- 
cząć od rzeczy małych”. 

Po nabożeństwie imponujący po- 
chód udał się na czele swego sztan- 
daru do Ostrej Bramy. 

Do nauczycielstwa przymówił ks. 
prob. Zalewski, wyrażając uiność, że 
Matka Boska Ostrobramska pobłogo- 
sławi poczynaniom i dalszej owoc- 
nej pracy Stowarzyszenia. Zebran 
odspiewali „Pod Twoją Obronę“, a 
do kaplicy udala się delegacja, ktora 
złożyła kwiaty i votum w postaci 
złotego serca z odpowiednim napi- 
sem. 

Uroczystość zakończono odspie- 
waniem: „Boże coś Polskę"i „Roty”. 

Właściwe obrady rozpoczęły się 
o godz. 11 w sali teatru „ Reduta” 
a Otwarcie obecnością swą uświetnili: 
J. E. ks. Arcyb. R. Jalbrzykowski, 
J. E. ks. bisk. K. Michalkiewicz, ks. 
prał. Sawicki, ks. prat. Hanusowicz, 
ks. kanonik Żebrowski, zast. woje- 
wody p. Dworakowski, zast. kurato- 
ra p. Kuczewski, prezydent miasta p. 
Folejewski, prof. Parczewski, prezesi 
J. Malecki i Pietraszewski, insp. szk. 
powsz. p. Młotkowski i Bocewicz, pp. 
Kościałkowska, lwaszkiewiczowa, Jast- 
rzębski, Ciozda, Jędrychowski i w. in. 

Obrady odtworzył prezes Stow. 
p. M. Siciński, witając wszystkich 
obecnych. Zaznaczył, że Stow. jest 
organizacją ideową i zawodową na- 
uczycielstwa, niezależną od wpływów 
partyjnych i politycznych. Zadaniem 
Stow. jest służba dla dobra państwa, 
podniesienia szkoły powszechnej oraz 
wywalczenia odpowiednich warunków 
pracy i bytu dla nauczycieli. 

Następnie prezes wspomniał za- 
sługi zmarłych w r. b. członków, 
których pamięć obecni uczcili przez 
powstanie. 

Przemówienie swe prezes S. za- 
kończył słowami: „Zjechaliśmy się 
licznie do Wilna, by tu decydować o 
wychowaniu młodzieży, która w przy- 
szłości ma wyrosnąć na świadomych 
swych obowiązków wobec państwa 
obywateli, która ma trwać niezłomnie 
na rubieżach Polski i każdemu wro- 
gowi całości Ojczyzny krzyknąć: 
„Wara od Wilna! Wara od granic 
Polski czy to wschodnich, czy zachod- 
nich! Cudzego nie chcemy, ale swego 
nie damy!" Wreszcie mówca wzniósł 
okrzyk na cześć P. Prezydenta Naj- 
jaśniejszej Rzeczypospolitej lgnacego 
Mościckiego, który zebrani trzech- 
krotnie powtórzyli. 

Zebrani uchwalili wysłać depesze 
do P. Prezydenta Rzplitej, j. E. Pry- 
masa kardynała Hlonda oraz mini- 
stra W.R.i O. Sp. p. K. Świtalskiego. 

Przemówienia powitalne wygłosili 
J. E. ks. arcyb. jałbrzykowski, p. 
Dworakowski, p. Kuczewski, prof. 
pos. Komarnicki, pos. Kornecki i w, 
innych. 

Po odczytaniu całego stosu tele- 
gramów  powitalnych, pierwszy re- 
ierat „Zagadnienie wychowawcze w 
dobie obecnej* wygłosił prof. U.S.B. 
Marjan Zdziechowski, w którym przed- 
stawił istotę prądów komunistycznych 
i wielkie, niedostrzega!lne przez ogół, 
groźne i bliskie niebezpieczeństwo, 
nadciągające od bolszewickiego wscho- 

u. 
Prof. wskazał na konieczność i 

metody walki z komunizmem, sięga- 
jącym juź obecnie do dzieci i mło- 
dzieży. 

Dalej p. R. Szczurkiewicz przed- 
stawił „Stanowisko Stow. wobec pro- 
jektu ministerjalnego o nastroju szkol- 
nictwa”, wykazując jego zalety jak i 
ujemne strony. 

Delegat komitetu Powsz. Wysta- 
wy Kraj. w Poznaniu dr. Karol Gór- 
ski wygłosił referat o dziale nauki i 

szkolnictwa na wystawie w Poznaniu, 
zachęcając nauczycielstwo do czynne- 
go udziału w przygotowaniu ekspo- 
natów i o organizowania zbiorowych 
wycieczek. 

P. L. Kozłowski mówił o „warun- 
kach pracy nauczycielskiej" a nastę- 
pnie przedstawiono sprawozdania z 
działalności organizacji, poczem wy- 
wiązała się wyczerpująca a rzeczowa 
dyskusja. 

Wieczorem uczestnicy udali się na 
koncert-raut, zorganizowany w sali 
hotelu George'a, gdzie spędzono czas 
w miłym nastroju. 

Dziś od g. 9r. dalszy ciąg obrad. 

(r.) 

Niespodziewane spotkanie, 
Po kilkudniowych poszukiwaniach uda- 

ło się nam_ przypadkowo p. Nemezjusza 
Klemensa Ogórkiewicza w barze Angiel- 
skim na Niemieckiej, gdzie spożywał z 
wielkim apetytem 6-tą porcję szczupaka po 
żydowsku, gęsto ząakrapiając pejsachówką. 
obaczywszy tę sielankę, nasunęły się nam 

pewne wątpliwości, co do pochodzenia p. 
Ogórkiewicza. Ale nie było czasu. Prosto z 
mostu _ zainterpelowaliśmy 0 przyczynę 
zniknięcia. Ze zwykłą sobie uprzejmością 
p. Ogórkiewicz wyjaśnił, że po przebytemi 
oblężeniu przez szczęśliwców, którzy roz- 
wiązali łamigłówkę (palmę pierwszeństwa 
otrzymał p. NO. znany filantrep), przystą- 
pił do pisania zapowiedzianego artykułu 
ale... zabrakło mu momentu psychologicz- 
nego i oto szuką go przy pomocy pejsa- 
chówki. 

W dalszym ciągu poinformował nas p. 
Nemezjusz Ogėrkiewicz, že za dni parę 
opuszczą Wilno. jedzie na wywczasy na 
wieś, Na wilegjaturze zamierza dokończyć 
drugi tom swych poezyj oraz skreślić od- 
pow edzi wszystkim swym łaskawym czytel- 
nikom, którzy nadesłali mu liczną kore- 
spondencię, poruszając szereg spraw aktu- 
alnych wileńskich. 

— A więc, drogi panie — rzekł, ściskając 
naszą dłoń p. Ogórkiewicz—zobaczymy się 
podczas Wystawy. Ciekaw jestem ogrom- 
nie, co tu pokażecie! 

SPORT. 
Marsz szlakiem St. Batorego. 

Zapowiadane zawody piechurów 
p. n. „Marsz szlakiem Stefana Bato- 
rego", na trasie 86-cio kilometrowej, 
Konstantynów Wilno rozpoczęły się 
w sobotę, dn. 30 czerwca o godz. 
5 rano. 

Do marszu zgłosiły się 33 druży- 
ny, licząc po 13 uczestników każda. 
Z tych do zawodów komisja lekarska 
dopuściła jedynie 19 drużyn, dyskwa- 
lifikując pozostałe. 

Start rozpoczął się w Konstanty- 
nowie do półmetka, oznaczonego w 
Słobódce (45 klm.). 

Pierwszą połowę trasy przebyły 
18 drużyn, zaś jedna, a mianowicie 
Zw. Strzeleckiego Wilno, wycofała 
się z powodu niedyspozycji 2 za- 
wodników. 

Po ostatecznem obliczeniu wyni- 
ków pierwsze miejsce zajęły dru- 
żyny: 

1) 5 p. p. Leg. — w 9 g. 34 m. 
11 s., 2) Zw. Strzelecki Grodno 10 
g. 11 m. 19 s., 3) 3 baon sanitarny 
Grodno -10 g. 11 m. 53 s, 4) 21 
baon K. O. P. Niemenczyn—10 g. 19 
m., 5) Polski Kl. Sport. Wilno — 10 
g. 37 m. 56 s. i 6) 19 baon K. O. P. 
Šiobėdka—10 g. 48 m. 23 s. 

Ogółem do Wilna przybyło 14 
drużyn, inne odpadły. 

O godz. 3 pp. nastąpiło rozdanie 
nagród zwycięzcom i uczestnikom 
marszu. Akt ten uświetnili swą obec- 
nością J. E. ks. bisk. Wł. Bandurski, 
płk. Kruszewski, d-ca 1 dyw. płk. 
Górski, d-ca 6 bryg. K. O. P., zast. 
wojewody p. radca Dworakowski, 
prezydent miasta p. Folejewski, sta- 
rosta Witkowski i w. in. 

Nagrodę dowódcy okręgu korpu- 
sowego Grodno (statua gladjatora) 
ozytała zwycięzka drużyna 5 p. p. 

eg. 
Nagrodę wędrowną Państw. Urz. 

W. F. iP. W. (popiersie St. Batore- 
go z bronzu) dla drużyny P. W., któ- 
ra wykaże najlepszą formę, otrzymał 
Zw. Strzelecki z Głębokiego.! 

Nagrodę  wędrowną Komendy 
głównej Zw. Strzeleckiego dla pierw- 
szej drużyny strzeleckiej (wielka tar- 
cza z popiersiem St. Batorego z her- 
bami Wilna i Połocka) otrzymała 
drużyna Zw. Strzeleckiego Grodno.



Nagrodę wzdrowną Wil. 
Komitetu W. F. i P. W. dla pierwszej 
drużyny Stow. P. W. z woj. Wil. 
otrzymała drużyna Zw. Strzeleckiego 
z Głębokiego. Taż drużyna zdobyła 
specjalną nagrodę (puhar), uiundo- 
waną przez kpt. Dąbrowskiego za 
zwarty szyk w ciągu całego marsza. 

Nagrodę wędrowną parlamentar- 
nej grupy regjonalnej Wil. - Nowo- 
gródzkiej B. B. W. Rz. wygrała dru- 
żyna Stow. Mł. Pol. z Lidy, (statua 
franc. rzezb. Mercier'a). 

Drużyna Polic. kl. sport. wygrała 
nagrodę wędrowną miejskiego komi- 
tetu W. F.iP. W. Wilno (statua 
zwycięzcy z bronzu). 3 

Nagrodę wędrowną d-cy 6 bryg. 
K.O.P. (statua zwycięzcy) przyznano 
drużynie 21 baonu K.O.P. z Niemen- 
czyna. 

Ponadto uczęstnicy poszczególnych 
zespołów otrzymali cały szereg cen- 
nych nagród, ofiarowanych przez: 
premjera Bartla, Woj. Kom. W. F. i 
P. W., Woj. Raczkiewicza, Miejs. Kom. 
W. F.i P. W., Korpus Oficerski gar- 
nizonu Wilno, grono oiicerów b. 
strzelców, Kom. Woj. Pol. Praszało- 
wicza, Wil. Okr. Zw. Piłki Nożnej, 

powiatowych komitetów W.F.i P.W. 
woj. Wil., dowódców 1, 19 i 29 dy- 
wizji i t. d. i t. d. 3 

W czasie marszu obecni byli na 
trasie: d-ca okr. korp. gen. Litwino- 
ie dyr. PS Urz OWU BOB. W. 
płk. szt. gen. Ulrych i inni. 

Marsz był filmowany przez T-wo 
filmowe „Światfilm”. 

Kos. 

RL 

  

Ogłoszenie. 

Nadleśnictwo Niemenczyńskie w  Nie- 
menczynie podaje do wiądomości, iż w 
dniu 19 lipca 1928 roku w lokalu biura 
Nadleśnictwa w Nadleśniczówce o godz. 
12-ej odbędzie się przetarg ustny i za po- 
mocą ofert pisemnych na sprzedaż mate- 
rjałów leśnych, wyrobionych sposobem go- 
spodarczym w Leśnictwach: Inturskiem u- 
žytku 358,10 m. sześc. i opału 416,20: m. 
i Podbrzeskiem użytku 885,69 m. sześc. 
opału 2923,50 mp- i papierówki 416,63 m. 
sześciennych. : 

Wykaz jednostek licytacyjnych i wa- 
runki przetargowe są do przejrzenia w go- 
dzinąch urzędowych w biurze Nadleśnictwa. 

Nadleśnictwo Niemenczyńskie 

ТК оООО 1С 

Obwieszezenie 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w 

Wilnie, Franciszek Legiecki, w mieście Wil- 
nie, przy ul. Jakóba Jasińskiego Nr. 1, m. 3 
zamieszkały, zgodnie z art. 1030 Ust. Post. 
Cyw. podaje do wiadomości publicznej, że 
w dniu 11 lipca 1928 roku o godz. 10-ej 
rano w maj. Ościukowszczyzna odbędzie 
się sprzedaż z licytacji należącego do Sta- 
nisława Rodziewicza majątku ruchomego, 
składającego się z traktora N. T. |- 70745, 
oszącowanego ną sumę 2.000 zł. Traktor 
ten może być sprzedany i za cenę niższą. 

—) F. Legiecki 
Komornik. 

  

  

kiejski: Kinenatogral | 
Kulturalno-Oświatowy! 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

  

  

Wojew. 

Od dnia 30 czerwca do 4 lipca 1928 

roku włącznie będzie wyświetlany film: 

głównej JACK HOLT (Tygrysy, ikie | rzęta 

skiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, w niedzielę i święta od g. 

6-ei, w niedzielę i święta od g. 4-ej. Następny 

ЗОО 

  

tności 

„HALKA* dla pań 

„LILAS* dla panów 

1-686€ 

Oto najmodniejsze subtelne per 

Henryk Żak.   

  

SIŁA ATRAKCYJNA KOBIETY 
ijej powodzenie u mężezyzn 

zależna jest w dużym stopniu od umieję- 
w doborze subtelnych perium. 

„DAJ-GO* dla wszystkich 

KUPNA I SPRZEDAŹ 
WAWAAWA 
ROWE firmy Leitner 

z lampką-dy- 
namo, szosowy, bar- 
dzo mocny, w dobrym 
stanie okazyjnie do 
sprzedania. Obejrzeć 
w Zakładzie mecha- 
nicznym Smejlisa, 
Dominikańska 13. -o 

SZYNKI 
do użytku na surowo 

kilo 6 zł. poleca 
J. Zwiedryński I S-ka 
Wileńska 28, tel. 1224 

Z- 0662 

KUPUJEMY 
domy, majątki, 
ośrodki i folwarki 
na dogodnych 

warunkach 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe; 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. 01 

  

  

fumy fabryki   
  

i Bibljoteka Ё B 

i 
Ė A. G. SYRKINA, Wielka 14 В 
B Ksiąźki w jęz.: polskim, rosyjskim, 
B francuskim, angielskim na 

i niemieckim. _ 
BE WSZYSTKIE NOWOŚCI. 
a 

27
60
8,
 і 

KAZDY Radjoamator wie, czem 
jest deiekt w aparacie odbiorczym 

  

KAŻDY defekt psuje odbiór i 
denerwuje słuchacza. 

ED LM IB TB ЧЕ () СБ И СО Е ЕВ Е SB 

KAŻDY więc winien mieć pod 
ręką książkę, zawierającą rady i 
wskazówki, jak defekt taki usunąć 
PORARNIK DLA RADJOAMA- 
TORÓW, praca zbiorowa wy- 
bitnyžh fachowców wojskowych, 
pod red. mjr. inž. Krulisza, jest 
właśnie tem, co jest niezbędne 
„dla każdego Radjoamatora. 
Cena egz. brosz. 3.50 z., Opra- 
| wionego 5. — zł 

°° Poradnik dla Radjoamatorów 
Do nabycia we wszystkich -księ- 
garniach oraz w AJENCJI 
WSCHODNIEJ, Wilno, ulica 

| Mickiewicza 4—6. 
LKT ARITE MINTIS SS 

  

    

    

Opiece ludzi dobrego serca poleca 
się biedną wdowę, b. pracowniczkę 
Szkoły Przemysłowo—Handlowej w 
Wilnie, mającą chorego Syna i nie 
posiadającą żadnych środków do 
życia, znajdującą się w ostatecznej 

į nędzy. Łaskawe datki uprasza żę 

SZ Szkoły.” | 

ae 

składać do adm: „Słowa* dla 

hrogram: 
power   

„Władca zwierząt” 
iwy! Dzikie zwierzęta. Orkiestra pod dyrekcią 

BWAWAWE 
ł LBKARZE I 
BAWAWAG 

POKO! do wyna- 
jęcia, nadających 

się na biuro, szkołę, 
lub internąt. Dowie- 
dzieć się w biurze 
Wil. T-wa Dobroczyn- 

  

  

DOKTOR ności, zauł. Dobro- 

D.ZELDOWIEZ | 7 . i i 

A weneryczne, ł EISS TS В БОЕИЫ 
syfilis, narządów į 
moczowych, od 9 RÓŻ 
—1, od 5 -.8 wiecz. | R E 

Kobieta-Lekarz į = RISZYŚCIE] NE 
* i i 

Ir. Jeliowiczowa ji najsolidniej po- | 
KOBIECE, WENE- ; žyczki niskopro- 
RYCZNE, NARZĄ- centowe załatwia 
DOW MOCZOW. D. H.-K. „Zacheta“ 
od 12--2i od 4--6, | _ Gdańska 6, tel.9-05 

wo 

Rejestr Handlowy. 
„ Do rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie 

wciągnięto następujące wpisy: 

8107. I. A. „Tauzner Wulf-Ber* w Oszmianie, ul. Pił- 
sudskiego 7, sklep spożywczy i drobnej galanterii. Firma 
istnieje od 1912 r. Właściciel Tauzner Wuli-Ber. zam. tamże. 

634—VI 

8108. 1. A, „Trabska Fruma* w Oszmianie, ul. Rynko 
wą 13, sklep galanterji. Firma istnieje od 1918 roku. Wła 
ściciel Trabska Fruma, zam. w Oszmianie, ul. Sadowa. 

635—VI. 

8216. A. „Apteka Witolda Wysockiego* w Smorgoniach, 
pow. Oszmiańskim, apteka. Firma istnieje od 1903 roku. 
Właściciel Wysocki Witold, zam. tamże. 679—VI 

„8217. A. „Zórawski Marcin“ w Smorgoniach, pow. 
Oszmiańskim, sklep win i wódek. Firma istnieje od 1920 ro- 
ku. Właściciel Zórawski Marcin, ząm. tamże. 680 -VI 

Dział B. w dniu 13. VI. 1928 roku dodatkowy. 
304. VII. B. „Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego 

w Warszawie Oddział w Wilnie. Dyrektorem Centrali i za- 
stępcą Naczelnego Dyrektora Banku mianowany został Wa- 
cław Konderski. Dotychczasowy dyrektor Centrali Dr. Feliks 
Merunowicz mianowany został zastępcą Naczelnego Dyrekto- 
ra Banku. Zastępcą dyrektora Banku mianowany został Ste- 
fan Jarnutowski. Dotychczasowy dyrektor Centrali Dr. Lucjan 
Szpor ustąpił z zajmowanego stanowiska. Udzielono prokury 
dla Centrali Józefowi Usienkiewiczowi i Kazimierzowi Mło- 
dzianowskiemu. 681—VI 

Dział A w dniu 21 V. 1928 roku. 

„8126. A. „Alperowicz Icko* w Smorgoniach, powiecie 
Oszmiańskim, sklep żelaza. Firma istnieje od 1922 r. Wła- 
šciciel Alperowicz Icek vel lcko, zam. tamże. 692—VI 

„8127. A. „Alperowicz Jankiel* w Smorgoniach, pow. 
Oszmiańskim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1923 roku. 
Właściciel Alperowicz Jankiel, zam. tamże. 693—V1 

8128. A. „Ambrożej Michał* w Gródku, pow. Mołode- 
czańskim, sklep wódek i artykułów spożywczych. Firma 
istnieje od 1925 roku. Właściciel Ambrożej Michał, zam. 
tamże. 694—VI 
  

„8129. A. „Pracownia obuwia—Tekla Andruszkiewicz" 
w Wilnie, ul. Ostrobramska 20. Firma istnieje od 1928 roku. 
Właściciel Andruszkiewicz Tekła, zam. tamże. 695 —VI 

8130. A. „Asinowska sejla* w Smorgoniach, powiecie 
Oszmiańskim, sklep manufaktury. Firma istnieje od 1922 го- 
ku. Właściciel Asinowska Bejla, zam. tamże. 696 —VI 

  

1: 8181, A. „Azarchin Elja* w Smorgoniach, pow. Osz- 
miańskim, sklep gotowego ubrania. Firma istnieje od 1927 
roku. Właściciel Azarchin Elja, zam. tamże. 697 —VI 
  ul. Mickiewicza 24, 

  

    

  

  

tel. 277. DZY 

W: Zdr. Ni. 152. | Gotówkę | 
į lokujemy  najpe- | 

„p AD wniej bez kosztów * 
| Wil. Biuro Komi- | 

Ba AKUSZERK? j sowo - Handlowe, j 
| Mickiewicza  21,) 

tel. 152: o — 

AKUSZERKA "Pożyczki ; 
W. Smiałowska | ай 

przyjmuje od godz. 9 į MSKOprocentowe „ 
do 7. Mickiewicza | załatwia szybko i 
46 m. 6. Niezamoż- | wyj, SR : 
nym ustępstwa. POOR RONNIE. 

5 P_ Nr. 63 | SQwo - Handlowe, 
* е Mickiewicza 215 

Sanak 2 telef. 152. -0 

w dobrym punkcie i Przepisujemy * 
od 100 do 150 ha, na maszynach ta“ 

ziemia i łąki pierw- nio, szybko i 
fachowo 

Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. EO 

-——- - 

damy. 
Biuro - Komisowo- 
Handlowe. Mickie- 
wiczą 21, tel. 152. 
Kai ннь й 

szej klasy, Sprze- 
ileńskie | 

Sensacyjny dramat z życia Dzikie- 

go Zachodu w lo aktach. W roli 

p. Wł. Szczepań- 
3 m. 30. Początek seansów od £ 

„KRÓLOWA TORU WYŚCIGOWEGO* 

  

Test „NBJIOS” „MORZE* z prźepiękną 
Wileńska 38. 

Parter od 1 zł. Balkon B0 gr. Rekordowy p 
Olgą Czechą i 2) Rycerz dzikiego zachodu, 

w_swej najnowszej kredcji, p. t. „AOTEL_WIuD-WEST*, Poryw. film z przygodami, Poczatek_0 g._6, 8 i 10.15 

odwójny program. 
ннна pg» 

1) Wielki dramat milości i zdrądy 
ulubieniec młodych i starych Tom Mix 

  

Teatr „POIODJA 
A.Mickiewicza 22. 

Tex „Malda 
„.. Wielka 30. 

Dziś! Nowa sensacja!   
   

H. BALFOUR. 

"MALKA 0 DOKUMENTY 
— To dziwne, rzeczywiście, -— 

wtrącił Ned.. — Fairleigh mówił, że 
oddał ten obraz do odnowienia. W 
takich wypadkach nie wycina się płó- 
tna z ram. Czy nie wiesz, kiedy ten 
obraz został zdjęty? 

- Nazajutrz po przyjeździe lorda 
do Coombe, tak przynajmniej twier- 
dzi moja koleżanka-pokojówka, która 
dodała, że lepiej jest jednak nie za- 
dawać nigdy pytań w takich razach. 

— Dziwnem to się wydaje, ale 
ostatecznie nie widzę, jakiby to mo- 

gło mieć związek ze sprawą Billa... 

- Ja również nie mogę się zorjen- 

tować w tem, ale wydaje mi się, że 

należałoby dać znać o tem Jackowi. 
— Dobrze, zrobię to, — obiecał 

Ned. — Teraz Binksie, opowiedz Mo- 
Ily to, co widziałeś. 
Binks rozpoczął swe opowiadanie, 
które Molly wysłuchała z głębokiem 
zainteresowaniem 

Wszystko to mnie bardzo emo- 
cjonuje, — zawołała, gdy skończył. - 
A jednak nie sądzę, by. człowiekiem, 
którego pan widział, mógł być kamer- 
dyner Osborne. O której godzinie 
pan go widział? 

— Nie mogę określić ściśle, — 
odrzekł Binks. — Ale zaczynało już 
się ściemniać, może była czwarta, mo- 
że piąta po południu. 

W tym właśnie czasie Osborne 
przesiaduje w gabinecie lorda Fair- 
leigha, chyba že... och, ale cóż znowu!. 

— Co miałaś na myśli? — zapy- 

tał zaciekawiony Ned. 
— Przypuśćmy więc, że jest przej- 

ście potajemne pomiędzy obu zam- 

kami, mogłoby się ono zaczynać w 

wieży, a ciągnąć się aż do gabinetu; 
temby się mogło tłumaczyć długie 

przesiadywanie Osborne'a w zamknię- 
tym pokoju. ||| 8 

— Rzeczywiście, ta hipoteza wy- 

Parter od Bar. Dziś wielki dramat w 10 aktach, osnuty na i p 

probiemat biyamii p. t. „DROGA ZAPOMNIENIA”. W rolach głównych: znana Hela Moja i znakomity 

Stuart. Początek_o_godz. 5.30, ostatni 10.25, Е 

žywym towarem. W reiačh 
„Niewinne Grzesznice 

  

daje mi się bardzo prawdopodobną. 
Nasze doświadczenia londyńskie 
dowodzą, że Fairleigh nie pogar- 
dza bynajmniej komunikacją potaje- 
mną. 

-- Ależ naturalnie, to tłumaczy 
wszystko! — zawołał Binks z entu- 
zjazmem. 

— Nie wszystko, naprzykład nie 
tłomaczy to ani ruchów zwodzonego 
mostu, ani powodu, dla jakiego 
Osborne rzuca paczuszki do studni. 

— Tak, tak, — potakiwał Ned, 
a jednak należałoby poszukać tego 
przejścia! 

— Sprobuję je odnaleźć! — oznaj- 
miła Molly. 

Nie trzeba się jednak narażać 
na niebezpieczeństwo, — prosił Cra- 
wley, — poczekaj z tem, aż zamie- 
szkam w zamku. 

— Nie mogę ci tego obiecać. Mu- 
szę już iść teraz. Bardzo się cieszę, 
że widziałam się z wami. 

Ned odprowadził ją przez kory- 
tarz. 

— Bądż spokojny, będę uważała. 
O, Nedzie, jakże mi dobrze jest teraz, 
gdy wiem, że Bill żyje! 

Crawley uścisnął serdecznie 
rączkę. 

-- Tak, ale trzeba pamiętać, że 
to jest bardzo skomplikowana sprawa. 

— Mój biedny chłopak! — szep- 
nęła Molly i odeszła, pozostawiając 
zamyślonego i niespokojnego Neda. 

ROZDZIAŁ XVII. 

Moliy dowodzi, że jej hipoteza 
była prawdziwą. 

jej 

Molly powróciła do Coombe w 
o wiele lepszym nastroju, niż zeń wy- 
szła. Rozmowa z Nedem i Binksem 
dodała jej odwagi. Po powrocie uda- 
ła się do swego pokoju, by napisać 
list do „matki“. 

W ten sposób wysyłała codzień 
raport do Jacka, pod adresem  sta- 
ruszki, mieszkającej w Putney. Jack 

tle wojny swiatowej, oazwierciadlający giragiczny 

wstrząsający dramat w 10 akt., osnuty Ra tle 

sensacyjnego procesu o stręczycielstwo i handel 

głównych Werner Kraus i uroczą Vivian Gibson. 

enry 

  
wiedział przynajmniej, že Molly nie 

grozi narazie żadne niebezpieczeństwo, 

gdyby listy przestały  nadchodzić, 

byłby to dowód, że należy Śpieszyć 

jej na ratunek. — . : 

Gdy Molly skończyła pisać, zajęła 
się układaniem planu działania. 

Musiała znaleźć jakąś wymówkę, 

zapomocą której mogłaby upozoro- 

wać jakoś pobyt swój w 4gabinecie, 

którego sprzątanie nie należało do 

niej. Na szczęście tego samego wie- 

czoru koleżanka jej, pokojówka, do 

której należało sprzątanie w gabine- 

cie, zachorowała. Molly więc wypadało 

ją zastąpić. 
Dziewczyna zaczekała do wpół do 

drugiej po północy, poczem, przebra- 

ła się w suknię, w której. zwykle 

sprzątała, wsunęła do kieszeni bro- 

szkę i wyszła na korytarz. 
Nadsłuchiwała czas jakiś, lecz 

deszcz i wiatr szalały na dworze I 

zagłuszały wszelkie odgłosy, to też 

miała nadzieję, że kroki jej nie będą 
dosłyszane. : 

Zbiegła cicho ze schodów i za- 
rzymała się przed drzwiami gabi- 

netu. Nie widząc jednak Światła przez 

szparę we drzwiach, nacisnęła klamkę 
i weszła, zapalając elektryczność. 

W pokoju nie było nikogo. Molly 
rzuciła swą broszkę za jedną z po- 
duszek, leżących na kanapie, poczem 

zaczęła poszukiwania. Ściany były 
zastawione półkami, pełnemi książek, 

oglądąła je uważnie, wyjmując nie- 
które tomy, stukając w Ścianę, by 

się przekonać, czy nie usłyszy głu- 
chego odgłosu, lecz napróżno. Na- 
próżno też podnosiła dywany, Szu- 
kając klapy w podłodze. "Nagle do 
uszu jej doleciał cichy trzask, drgnę- 
ła przestraszona. Klęczała przed ok- 
nem, odgłos ten zdawał się dolaty- 
wać z przeciwległej Ściany. 

Sparaliżowana przez tcwogę, klę- 
czała bez ruchu... 

Jedna z półek, mająca około pię- 
ciu łokci wysokości i dwuch szero- 

Wydawca Stanisła » m: ckłewicz. Redaktor odpowiedzitlny Witold Woydyllo. 

‚ 8132. A. „Baran i Lipkowicz, spółka firmowa". Sklep 
mięsa. Siedziba w Oszmianie, przy ul. Szkolnej 5. Firma 
istnieje od 1928 roku. Wspólnicy zam. w  Oszmianie: Ejda 
Baranowa—przy ul. Sądowej 9 i Szymel Lipkowicz—przy ul. 
Żeligowskiego 41. Spółka firmowa zawartą na mocy umowy 
z dn. 9 marcą 1928 roku ną czasokres jednoroczny od dnia 
zawarcia umowy. Korespondencję wszelkiego rodzaju i po- 
kwitowania z odbioru towarów, sum pieniężnych i różnych 
dokumentów, jak również wszelkie zobowiązania, umowy, 
akty notarjalne, weksle, żyra wekslowe, czeki, przekazy, peł- 
nomocnictwa podpisują obaj wspólnicy pod stemplem tirmo- 
wym. 698 

Dział A* w dniu 23. V. 1928 roku. 
„Nr, 8180. A. „Mazidej Aron* w  Smorgoniach, pow. 

Oszmiańskim, sklep manufaktury. Firma istnieje od 1922 ro- 
ku. Właściciel, Magidej Aron, zam. tamże. 699 

8181. A. „Magidej Jankiel* w Smorgoniach, pow* 
Oszmiańskim, sklep towarów spożywczych i żelaznych. Fir- 
ma istnieje od 1922 roku. Właściciel Magidej Jankiel, zam. 
tamże. 700 
  

w dniu 24. V. 1928 r. 

8182. A. „Magidej Rocha-Mina* w. Smorzoniach, 
pow. Oszmiańskim, sklep spożywczy Firma istnieje od 1927 
roku. Właściciel Magidej Rocha-Mina, zam. tamże 701 

8183. A. „Margolin Bencel“ w Smorgoniach, pow. 
Oszmiańskim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1924 roku. 

Właściciel, Magidej Bencel, zam. tamże. 0 Toż | 

8184. A. „Meller Boruch* w Krewie, pow. Oszmiań- 
skim, aptęka. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel Meller 
Boruch zam. tamże: 703 

8185. A. „Mielnik Mejer* w Oszmianie ul. Piłsudskie- 
go 11, cukiernia. Firma istnieje od 1910 roku. Właściciel 
Mielnik Mejer, zam. tamże, 704. 

5186. A. „Milejkowska Esia* w Smorgoniach, pow. 
Oszmiańskim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. 
właściciel Milejkowska Esia, zam. tamże. 705 

8187. A. „ Milejkowska lta* w Smorgoniach, pow. 
Oszmiańskim, sklep łokciowy i galanierji. Firma istnieje od 
1924 roku. Właściciel Milejkowska Ita, zam. tamże. 706 

8188. A. „Sklep spożywczy Walerji Mieczkowskiej“ 

w Wilnie ul. 3 maja 9, sklep spożywczy. Firma istnieje od 

1928 roku. Właściciel Mieczkowska Walerja, zam. w _ Wilnie 

przy ul. 3-g0 Maja 7—11. 107. 

  

  

   
kości, zaczęła się zwolna posuwać... 

Molly skamieniała na miejscu, za- 

pominając, że obecność jej tutaj mo- 
że być odkryta. 

Jedna myśl zaabsorbowała całko- 

  

jej powiedziałam... 
— Kate mnie nic nie obchodzi 

Ale muszę skończyć; 
działam jej: połóż się moja droga, a 
ja za ciebie sprzątnę w gabinecie i 

Dział A w dniu 7 V 1928 roku. 
Nr 8116 A. „Łazarow Hirsz* w Wilnie, ul. Dynabur- 

ska 35, sprzedaż wód owocowych. Firma istnieje od 1926 
roku. Właściciel Łazaro + Hirsz, zam. tamże. 682—VI 

: 8117 A. „Izrae! Werbeliūski“ w Wilnie, ul. Wszys(- 
kich Świętych 19, sklep szkła i różnych naczyń. Firma istnie- 
je od 1928 roku. Właścicie! Werbeliński Izrael zam. w Wilnie 
ul. Węgłowa 10 m. 3. 683—VI 

8118 A. „Zorach Zeff* w Wilnie, ul. W. Stefańska lo, 
handel drzewny. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Zefś 
Zorach. zam. tamże. 684 — VI. 

w dniu 15 V 28 r. 
8119 A. „Spółsur — Załman Gitelzon, Mejer Gitel- 

zon, Chaim ridelnoic, Załman Gordon, Mendel Klot, 
Jankiel Klot i Mejer Rabinowicz — spółka firmowa* — 
Skup surowców, zboża i jaj. Siedziba w Głębokiem, pow. 
Dziśnieńskiego. Firma istnieje od 1 stycznia 1928 roku. 
Wspólnicy zam. w Głębokiem, pow. Dziśnieńskiego: Załman 
Gitelzon, Mejer Gitelzon, Chaim Fidelholc, Załman Согбо№, 
Mendel Klot, Jankiel Klot i Mejer Rabinowicz. Spółka firmo- 
wa zawarta na mocy umowy z dn. 3 marca 1928 roku ną cza- 
sokres jednoroczuy, licząc od dn. I stycznia 1928 r. z auto- 
matycznem przedłużeniem na rok następny, o ile umowa 
spółki nie zostanie zmieniona w terminie do dn. 1 stycznia 
1929 roku z woli kogokolwiek ze spólników. Zarząd spółki 
stanowią: Mejer Gitelzon i Chaim Fidelholc, którzy maią 
prawo podpisywać w imieniu spółki wszelkiego rodzaju umo- 
wy, zcbowiązanią i pełnomocnictwa, otrzymywać dla firmy 
wszelkiego rodzaju towary i pieniądze oraz pocztową kores- 
pondencję zwykłą, poleconą, pieniężną, wartosciową, pienię- 
dze z przekazów, czeki i weksle i wogóle reprezentować 
spółkę nazewnątrz. 685--VL. 

8120 A. „Hurtownia Komisowa Spirytusowa Rudo!- 
fa Szatybelko“ w Ziabkach, gm. Prozorockiej, pow. Dzis- 
nieńskim. Hurtownia sprzedaży wódek i spirytusu monopolo- 
wego. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Szatybelko 
Rudolf zam. tamże. 686—V1. 
  

8121 A. „Sztejngołd Chaim* w Wilnie, ul. Koiejowa 9, 
eksploatacja leśna. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 

Sztejngold Chaim zam. tamże. 687 - VI 

Dział A w dniu 15 V 1928 roku. 
8122 A. „Inżynier Edward Lange i spółka — przed- 

siębiorstwo robót budowlanych w Grodnie". Prowadzenie 
robót budowy domów dla podoficerów w Grodnie. Siedziba 
w Wilnie, przy ul. W. Stefańskiej 23. Firma istnieje od 27 
kwietnia 1928 roku. Wspólnicy: inż. Edward Lange, zam. w 
Nowo-Wilejce,i Chewel Kremer, zam. w Wilnie, przy ul. W. 
Stetańskiej 23. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z 
dn. 27 kwietnia 1928 roku do czasu zakończenia robót budo-. 
wy domów dla podoficerów i uregulowania rozrachunków. 
Spółkę reprezentuje wobec władz i osób prywatnych inży” 
nier Edward Lange. Wszelkie umowy, zobowiązania, weksle. 
czeki, pełnomocnictwa i inne dokumenty podpisują obaj 
wspólnicy pod stempiem firmowym. 

8143 A. „Gere Machtej* w Wilnie, ul. Rydzą Śmigłego 
24, sprzedaż olejów i przetworów drzewnych. Firma istnieje 
od 1928 roku. Właściciel Machtej Gerc, zam. w Wilnie, ul. W. 
Pohulanka 11-a. 689—VI. 

8124 A. „Hellerman Mowsza“ w maj. Czerniewicze, 
gm. tejże, pow. Dziśnieńskiego, eksploatacja leśna. Firma 
istnieje od 1928 roku. Właściciel kiellerman Mowsze zam: w 
Wilnie ul. Teatralną 5—3. 690 - VI 

w dniu 2i V 1928 r. 

8125 A. „Dom Handlowy Bracia Troccy w Wiłnie — 
Spółka". Prowadzenie na własny i cudzy rachunek handiu 
kaloszami, śniegowcami i innemi towarami. Siedziba w Wi!- 
nie, przy ul. Sądowej 4. Firma istnieje od I6 kwietnia 1928 r- 
Wspólnicy zam. w Wilnie przy ul. Sądowej 4: Saul, Eljasz 
i Noach Troccy. Spółka iirmowa zawarta na mocy umowy 
z dn. Ió kwietnia 1928 roku na czasokres do dn. | lipca I93u 
roku. Zarząd należy do wszystkich wspólników. Do reprezen= 
towania spółki nazewnątrz, do zawierania i podpisywania 
w imieniu spółki wszelkich tranzakcyj, umów, plenipotencyj i 
innych aktów, nie wyłączając weksli i innych zobowiązań, 
oraz do zastępowania spółki we wszystkich instytucjach sį- 
dowych i innych oraz wobec osób prywatnych upoważniony 
jest Saul Trocki lub dwaj pozostali Elaszi Noach Troc- 

® 

—VI. 
  

  

cy łącznie pod stemplem firmowym. Do podpisywania kores- 
pondencji, niezawierającej zobowiązania, do otrzymywania 
wszelkiego rodzaju korespondencji z urzędów pocztowo-te- 
legraficznych oraz do odbioru i odsyłania wszelkich przesytek 
kolejowych i innych wystarcza podpis kaźdego $wsi jak, 

691-- pod stemplem firmowym, 
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się i więcej nie spacerować w nocy 
— O niema obawy, panie Osbor: 

ne. Dobranoc i bardzo dziękuję, — 
Molly wbiegła na schody, ucieszona 
że się to już skończyło. Biedna dziew 

  

  

powie- 

>" 4 

wicie jej umysł. „Miałam rację! Oto 
wejście do  potajemnego przejścia! 

Muszę dobrze uważać, by móc Ści- 

Śle określić to miejsce". Kii 

- Nagle zdała sobie sprawę, że nie 

będzie mogła porozumieć się z Ne- 

dem, jeśli się nie ukryje. Ale nie było 

już czasu, zdążyła tylko wślizgnąć się 

za ciężką portjerę, zastaniającą okno. 

W tej samej prawie chwili, wszedł 

Osborne, który stanął zdumiony, wi- 

dząc światło w pokoju, wychodząc z 

ktorego zgasił je. 22 
Obejrzał się w nadziei, że zoba- 

czy swego pana. 
Nie widząc go, wydał okrzyk zdu- 

mienia i szybko zamknął ukryte drzwi. 
Potem podbiegł do drzwi i oświecił 
schody lampką elektryczną. Lecz pu- 
sto tam było i cicho. Osborne po- 
wrócił więc do pokoju i zamknął 
drzwi na klucz. Znał on lorda Fair- 
leigha od zbyt dawna, by móc po- 
sądzić go o takie roztargnienie, żeby, 
opuszczając gabinet nie zgasił w nim 
światła. Kamerdyner zdecydował wy- 

jaśnić tę tajemnicę, 
Molly usłyszała zgrzyt klucza i za- 

częła drzeć ze strachu. Lecz - przera- 
żona jej twarzyczka i drżący głos 
były zbawienne, w chwili, gdy Osbor- 
ne odnalazł ją. 

— Co panienka tu robi? — zapy- 
tał. 

— Ach, to pan, panie Osborne! 

—szepnęla Molly, udając, iż widząc 

go doznała ulgi —Myślałam, że to 

sam pan! : : ) 
Jednak sytuacja twoja, panien- 

ko, nie będzie miła, jeśli nie potra- 

fisz mi wytłumaczyć obecności Swej 

tutaj. A 
Ależ, mogę wytłumaczyć to z 

łatwością; to wszystko wina Kate, 

która zachorowała dziś rano, a ja 

tak zrobiłam. Po śniadaniu zauważy- 

łam, że zgubiłam broszkę, szukałam 

jej wszędzie i pomyślałam sobie, że 

upuściłam ją tutaj, poczekałam więc, 

aż wszyscy posnęli i przyszłam  tu- 

taj. Bardzo mi chodzi o tę broszkę, 

panie Osborne, bo to od mamy. 
Więc szukałam ją koło okna, gdy 
usłyszałam kroki, myślałam, że to 
mylord, przestraszyłam się i ukryłam 
za portjerą. 

— Czy panienka schowała się, 
zanim drzwi się otworzyły? 

Tak, panie Osborne. 
— Więc nie widziała mnie panien- 

ka, gdy wchodziłem? 
— Nie. 
— | bała się, że to mylord? * 
-— "Tak, naprawdę! : 

Miała panienka szczęście, że 
to nie był mylord; a teraz proszę 
szukać swojej broszki. ; 

Jeżeli się znajdzie, może uwierzę 

w tę całą historję, ale na przyszłość nie 

radzę spacerować nocą po domu, bo 
to niezdrowo. 3 

— O, nie zrobię tego nigdy „wię- 

cej, panie Osborne. Może zgubiłam, 

tę broszkę gdzieindziej... 

— Proszę jej szukać, — rozkazał 
zimno Osborne. į 

Molly westchnęła žalošnie i“ roz- 

poczęła poszukiwania bardzo staran- 

nie, gdyż zdawała sobie sprawę z te- 

go, że kamerdyner nie spuszczał z 

niej pełnych niedowierzania oczu. Po 

dłuższej chwili bezowocnych poszuki- 

wań, podniosła poduszkę na kana- 

pie i broszka upadła na ziemie. 

— Jest, jest! Ach, jak się cieszę! 
Tak się martwiłam, że już jej nie 
znajdę, a to pamiątkowa! 

— Winszuję panience, że ta brosz- 

ka się znalazła, —rzekł sucho Osbor- 

ne. Teraz proszę iść prędko położyć 

czyna nie byłaby w nastroju tryumiu 
jącym, gdyby mogła była słyszeć ra 
port składany przez Osborna lordo 
wi Fairleigh o podejrzanem zajściu 

— Czy myślisz, że powiedziałć 
prawdę? —zapytał niespokojnie Fair: 
leigh. 

— Sądzę, że istotnie przyszła @д0 
gabinetu, by szukać broszki, ale mogi 
ła mnie widzieć, gdym wchodził. | 

Trzeba będzie się przekonać. 
Osborne spojrzał na swego pan 

pytająco.” 
— Czy miłord przypuszcza, žė 

ona jest szpiegiem? 
— Wszystko być może. 
— Czyżby mój pan miał się o: 

bawiać czegoś?—zawołał Osborne, 2 
właściwą sobie poufałością zwraca! 
jąc się do wspólnika i wodza. 

Sam Osborne znalazł się przed 
wielu laty w rozpaczliwej sytuacjł beż 
wyjścia, miał być powieszony, lec 
Fairleigh uratował mu życie, zapew: 
niając sobie jego wdzięczność dó 
Śmierci. Był to jedyny człowiek W4 
licznych agentów i podwładnych Fa 
leigha, cieszący się całkowitem jegu” 
zaufaniem i odpłacający: mu szczerem 
przywiązaniem. 

— Samie,—ciągnął dałej Fairleigh: 
—oni mnie podejrzewają. Musimy 
zwrócić uwagę na tę dziewczynę. Pe* 

wien detektyw mówił mi, że każdy 
zbrodniarz musi skończyć na popeł 
nieniu jakiegoś fałszywego kroku» 
który go zgubi. : 

— Ale na tem polega wyższość 
pana, że pan nigdy nie popełnia fał- 
szywych kroków — odrzekł Sam to* 
nem szczerego zachwytu. 

—- Mylisz się, mój drogi. iPopeł- 

nił jeden straszny błąd. 
Kiedy? ; 

— Przed dwudziestu pięciu laty. 

Druk. „Wydawnictwo Wileūskie“ ul. Kwaszelna 23.


