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Przed ro 
Jeżeli się ograniczyć do politycznej 

strony oświadczenia Marszałka Piłsudskie- 

go zawartej w ostatnich ustępach, to wy- 

padnie określić ją jako zapowiedź roz- 

grywki z Sejmem 0 ustanowienie w Pol- 

sce „nowych praw”, t. zn. o reformę u- 

stroju prawno-politycznego państwa. Kon- 

stytucja z dn. 17.III 1921 r. oddawna już 

jest przedmiotem surowej krytyki z naj- 
rozmaitszych stron. Będąc rezultatem nie- 

zdrowego kompromisu skrajnej lewicy ze 

skrajną prawicą Sejmu Ustawodawczego, 
kompromisu, przenikniętego dążeniem pra- 

wicy do  jaknajwiększego ograniczenia 

wpływu na bieg spraw państwowych przy 

szłego Prezydenta Rzeczypospolitej, którym 

nikt inny wybrany być nie mógł, jak Jó- 

zef Piłsudski, konstytucja ta okazała się 

najzupełniej wadliwą w danych warunkach, 
wymagających sprężystej, stałej, uczciwej i 

niezależnej władzy * wykonawczej. Ogrom 
zadań stojących podówczas przed rządem 

mógł być wykonany jedynie w warunkach 
pewnej swobody czynnika, reprezentujące- 
go dynamikę państwa. Został on natomiast 
całkowicie skrępowany i uzależniony, na- 
wet w drobnych sweich posunięciach i za- 
mierzeniach, od masy poselskiej, rozbitej 
na moc pokłóconych i walczących ze sobą 
grup, niezdolnych do rozumnego  komprc- 
misu i do wytworzenia realnego programu 
państwowego, syntetyzującego w sobie in- 
teresa całości państwa, a nie aspiracje po- 
szczególnych partyj. W podobnych kry- 
tycznych momentach w życiu państw par- 

lamenty często same rezygnują z części 
swoich uprawnień na rzecz rządu, udzie- 
lając mu specjalnych pełnomocnictw, lub 
tworząc koalicje na szerokiej podstawie, 
powołując do rządu ludzi najbardziej ob- 
darzonych zaufaniem społeczeństwa i nie 
krępując ich ustawiczną kontrolą w toku 
dokonywania przez nich większych prac. 

Pierwszy parlament polski nie Ocenił 
należycie ówczesnej sytuacji państwa i po- 
zbawił władzę wykonawczą wszelkiej swo- 
body działania, pomimo, że mógł ją od- 
dać w ręce najbardziej do tego powołane. 
Z całą szczerością i goryczą stwierdził ten 
fakt Marszałek Piłsudski w swej deklaracji. 

Skutki tego fatalnego błędu, w zna- 
cznej części powstałego na tle tępego do- 
ktrynerstwa lewicy i zaciekłej niechęci en- 
decji do osoby Naczelnika Państwa nie 
dały na siebie długo czekać. Po ustąpieniu 
od steru państwowego jedynego człowieka, 
posiadającego ogromny auterytet w naro- 
dzie i zrozumienie zadań przed nim sto- 
jących, państwo chyliło się do nowego u- 
padku politycznego 1 gospodarczego. W 
momentach grożaych Sejm zdobywał się 
na zrozumienie własnej bezsiły, lecz peł- 
nomocnictw szerszych udzielał ludziom 
małym, bez charakteru, ograniczającym 
swoje cele po pewnych tylko zagadnień i 
nie ogarniających całości sytuacji państwa. 

Paljatywy zawiodły i nastała chwila, 
kiedy człowiek noszący w sobie najczyst- 
szą ideję potęgi, niezależności i dobra 
państwa musiał, wbrew literze prawa, wy- 
stąpić z ukrycia i zatrzymać staczanie się 

państwa w odmęt klęski. Uczynił to też 

„po swojemu:* nie wziął na siebie roli 
dyktatora, zastosował nową próbę leczenia 

politycznego życia w Polsce. Spodziewał 
się, że pierwsza próba otworzy ©czy par- 

lamentu na niebezpieczne wady ustroju 

i stosunku własnego do spraw państwo- 
wych. Próba z poprzednim Sejmem się nie 
udała i została ponowiona po wyborach 

ostatnich.Nie jestona zakończona,ale oświad- 
czenie Marszałka pozwala przesądzić już 

teraz, że da wyniki prawdopodobnie nega- 
tywne. 

Marszałek Piłsudski jest indywidual- 
nością tak wybitną, że i niektóre jego ce- 
chy indywidualne mają niezwykle ostro 
zakreślone kontury. Do nich należy zu* 
pełna, odruchowa niechęć do kompromisu 
politycznego, leżącego u podstawy metody | 
rządów parlamentarnych — każdych, nie- 
tylko polskich. Myliłby się bowiem ten, 
ktoby sądził, że rząd konserwatywny w 
Anglji, rozporządzający tak stalą więk- 

zgrywką. 
nie z tendencjami, reprezentowanemi przez 
swoich przeciwników. 

Ta niechęć do istotnej -cechy parla- 
mentaryzmu jest tem silniejsza u Marsz. 
Piłsudskiego, że miał i ma do czynienia z 
tak obfitym w wady przedstawicielem tego 
systemu, jak Sejm polski. Z drugiej jednak 
strony Marszałek Piłsudski zasadniczo u- 
waża — jak to stwierdził wyraźnie wobec 
grupy nowocbranych posłów z Jedynki w 
dn. 13.111 r. b..—że parlament jest potrzeb- 
ny i że nie zamierza iść śladem Mussoli- 
niego lub jemu podobnych w przekreśla- 
niu zasady parlamentaryzmu. Zarazem jed- 
nak zaznaczył, że z natury swojej zupełnie 
nie nadaje się do współpracy z parlamen- 
tem w jego rodzimej postaci i dlatego wo- 
lałby zajmować się ulubioną dziedziną woj- 
skową, pezostawiając ową współpracę in. 
nym. Kiedy państwo stanie na mocnych 
nogach a ustrój jego, zwłaszcza w dziedzi- 
nie władzy wykonawczej—takie były wów- 
czas w przybliżehiu słowa Marszałka — 

uzyska potrzebny stopień mocy i stałości, 
będziecie mogli znów zacząć się kłócić i 

konkurować swemi partyjnemi programa- 
mi, jeżeli tego koniecznie będziecie chcieli, 
bo państwu to już nie zaszkodzi, ale obec- 

nie powinniście załatwić to co jest niezbęd- 

ne dla [owego postawienia państwa na 
mocne nogi. 

Praktyka wykazała, że klub Jedynki 
samodzielnie metodami parlamentarnemi 
zadań tych wykonać nie zdoła, nie posia- 
da bowiem większości. Powstaje więc dy- 
lemat: czy ma odstąpić od swoich zamie- 
rzeń niezdolny do kompromisów i targów 
Marszałek Piłsudski, znów „pozostawiając 
Polskę samej sobie", czy też ustąpić ma 
przed jego indywidualnością i jego wolą, 
jako czynnikiem potencjalnym w Polsce 
najsilniejszym, parlament polski. 

P. P. S. zupełnie myk się w ocenie 
stosunku sił, powołując się w jednej ze 
swoich uchwał na półtora miljona swoich 
wyborców. W imię czego mieliby pójść ci 

wyborcy przeciwko Piłsudskiemu, za któ- 

rego rządów rozbudowane i umocnione 
zostały podstawy reałne ich egzystencji i 

praw socjalnych? Tego przecież nie osią- 

gnęli za rządów poprzeanich popieranych 
przez P. P. S. Rozwiązanie dylematu jest 
jasne. Marszałek Piłsudski, ustępując ze 
stanowiska szefa rządu, nie odstępuje od 
celów, które zrealizować zamierzył. Nie 
mogąc współpracować z Sejmem, powierza 

to zadanie swemu najbliższemu współpra- 
cownikowi, zapowiadając przytem, że, jeże- 
li cel jego, postawienia państwa na mocne 

nogi nie będzie mógł w ramach tej współ- 

pracy być osiągnięty, „stanie do dyspozycji 
Pana Prezydenta jako szef gabinetu, biorą- 
cy śmiało decyzję na siebie i wyciągający 
również śmiało konsekwencje ze swych 
decyzyj". 

Postawienie sprawy jest wyraźne i— 
należy mniemać—ostateczne. Wynik ewen- 
tualnej rozgrywki nie może dla nikogo, 
trzeźwo oceniającego sytuację, być wątpli- 
wy,—nawet dla autorów uchwał pepeesow- 
skich. 

Na podstawie całej działalności do- 
tychczasowej Marszałka Piłsudskiego i do- 
konanych przez niego prac państwowych 
przekonani być możemy, że cele jego i za- 
mierzenia ustrejowe są słuszne i dla paf- 
stwa dobroczynne. Jeżeli pragniemy jaknaj- 
rychłejszego tych zamierzeń sformułowania 
i ujawnienia, to tylko dlatego, aby ustało 
spekalowanie na nich różnych ludzi lub 
grup, między innemi tych, którzy pragną 
dźwigającego się z ciężkiej niemocy rekon- 
walescenta — państwo polskie — leczyć į 
wzmacniač powyciąganemi zabistorycznego 
muzeum emblematami miaionej bezpowrot- 
nie epoki. 

Testis, 
  

Zgubiony weksel 
z wyst. Meera Alperowicza, term. 15/7, 
płatny w Kurzeńcu, na sumę zł. 200, na 
zlecenie Ch. B. Federa, żyrowany przez 
Ch. Alperowicza (za moim Nr. 107)— 
unieważnia się.   Szością w parlamencie, nie liczy się zupeł- 2085 Ch. Alperowicz, Wilno, Trocka 9. 
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Rokowania polsko-litewskie. 
Posiedzenie polska-lilewskiej 

WARSZAWA, S.VII.- (Rat.) Dzisiaj o godz. 11 
posiećzenei podkomisji komunikacyjnej polsko-litewskiej komisji ekonomicznej, 

dalszym ciągu sprawy znajdujące się 
komunikacyjnej. Na posiedzeniu tem omawiano w 
dziennym obrad podkomisji. 

podkomisji komonikacyjnej. 
odbyło się w gmachu Prezydjum Rady Ministrów 

tranzytowej i 
na porządku 

  

Zakończenie sesji Komitetu do spraw rozjem- 
stwa i bezpieczeństwa. 

GENEWA, 5.VII, (Pat). Trzecia sesja 
Komitetu do spraw rozjemstwa i bezpie- 
czeństwa zakończyła swe prace. Uchwalono 
w drugiem czytaniu wzory układów w 
sprawie rozjemstwa, bezpieczeństwa, kon- 
cyljacjł, wzajemnej pomocy ! nieagresji, 
przekazując te wzory najbliższemu Zgro- 
madzeniu Ligi Narodów. Pozatem przyjęto 
w pierwszem czytaniu wstępny projekt u- 
kładu o środkach zapobiegawczych  prze- 
ciwko wojnie na podstawie propozycji nie- 
mieckiej, lecz ze znacznemi zmianami. 

Prejekt ten odesłano do dalszego zba- 
dania przez rządy Oraz Zgromadzenie Ligi 

Wyjazd min. Knolla 

Narodów. Przy tymże projekcie uchwalono 
jako warjant propozycję Polski, domagają- 
cą się efektywnej kontroli Rady Ligi Naro- 
dów nad wykonaniem przeciwwojennych 
środków zapobiegawczych, o ile Rada je 
zarządzi. › 

Nadto Komitet przyjął do wiadomo- 
ści raport w sprawie finlandzkiej ini- 
cjatywy o artykule XVI paktu Ligi Naro- 
dów 0 pomocy finansowej dla państwa, 
które uległo napaści. Wyniki prac sesji 
Komitetu będą stanowiły niezawodnie głów- 
ny temat obrad wrześniowych. 

nanową placówkę 
Serdeczne pożegnanie w prasie włoskiej. 

RZYM. 5. VII. (Pat.) Wczoraj o godz. 
20 min. 45 odjechał do Berlina poseł Knoll, 
żeguany na stacji przez ambasadora Skrzyń- 
skiego, przyjaciół ze ster włoskich i dyplo- 
matycznych, personel poselstwa i ambasady 
polskiej oraz licznych przedstawicieli kolo- 
nii polskiej w Rzymie. 

Pisma włoskie zamieszczają pożegnal- 
ne artykuły z powodu wyjazdu posła Kaolla,   pisząc m. in., że poseł Knoli stał się twór- 
cą i realizatorem zbliżenia Polski dzisiej- 
szej do Włoch i podkreślając, że p. Knoll 
został dziś wysłany na jedno z najtrudniej- 
szych dla dyplomaty polskiego stanowisk. 
„Żegnamy go z żalem jako dobrego przy- 
jaciela--pisze „Journal d'Italie“—i žyczymy, 
ażeby w swej pracy osiągńął pożyteczne i 

pozytywne wyniki. Życzymy sobie sami, 
ażeby nie zapomniał Włoch, gdzie wielu 
przyjaciół wspomina go i żywi do niego 
sympatję”. Podobnie życzliwe artykuły za- 
mieszczają „Tribuna“ i „Laboro Italia“. 

Serdecznie žegna posta Knolla dzien- 
nik „Impero“ — pisząc, že zaufanie rządu 
polskiego powołało tego wybitnego i wy- 
trawnego dyplomatę na stanowisko bojowe 
w Berlinie, gdzie będsie on miał możność 
wyróżnić się i przyczynić do usunięcia 
tych ostrych. kantów, które istnieją jeszcze 
w stosunkach pomiędzy. Polską a Niemca- 
mi. Dziennik pedkreśla, że poseł Knoll 
pozostawia w Rzymie licznych i oddanych 
mu przyjaciół, których zjzdnał sobie przez 
swą serdeczność i lojalność. 

>——————————————————————— — ————————————— 

Koncentracja wojsk sowieckich na granicy 
finlandzkiej? 

Dziennik finlandzki „Helsing Sanomat* zamieścił wiadomość o koncentracji wojsk sowieckich w pobliżu granicy finlandzkiej, Bolszewicy wzmaeniają granicę Korelji i rozszerzają sieć kolejową 
między granicą i Piotrogrodem. Osobom, przekraczającym granicę, przewiązuje się oczy opaską. Ро- 
dobno wśród włościan, żyjących na pograniczu, bolszewicy dokonali wiele aresztów. Zaobserwowano również wzmożoną akcję bolszewików wzdłuż wybrzeża. Zauważono kilka sowieckich statków. Po- graniczna ludność finlandzka sądzi, iż w wzmocnieniu 
się jedynie manewrów. Niezawodnie dokonywuje się 

„Tass” specjalnie tym wiadomościom zaprzecza. Jednakże „Siegodnia“ 
numerze wiadomość od swego korespondenta z Helsingforsu, 
granicy finlandzkiej odbywa się w dalszym ciągu i że zaprzeczenia „Tassa* 
podstawach. 

oddziałów sowieckich nie należy dopatrywać 
tego w innym celu. 

podaje we wczorajszym 
że koncentracja wojsk sowieckich na 

nie są oparte na żadnych 

Próba utworzenia rządu koncentracyjnego 
w Jugosławji. 

BIAŁOGRÓD, 5.VII (Pat). Prezesko- 
mitetu głównego partji radykalnej Aleksan- 
der Stojanowicz odmówił ze względu na 
swój wiek i stan zdrowia przyjęcia ofiarownej 
mu przez króla misji utworzenia gabinetu 
koncentracyjnego, natomiast podjął się po- 
średnictwa między stronnictwem rządowem 
a opozycjąi zobowiązał się zbadać możli- 
wości stworzenia narodowego rządu kon- 
centracyjnego. Dziennikarzom oświadczył 
Stojanowicz, że ma nadzieję, iż przesilenie 
gabinetowe potrwa niedługo. 

„Dokonana będzie przedewszystkiem 
próba utworzenia rządu, na którego czele 
stanęłaby osobistość parlamentarna. Kraj 
znajduje się w ciężkiem położeniu. Stała 

  

się straszna zbrodnia, spodziewam się, że 
podobne zbrcdnie więcej się nie powtórzą. 
Państwo nie jest winne. Należy szukać wi 
nowajców, a równocześnie bronić pań- 
stwa". 

Na uwagę dziennikarzy, że .koalicja 
chorwacka nie chce pracować z obecnym 
parlamentem,  Stojanowicz « odpowiedział: 
Sprawa konwencji zawartej w Nettuno 
zawiera wiele trudności. Ponadto byłaby 
obecna chwila niekorzystną dla przeprowa- 
dzenia nowych wyborów, ponieważ w kraju 
panuje wzburzenie. „Polityka* donosi, że 
opozycja chorwacka zajmuje wobec misji 
Stojanowicza stanowisko negatywne. 

z 

Poszukiwanie rozbitków „Iltalji*. 
Łamacz lodów „Krassin* 

MEDJOLAN, 5.VII (Pat) Sowiecki 
w odległości 50 mil od miejsca, 
cej.na wysokości przylądka Platen. 
dujący się na pokładzie Krassina donosi, że 
jadąc pełną parą—tylko jedną milę. 

utknął wśród lodów. 
łamacz lodów „Krassin* utknął zupełnie 

gdzie znajdują się rozbitkowie „Italji*, t. į. mniej wię- 
Specjalny sprawozdawca Corriere della Sera, znaj- 

okręt przebył ostatnio w ciągu godziny— 

Komendant postanowił wobec tego zatrzymać się do chwili zmniejszenia się ilości lodów. Nadzieje 
Grupa 
cze tylko o 

pokładane w akcji okrętu 
rozbitków Viglieriego zmuszona udać się bardziej 

kilka mil od przylądka Leigh Smith, 

„Krassin* wobec tego znacznie zmalały. 
na wschód, znajduje się jesz- 

Napad na pocztę lwowską dziełem bojówki 
ukraińskiej. 

LWÓW, 5-7. (Pat). W związku z wczorajszym nieudanym napadem na filję 
pocztową przy ul. Głębokiej dzisiejsze pisma poranne donoszą, 
dzielem bojówki ukraińskiej pod kierownictwem ukraińskiej organizacji 

że napad ten był 
wojsko- 

z. ciągu wczorajszej nocy i dnia przeprowadzońo szereg rewizyj i aresz- towań. 
Właściwi sprawcy napadu są już pod kluczem. 

Ich, jak również inne szczegóły zamachu, 
nieważ w związku x ich aresztowaniem п   pozwolą policji dojść do 

są trzymane w ścisłej tajemnicy, po- 
airafiono na pewne materjały, które 

większych jeszcze rezultatów. 

Jest ich czterech. Nazwiska | j   
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Dzień polityczny. 
Dnia 4 b. m. w godzinach południo- wych odbyła się na Żamku w obecności 

p. Prezydenta Rzeczypospolitej uroczystość 
doręczenia przez posła japońskiego w 
Warszawie p. Macuszima wielkiej wstęgi 
orderu Wschodzącego Słońca, nadanej p, Marszałkowi Piłsudskiemu. Po dekora- 
cji p. Prezydent Rzplitej wydał śniadanie 
na cześć dostojnych gości, którzy brali 
udział w uroczystości. 

* 

W dniu 5 lipca o godz. 12 w połud 
nie p. Jerzy Lagoudakis poseł nadzwyczaj: 
ny i minister pełaomocny Grecji złożył 
P. Prezydentowi Rzeczypospolitej listy u- 
wierzytelniające na uroczystej audjencji na 
Zamku królewskim. Na audjencji tej byli 
obecni wiceminister spraw zagranicznych 
dr. Alfred Wysocki, szef gabinetu cywilne- 
go płk. Zahorski, członkowie domu cy- 
wilnezo i wojskowego P. Prezydenta. 

* 

W dniu 5 b. m. odbyło się pod prze- 
wodnictwem premjera Bartla posiedzenie 
Rady Ministrów, na którem ustalono m.in. 
projekt rozporządzenia Rady Ministrów o 
organizacji i zakresie działania władz ad- 
ministracji ogólnej na obszarze m. stol. 
Warszawy, projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów w' sprawie zakazu przywozu 
pszenicy i mąki żytniej oraz szereg pro- 
jektów w sprawach samorządowych w Ma- 
łopolsce. Pozatem Rada Ministrów po- 
wzięła uchwałę w sprawie dodatku do 
uposażenia dla funkcjonarjuszów państwo- 
wych i osób wojskowych za prace przy 
budowach. Wreszcie przyjęto szereg pro- 
jektów w sprawie ustaw ratyfikacyjnych. 

* 

Urlop ministra Składkowskiego jest 
uzależniony od urlopu p. premjera 
Bartla, którego minister Składkowski bę- 
dzie prawdopodobnie zastępował. Sprawa 
ta zostanie rozstrzygnięta w najbliższym 
czasie. у 

Dyr. departamentu samofządowego, 
p. Weisbrod, rozpoczyna urlop w _ponie- 
działek, dn. 9 b. m. 

* 

Jak się dowiadujemy, marszałek Sej- 
mu p. Ignacy Daszyński wyjeżdża w nad- 
chodzący piątek na wypoczynek letni do 
Kazimierza nad Wisłą. 

Prezes Rady Ministrów p. prof. Ka- 
zimierz Bartel przyjął w dniu onegdajszym 
hachana kościoła karaimskiego w Polsce. 

* 

Dn, 11 b. m. w sali konferencyjnej 
Min. Skarbu o godz. 6 po poł. odbędzie 
się posiedzenie komisji kontroli długów 
państwowych pod przewodnictwem posła 
prof. Krzyżanowskiego. Na porządku dzien- 
nym znajduje się zatwierdzenie protokółu 
poprzedniego posiedzenia i zestawienie 
stanu długów państwowych na 30 czerwca 
r. b. Posiedzenie zostało zwołane wobec 
tego, że przypada obecnie termin ustawo- 
wy ogłoszenia zestawienia długów w „Mo- 
nitorze Polskim*, 

* 

Ustąpienie p. Mecha ze stanowiska 
wojewody wołyńskiego „nastąpi w najbliż- 
Szym czasie po powrocie jego z urlopu, 
który spędza we Francji. Ostatecznie zde- 
cydowano, że wojewodą wołyńskim miano- 
wany będzie szef gabinetu prezesa Rady 
Ministrów. p. Henryk Józewski. 

* 

Polska Agencja Telegraficzna upoważ- 
niona jest do stwierdzenia, že wiadomość 
prywatnej agencji „Polskiej Iuformacji 
Dziennikarskiej* podana w niektórych 
dziennikach jakoby Prezydjum Rady Mini- 
strów wydało okólnik zmieniający dotych- 
czasowy tryb informowania prasy przez 
ministerstwa, jest nieprawdziwa. 

  

lietrogolja prawosławna a Ukraińcy. 
Synod cerkwi prawosławnej w Polsce ogło- sił komunikat w sprawie naradylmetropolity Dyo- nizego z delegacją społeczeństwa ukrsińskiego w osobach posłów Chruckiego i Własowskiego, prezesa ukraińskiego komitetu cerkiewnego Re- czyńskiego, pp. Roczniaka, Dmitrjuka, Jasińskie- о, Sołowjewa i Artemiuka. Narada doprowadzi- 

а, według komunikatu, do całkowitego pogodze- nia Seano władzy cerkiewnej i delegacji ukra- inskiej we wszystkich zagadnieniach prawosław- nego życia cerkiewnego w Polsce. 

Likwidacja prywatnych teatrów W le- 
ningradzie. 

„Krasnaja Gazeta 23.VI podaje, że sowiet miejski w Leningradzie uznał, iż istnienie teatrów prywatnych tamuje rozwój sztuki komunistycznej I ułatwia ideologii burżuazyjnej wpływanie na 
nastroje ludności Leningradu. Wobec tego istnie- ące w Leningradzie prywatne przedsiębiorstwa 
teatralne ulec mają przymusowej likwidacji. 

— 
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lgon wojewody Młodzianowskiego. 
Dn. 4 bm. o godz. 7 wiecz. zmarł w 

Krynicy na zapalenie płuc wojewoda po- 
morski, Kezimierz Młodzianowski, b. mi- 
nister spraw wewnętrznych. Choroba woje- 
wody trwała cztery dni. Zdaniem lekarzy 
pogorszyły stan zdrowia chorego częste 
dłuższe wycieczki piesze, powodując skurcz 
Serca. 

Zwłoki zmarłego przeniesiono do 
kaplicy cmentarnej. 

Zmarły wojewoda pomorski gen. Ka- 
zimierz Młodzianowski był w okresie po- 
przedzającym przewrót majowy wojewodą 
poleskim. 

Po wypadkach majowych gen. Mło- 
dzianowski został mianowany ministrem 
spraw wewnętrznych w gabinecie prof. 
Bartla i pozostawał na tem stanowisku do 
października 1926 r., to jest do chwili 
objęcia prezesury gabinetu przez Marszał 
ka Piłsudskiego. 

Następnie mianowany został wojewo- 
dą pomorskim. 

* * 
* 

Prezes Rady Ministrów wysłał do 
wdowy po wojewodzie pomorskim $. p. 
Młodzisnowskim następującą depeszę: „Głę- 
boko wzruszony utratą niezapomnianego 

kolegi, jednej z najszlachetniejszych posta- 

ci naszego życia politycznego, proszę Pa- 

nią w imieniu Rządu i swojem o przyjęcie 

szczerych wyrazów żalu i współczucia”. 
Bartel. 

Polska a Ukralna Sowiecka. 
„Komunist” (Charków) 19.VI podaje 

oświetlenie zapoczątkowanej przez prezesa 

Rady Komisarzy Ludowych Ukrainy So- 
wieckiej — Czubara kampanji antypolskiej, 

widownią której jest Ukraina Sowiecka. 

Zdaniem „Komunista*, przemówienie pre- 
zesa UNDO Dymitra Lewickiego było od- 
biciem polityki rządu Marszałka Piłsudskie- 

go względem Z. S. R. R. Zdaniem tego pi- 
sma, w sferach rządzących Polski otwarcie 

przygotowuje się powtórzenie pochodu z 

1920 roku, który miałby na celu federację 
Ukrainy z Polską. 

Otóż według zapewnień „Komunista*, 

szerokie rzesze ludności Ukrainy Sowiec- 
kiej, dowiedziawszy się z prasy o tych pla- 

nach, rzekomo miały żądać od centralnych 

władz sowieckich w Charkowie urządzenia 

wieców protestacyjnych. Ludność jakoby 

samorzutnie zwoływała owe wiece, a rząd 
Charkowski, tylko ustępując naciskowi lu- 
du, zmuszony był wydelegować swego przed- 
stawiciela Bucenkę na taki właśnie wiec 
w Charkowie, ażeby udzielić wyjaśnień. 

W kufcu „Komunięt” zaznacza, że 

noty podobne do ostatniej noty polskiej 
oraz dwuznaczne stanowisko ministra Za- 
leskiego nie dają żadnej gwarancji, że pro- 
wokatorskie wybryki przeciwko Z. S. R. R. 
ustaną. 

Sprawa Tyrolu w parlamencie wiedeńskim. 
WIEDEN. 5.VII. (Pat.) Związek po- 

słów socjalno - demokratycznych powziął 
wczoraj uchwałę stwierdzającą, że rząd za- 
kończył bez poinformowania rady narodo- 
wej rokowania z Włochami co do kwestji 
Tyrolu południowego a przytem wymienił 
noty, których treść według dotychczaso- 
wych doniesień ze strony włoskiej stoi w 
sprzeczności ze stanowiskiem Austrji, usta- 
lonem na posiedzeniu rady narodowej w 
dniu 23 lutego 1928. Związek posłów 
secjalno demokratycznych stwierdza, że О- 
bowiązkiem rządu było natychmiastowe 
opublikowanie wyżej wymienionych not, 
których treść jest wyłącznie znana z oświad- 
czeń włoskich. Związek domaga się rów- 
nież zwołania posiedzenia komisji głównej 
rady narodowej celem omówienia kwestji 
południowego Tyrolu. 

KE R] 

Depesze do Marsz 

w Łomży, walny zjazd Małopolskiego Zw. 

Zw. Kółek Roln. w Warszawie. 

Ogromny hurag 
Wielkie spustoszen 

Dn. 4 bm. około godz. 1-ej po poł. 
przeciągaęła nad Warszawą wielka burza 
połączona z huraganowym wiatrem. 

Po pierwszych kroplach deszczu, zer- 
wał się potężny wiatr. Przechodnie w 
ORO zaczęli chronić się do bram i 
sieni. 

Siła wiatru była tak wielka, że prze- 
wracała ludzi unosząc w powietrze budki i 
stragany. 

Raz po raz biły pioruny. 
. Szkody powstałe w mieście są bardzo 

duże; szereg ludzi zostało poranionych i 
porażonych piorunami. 

W ogrodzie Saskim huragan wyrwał 
< korzeniami sześć olbrzymich 100-letnich 
drzew, które padając wywróciły jeszcze 
około 10 mniejszych. Padające konary i 
odłamki drzew zraniły 4 osoby. W ogro- 
dzie Krasińskich wicher zniszczył 14 drzew, 

łamiąc kilkaset wielkich konarów. W par- 

ku Traugutta 720 drzew złamanych i wyw- 
róconych. 

| Na placach miejskich i ulicach dzie- 
siątki poniszczonych drzew i krzewów. 
M. in. przy ul. Smoczej róg Gęsiej wiatr 
wywrócił olbrzymią 150-letnią topolę o 

Gwałtowna wichu 
KRAKOW. 5. VII. (Pat). W dniu wczoraj- 

szym, po kilkudniowych upałach, dochodzących 
do 42 stopni Celsjusza zerwała się nad wieczo- 
rem gwałtowna wichura, która wyrządziła wielkie 
szkody. Na ulicy Szopena wicher zerwał ruszto- 
wanie przy nowo budowanym domu, a walące się 
belki przygniotły jednego z przechodniów. Również 
zerwana została blacha miedziana na dachu koś- 
cioła św. Anny. 

r KATOWICE, 5 VII.—Podczas wczoraj- 
szej burzy runęło rusztowanie około no- 
wobudującego się gmachu śląskiego urzę- 
du. wojewódzkiego w Katowicach. Szereg 
robotników zajętych przy budowie zdołało 
się uratować, dwóch zaś w krytycznej chwi- 
Ji zawisło uczepiwszy się rękami za gzyms. 
Natychmiastowej akcji straży ogaiowej u- 
dało się po kilkakrotnych usiłowaniach 
przystawić do gmachu drabinę, po której 
zniesiono obu robotników. Pozatem po- 

„Zjednoczenie Pracy* wierne ideologji Marszałka. 

Dla wzmocnienia sił demokracji polskiej na gruncie pozytywnej pracy, dla 

rozwoju i potęgi Rzeczypospolitej Polskiej dokonaliśmy połączenia Partji Pracy i 
Związku Naprawy Rzplitej w jedną organizację pod nazwą „Zjednoczenie Pracy 

Wsiži Miast", która będzie się starala służyć wiernie Twojej, Panie Marszałku, 

ideologji. Nowe zjednoczenie składa ci, Panie Marszałku, wyrazy glębokiego holdu 

iczci. Następują podpisy prezydjum „Zjednoczenia Pracy". 
Pozatem depesze z wyrazami czci i hołdu nadesłały w ostatnich czasach Panu 

Marszałkowi Piłsudskiema następujące instytucje: Zjazd wychowawców szkół polskich 

dzieży Wiejsk. wszystkich ziem Rzplitej, walne zgromadzenie Zw. Rewiz. Polsk. Spółdz. 

Roln., pierwszy ogólny zjazd inżynierów lotniczych w Warszawie, pierwszy wojewódzki 
zjazd tow. śpiew. w Łodzi, zjazd naczelników urzędów poczt. z okr. dyrekcji lubelsk., 

I-y zjazd lekarzy i działaczy samorządow. szpitalnych w Łodzi, ogólne zebranie Centr. 

  

W Katowicach, 
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ałka Piłsudskiego. 

Młodzieży w Krakowie, walny zjazd Mło- 

an nad Polską. 
ja w Warszawie. 
2-metrowej średnicy. Przebiegający w tym 
czasie przez ulicę 9-letni Eug. Motyl ž0- 
stał przygnieciony i doznał złamania nogi. 

Ranionych zostało na ulicach kilka- 
naście osób. 

Najwięcej ofiar pociągnęło za sobą 
uderzenie pioruna w drzewo na szosie Bie- 
lańskiej,j pod którem schroniło się sied- 
miu robotników. Wszyscy zostali porażeni 
oraz ranieni i kontuzjowani  padającem 
drzewem. 

Na lotnisku mokotowskiem > chwi- 
li zerwania się burzy, na placu znajdo- 
wało się 20 aparatów. Nie zdołano już 
ukryć ich w hangarach. Wiatr uaiósł ma- 
szyny w powietrze, przewracając I roz- 
bijając jedną © drugą. 15 aeroplanów 
zostało mniej lub więcej uszkodzonych, 
a 3 zupełnie rozbite. 

W podmiejskich okolicach huragan 
poczynił również ogromne spustoszenia, 
łamiąc drzewa i zrywając dachy z domów i 
zabudowań gospodarczych. 

Wskutek burzy wczorajszej przerwana 
została komunikacja telefoniczna i telegra- 
ficzna na linjach: Kraków, Lwów, Gdańsk, 
Poznań, Toruń, Katowice i Berlin. 

ra w Krakowie. 
Huragan wyrwał wiele starych drzew i za 

tamował ruch. Znaczne szkody wyrządzone zos- 
tały przez burzę na plantach. Po wichrze nastą- 
pił krótkotrwały ulewny deszcz. 'V mieście przer- 
wana została komunikacja telefoniczna oraz au- 
tomatów alarmowych. Uległo przerwie połączenie 
telefoniczne z Berlinem, Lwowem, Pragą, Moraw» 
5Ка Ostrawą i t, d. 

KATOWICE, 5.VII. (Pat). Wczoraj w 
godzinach popołudniowych przeszły nad 
Katowicami dwie burze. Druga burza wy- 
rządziła na terenie województwa śląskiego 
powazne Szkody; zrywając dachy z budyn- 
ków, łamiąc drzewa i niszcząc przewody 
telegraficzne i telefoniczne. W gminie Byt- 
ków wicher zerwał z dwupiętrowej kamie- 
nicy dach, który został poniesiony na sta- 
cję kolejową. Odłamki tego dachu zraniły 
wychodzących z pociągu pasażerów, z któ-   ważniejszych wypadków z ludźmi nie było. 

Huragan w 
GLIWICE, 5 VII. (Pat.) Szalał tu huragan, 

stały kompletnie zniszczone. 

Go mówi P. l. M. o przyczynach 
huraganu. 

Wczoraj wskutek silnego spadku ciśnienia 
utworzyła się nad Polską płytka zatoka niżowa, 
przesuwająca się Od zachodu ku wschodowi. 
W przednim froncie tej zatoki panowała pogoda 
upalna (Pińska 29 st., Lublin 32 st., Tarnopol 30 

* 

  

  

RYGA, 5.VII. (ATE). Donoszą z Kowra, že d 

waniem oczekuje ogłoszenia wyroku. 

Wyrok w procesie donieckim. 
nieckim. Przed gmachem sądowym gromadzą się tłumy publiczności, która z niezwykłem zaintereso 

rych trze-h zostało poważnie, a 2 lżej ran. 

Gliwicach. 
w czasie którego zginęło pięć osób. Zbiory zo- 

st.), natomiast od północnego zachodu nasuwały 
się nad Polska masy chłodnego powietrza (Puck 
13, Gdynia 15). Zetknięcie się ciepłych mas po- 
wietrza z chłodami wywoływało burze, które na- 
wiedziły wczoraj w południe środek Polski. Nad 
Warszawą przeszła krótkotrwała, lecz silna burza 
w godzinach między 1 a 2 popołudniu, prz: czem 
nastąpił raptowny spadek temperatury (o godz. 
13 — 31 st., a o godz. 14-6j — 20 st). 

ziś wieczorem ma zapaść wyrok w procesie do« 

gres strażacki. W dniu wczorajszym wyje- 
chała z Krakowa do Pragi na odbywający 
się tam kongres strażacki delegacja polska, 
licząca 150 osób. W czasie kongresu od- 
będą się wybory do zarządu związku sło- 
wiańskich straży pożarnych, do którego 

  

  

Z całej Polski. 

— Wyjazd delegacji polskiej nakon- 

należą Polska, Czechosłowacja, Jugosławia 
i Bułgaria 

— Wszechpolski zlot harcerek. W 
dniu 5 go b. m. w Wyszkowie pod Pułtu- 
skiem rozpoczął się zlot harcerek .z całej 
Rzeczypospolitej, mający trwać do dn 20 
b. m. 

W dniu 2-im tego miesiąca do urzą- 
dzonych na miejscu obozów przybyły już 
cztery drużyny harcerek z Francji, Łotwy, 
Belgii i Gdańska w liczbie 150 osób. 

L bitwy Rowieńskiej, 
Aresztowanie b. pos. Januszkisa. 

*RYGA, 5.VII. (Ate). Z Kłajpedy do- 
noszą, iż z zarządzenia litewskiego mini- 
stra spraw wewnętrznych aresztowany Z0- 
stał b. poseł na sejm litewski socjaldemo- 
krata Januszkis pod zarzutem uprawiania 
agitacji antypaństwowej. 

Wynik wyborów do zarządu partji 
tautininków. 

KOWNO. 5.VII. (Ate) Prezesem cent- 
ralnego komitetu wykonawczego stron- 
nictwa rządowego tautininków został wy- 
brany burmistrz m. Kowna Wilejszis, wi- 
ceprezesem — pos. Łapienas, sekretarzem 
generalnym—Kawolis. 

Wystawa rolniczo=przemysłowa. 

Na odbywającej się obecnie w Kow- 
mie VIl-mej wystawie rolniczo-przemysio- 
wej wywieszono wykresy, opracowane w 
litewskiem Ministerstwie Rolnictwa i po- 
dające statystykę  wywłaszczonej ziemi 
dworskiej. Dowiadujemy się z niej, że do 
r. 1928 r. wywłaszczono 776.617 ha. 

Inna tabela podaje, że w powyższym 
okresie uległo ogółem parcelacii 2.118 ma- 
jątków ogólnego obszaru 503.784 ha. 

Wystawę zwiedziło w ciągu pierwszych 
czterech dni 131.000 osób. 

8 Paistu Bałtyckich. 
Pomnik ku czci 79 oficerów i żoł- 

nierzy polskich. 

RYGA, 5.VII (Ate). W nadchodzącą 
niedzielę odbędzie się w Krasławiu uro- 
czystość . odsłonięcia pomnika ku czci 
79 oficerów i żolnierzy wojsk polskich, 
którzy polegli w r. 1919 podczas walk 
ku oswobodzeniu Łotwy. W uroczystości 
wezmą udział poseł polski w Rydze p. 
min. Łukasiewicz, zastępca attachć woj- 
skowego mjr. Tomczuk, łotewski mini- 
ster wojenny gen. Kalnin, komendant 
dywizji latgalskiej Bankers. 

  

Kronika telegraficzna. 
= Otwarcia basenu, głębokości 14 metrów, 

w którym 4 największe okręty świata będą mo- 
gły w momencie najsilniejszego odpływu morza 
równocześnie wysadzić na ląd 6.000 pasażerów 
dokonał prezydent Francji Doumerque w Hano- 
werze. 

- — = Се!1ет pobicia rekordu długości lotu 
odlecieli onegdaj z Rzymu w kierunku Ameryki 

a> dwaj włoscy lotnicy Farran i Del- 
prete. : 

= Liczba bezrobotnych w Wielkiej Bryt:nji 
wynosiła w dniu 25 czerwca r. b. 1,192,600 czyli 
o 30.079 mniej, niż w tygodniu poprzednim, a 
187,987 więcej, niż w tym samym okresie czasu 
w roku poprzednim. е 

„= Zostal odnaleziony samolot kursujący 
pomiędzy Francją a Ameryką, o którym od pew- 
nego czasu nie było wiadomości. 

m Podczas jazdy łodzią utonęło w Quebec 
$-ciu młodych ludzi, zatrudnionych przedsiębior- 
stwie drzewnem. 

= Niezwykła susza, jak donosi dziennik 
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Prace regjonalne Jedynki. 
Uchwały Wileńsko-Nowogródzkie- 
go Koła Posłów i Senatorów B. B. 
w sprawie szkolnictwa białorus- 

kiego. 

Daia 4 b. m. odbyło się w Wilnie po-* 
siedzenie Wileńsko-Nowogródzkiego Koia 

Posłów i Senatorów Klubu B. B. pod prze- 

wodnictwem posła Jana Piłsudskiego. Po- 

siedzenie poświęcone było dyskusji nad re- 

feratami senatora W. Abramowicza i posła 
K. Okulicza, wygłoszonymi na posiedzeniu 
koła w Nowogródku w dniu 17 czerwca 

roku bież. 

Po wyczerpującej dyskusji nad temi 

referatami, oraz nad wnioskami zgłoszony” 
mi przez posła K. Okulicza w sprawie 

następujące uchwały: 

Celem uregulowania spraw dotyczą” 
cych szkolnictwa białoruskiego „Koło uwae 
ża za potrzebne i wskazane" co następuje: 

1) Upaństwowienie szkolnictwa biało- 

ruskiego w granicach uzasadnionych ob= 

jektywnie stwierdzonemi potrzebami lud- | 
ności białoruskiej; 

2) Zmiana ustawy z dn. 31 lipca 

1924 r. zawierającej niektóre postanowie- 

nia o organizacji szkolnictwa (Dz. U. R.P. 
Nr. 79 poz. 766 z r. 1924) w kierunku 

umożliwienia wykonania punktu pierwszego, 
oraz usunięcia wajk narodowościowych na 

tle szkolnictwa przez zaniechanie mjędzy 
innemi zasady plebiscytów szkolnych i sy= 

stemu utrakwistycznego; 

3) Niezwłoczne uchylenie zastosowa- 
nie okólnika ministra Dobruckiego z dn. 
30 marca 1927 Nr. 1—2170/28 do obwo> 
dów bezszkolnych. 

4) W związku z uchyleniem powyż- 
szego okólnika poddanie rewizji orzeczeń 
o otwarciu szkół powszechnych, zapadłych 
na podstawie plebiscytu szkolnego w ro- 
ku 1927, 

5) Utworzenie z początkiem przyszłe- . 

go roku szkolnego państwowego biało» 
ruskiego seminarjum nauczycielskiego w 
Wilnie. 

6) Do czasu upaństwowienia gimna- 

zjów prywatnych białoruskich w Wilnie i 

Nowogródku udzielenie im oraz bursom 

przy nich pomocy finansowej w tej czy in- 
nej postaci. ` > 

1) Nadanie tym gimnazjom od po- 
czątku przyszłego roku szkolnego praw 

publiczności, ' 
8) O ile zostaną przyjęte na etat pań» 

stwowy gimnazja białoruskie w Wilnie i 
Nowogródku — przekształcenie prywatnych 

gimnazjów białoruskich w Radoszkowiczach 
i Klecku na państwowe białoruskie szkoły 

powszechne siedmioklasowe, lub szkoły za- 
wodowe. 

9) Utworzenie na Uniwersytecie Wi- 
leiskim katedry lub lektoratów białoruse- 

znawstwa. 

10) Utworzenie przy Kuratorjum wi- 
leńskiem referatu szkolnictwa bialoruskie- 
go, oraz komisji dla opracowania i wyda- 

nia programów nauczania i podręczników 

dla szkół białoruskich —z udziałem przed- 
stawicieli ruchu oświatowego  białorus- 
kiego. й 

11) Zaopiekowanie się przez Państwo 
muzeum białoruskiem w Wilnie i udzielę- 
nie mu pomocy materjalnej. 

12) Wprowadzenie samorządu szkol-   „Excelsior“, panuje w różnych częściach Meksy- 
ku, a w szczególności w stanach środkowych. ' 
Zbory uległy prawie całkowitemu zniszczeniu. : 
Padło wiele sztuk bydła. 

nego w województwach północne-wschode 
nich na wzór samorządu szkolnego w wo» 
jewództwach centralnych*, 
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„bo słychać w Krakowie! 
Pogoda.— Drożyzna i okolicznościowe uwa- 
gi o handlu i handelkach. — Cmentarzyk 
sztuki. —Kiepura, — Wawel. — Kopiec Koś- 
ciuszki.—Uwagi o rozbudowie.—Kraków w 

lipcu. 
Od czego tu zacząć? Naturalnie od 

pogody! Więc... Po długotrwałym okresie 
dokuczliwego zimna i deszczów, które po- 
zwoliły przybyszom zapoznać się z osła- 
wionem „krakowskiem blotkiem“—niebo 
rozjaśniło się, termometry skoczyly гайпо 
w górę i zaczęło się lato. Park Jordana, 
planty, błonia, bal nawet kopiec Kościuszki 
zaroił się od zupełnie letnio rozebranych 
przedstawicieli płci obojga—i biada samot- 
mikowi, który teraz zapragnąłby znaleźć 
się choć na godzinkę w jakiemś bezludnem, 
zacisznem ustroniu, aby zażywać rozkoszy 
„Samotności we dwoje". Musiałby ruszać 
daleko, daleko poza Kraków, wybierając 
sobie w tym celu jeden z licznych autobu- 
sów zamiejskich, wyruszających co godzina 
z placyku przed teatrem do Zakopanego, 
Ojcowa, do Kielc omal że nie do Warsza- 
wy. Ale autobusami Kraków Wilnu nie za- 
imponuje, Wilno ma swoje: przejażdżka tym 
wehikułem z Wilna do Niemenczyna niczem 
w gruncie rzeczy nie różni się od wyciecz- 
ki Kraków— Ojców, z wyjątkiem, oczywiś- 
cie, startu i mety. Natomiast zaimponować 
może... drožyzną. Pod tym względem za- 

sługuje Kraków nietylko na nazwę „naj- 
starszego* ale i „najdroższego* miasta w 
Polsce, Nie będę tu przytaczał tabeli cen 
rynkowych, za co może niejedna gosposia 
wileńska byłaby mi wdzięczna—nie chcę 
bowiem dawać złego przykładu (i pobu- 
dząć do naśladownictwa) kupiectwu wileń- 
skiemu. 

Drożyzna ta szczególnie daje się we 
znaki takim jak niżej podpisany turystom, 
którzy przybywają do grodu podwawelskie- 
go jak „zagranicę“, nie posiadając wśród 
autochtonów żadnej znajomej i żadnej życz- 
liwej duszy—i którzy na własną rękę (i 
kieszeń!) muszą przeprowadzać studja na 
temat: „Gdzieby tu dobrze i tanio zjsść?* 
albo: „Gdzieby. tu miło i tanio spędzić 
czas?“... 

Slawne „handelki“ krakowskie i „po- 
koje do Śniadań* po staropolsku są goś- 
cinne (chociaż obsługa już nie „całuje rą- 
czek* jak dawniej każdemu gościowi) i po 
staropolsku, imponują obfitością wszelkich 
trunków. 

W zakładach tych istnieje miły zwy- 
czaj podawania „wódziuni* z kawą, z 
ciastkami, z lodami, czyli zawszę i wszę” 
dzie i na każdem miejscu. Zaraz pierwsze- 
go dnia stwierdziłem ogromną różnicę mię- 
dzy cukierniami wileńskiemi a krakowskie” 
mi. W Wilnie oprócz kawy i ciastek ka- 
włarnie posiadają dla gości piwo i muzy- 
kę—w Krakowie muzyki niema, wzamian 
za to na zawołanie zjawiają się butelki ro-   solisów, rumów i innych różnobarwnych a 

tęgich nektarów. Na przedmieściu „handel- 
ki* zorganizowane są z iście amerykań- 
skim rozmachem: w niepozornym na pierw- 
Szy rzut trzeźwego oka sklepiku można za- 
opatrzyć się we wszystko, co do życia: po- 
trzebne: świeże bułki i masło, nafta, myd- 
ło, szczotki, wędliny Oraz „Sznaps* na kie” 
liszki i na butelki. lstny raj, nie mówiąc 
już o wygodzie dla mieszkańców. 

Spostrzegłam w tej chwili, że wje- 
chałem na niebezpieczne tory: zamiast pi- 
sać o zabytkach i dziełach sztuki Krakowa 
zacząłam od opisu objektów „pierwszej 
potrzeby”. Może ktoś łacno powziąć fał- 
szywe mniemanie, i żem nic pozatem 
nie widział. Otóż niel By odetchnąć 
atmosferą czystej sztuki, pomarzyć oświet- 
nych czasach Młodej Polski poszedłem na 
piwo do Jamy Michalika. Stoją za szkłem 
zakurzone lalki przesławnej ś.p. Szopki 
Krakowskiej; wiszą gęsto na ścianach ma- 
lunki, rysunki i inae przemiłe dziwactwa 
braci artystycznej, która w tym lokalu 
Anno Domino 1901—1910 orgje swe „wy- 
czyniała", a przy stolikach mieszczuchy 
współczesne spokojnie pociągają z kieli- 
chów i szklanek. Jama robi wrażenie lego- 
wiska, które dawno epuścił straszny smok 
i smoczęta. Jest to jeszczejedno z licznych 
w Krakowie muzeów, jeszcze jeden cmen- 
tarzyk minionej świetności. 

Nie znaczy to bynajmniej, że kult 

temu powszechnemu dziś mniemaniu nie- 
dawny występ Kiepury. Za bilety na kon- 
cert płacono horendalne ceny (do 80 zł.), 
miejsce na korytarzu przy zamkniętych 
drzwiach kosztowało 5 zł. na galerii to 
samo 3 zł. No i owacje, szał, entuzjazm 
etc. W niedzielę artysta śpiewał w kościele 
Marjackim, który obecnie obwieszony jest 
rusztowaniami z racji poważnych robót 
konserwatorskich. Niestety, nie udsło mi 
się być na tej uczcie duchowej w prasta- 
rej świątyni—i Kiepury nie słyszałem. 

Korzystając z pewnego pięknego po- 
ranku wyruszyłem na Wawel, aby naocz- 
nie porównać postępy w  ręstauracji jego 
zabytków, uczynione w ciągu ostatnich lat. 
Od pierwszej mojej wycieczki tam upłynęło 
siedem lat. Roboty wtedy były zaledwie 
rozpoczęte, podtrzymywano je „cegiełkami 
wawelskiemi”, które dziś tworzą całą Ścia” 
nę. Obecniesfazę robót zewnętrznych moż- 
na uważać za ukoficzoną. Wrażenie od- 
nosi się imponujące, a pogłębia się ono w 
miarę poznawania wydartych genjalną ręką 
prof. Szyszko-Bohusza z gruzów, ruin i 
barbarzyńskich zniekształceń poszczegól- 
nych fragmentów tego sanktuarjum. Wy» 
rosły z podziemi prastare mury, Szkarpy, 
ściany wspaniałe i czarują widza harmonią 
swej konstrukcji, idealną czystością linji i 
niepożytą siłą brył kamiennych. Odsłania 
się oczom prawda, że Wawel to jednolity 
organizm, który aczkolwiek rozrastał się i     sztuki tu upada. Kategorycznie zaprzeczył 

ich piętao na siebie, zachował jednako- 
woż zewnętrzną spoistość różnorakich swo- 
ich ogniw, płynącą z jednolitości i spo- 
istości ducha, organizującego swe twory 
na tem wzgórzu w jedsą całość. 

Z wawelskiego wzgórza wspaniały 
widok na Wisłę, błonia i kopiec Kościusz- 
ki, odległy stąd o dobrych parę kilomet- 
rów. Być w Krakowie i nie wdrapać się 
na kopiec—to tak jak zwiedzać Wilno z 
pominięciem Góry Zamkowej. Przeto nogi 
za pas i w drogę. Dość mozolaą wędrów= 
kę przez pola i wertepy (bo niby krótsz: 
drogą) przez dziedzińce koszar, pobudo- 

panorama miasta i okolic, widoczna ze 
Szczytu. Spotykam tu jakąś wycieczkę 
pensjonarek, które Śpiewają chórzinie róż- 
ne okolicznościowe piosenki. Jako czło- 
wiek twardego serca nie wzruszam się tą 
śpiewaniną i dość szybko rezygnuję z pięk- 
nych krajobrazów, opuszczając pamiątkc- 
we miejsce. Znowu przez wertepy przed- 
mieścia, zabudowanego szeregiem  nowo- 
czesnych budowli, Świadczących bądź co 
bądź o rozroście Krakowa, przez błonia 
wśród kręcących się karuzel i latających 
huśtawek, przez zatłoczony z powodu So- 
boty park Jordana wracam do Krakowa, 
melancholijnie rozmyślając O rozkoszy, 
jaką daje spożycie zsiadłego mleka na ta- 
lerzu, a nie w szklance, co należy rów- 
nież do miejscowych a odrębnych zwy-   rozwijał w ciągu długich wieków i brał czajów. Т. &. 
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Ickiego z Pruszkowa ciekawy artykuł w aktu- ; 
ej obecnie sprawie piekarń mechanicznych. 

Związek  Spółdzielń Spożywców 
czypospolitej Polskiej wydał Świeżo 

nne dzieło prof. Witolda Gądzikiewicza 
p. t: „Chleb i piekarstwo w oświetleniu 
higieny". 

, Autor przedstawia rzadkie połączenie 
ych, ażeby przyjść z pomocą Polsce w 
niedoli chlebowej. jest dyrektorem  za- 

kładu higieny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
a zarazem posiada sześcioletnią prałtykę 
piekarską w warunkach pierwszorzędnych, 

jbo na stanowisku kontrolera naukowego 
piekarni, wybudow_nej w r. 1916 jako o- 
statni wyraz Ówczesnej techniki europej- 
skiej przez wybitną firmę duńską. Piekar- 
nia ta zatrudniała 1075 robotników (Str. 
212).—Nic też dziwnego, że pod wpływem 
przeżyć wojennych technika postarała się 
wyzwolić produkcję pieczywa z pod władzy 
olbrzymich rzesz surowych piekarzy i stwo- 
rzyła płekarstwo automatyczne, a wielo- 
letni intelektualny kierownik jednej z wię- 
kszych piekarń wczorajszej doby stał się 
zwolennikiem automatów wypiekowych. - 

Wilnu prof. Gądzikiewicz jest bliżej 
znany z racji zamieszczenia w „Archiwum 
Higieny" (Wilno, t. I, r. 1925) cennego 
studjum o cechach posilnego, strawnego i 
smacznego chleba. 

W Warszawie dzieło prof. Gądzikie- 
wicza niknie wprost z półek księgarskich, 
bo nietylko wytwórcom pieczywa jest ono 
potrzebne. Każdy przedstawiciel organów 
służby sanitarnej, każdy radny miejski po- 
winien starannie przeczytać tę książkę, a 
niektóre jej rozdziały należałoby wprowa- 
dzić w powszechne nauczanie, bo są nader 
ważne dla każdego spożywcy chleba. 

Do tych należy przedewszystkiem 
traktat profesora © zanieczyśzczaniu chleba 
drobnoustrojami chorobotwórczemmi dla człce 
wieka (str. 131). Stwierdzono, że nawet 
bardzo dobrze wypieczónć pieczywo W fiic- 
odpowiednich piękarniach może być zakar 
żone przez pył lub zetknięcie z zanieczy- 

. szczonemi przedmiotami. Do nich zalicza 
profesor zwłaszcza brudne ręce lub odzie- 
nie robotników, ostrzega też przed kropel- 
kami śliny, tryskającemi na pieczywo pod- 
czas kaszlu (gruźlica jest zawodową cho- 
robą piekarzy, a praca nocna przy rozpa- 
lonych piecach przyczynia się do chwyta- 
nia chorób wenerycznych przez piekarzy) 
— Owadom, jak muchy i prusaki, zarzuca 
profesor roznoszenie zarazków, (a szczury 
i myszy, rozpowszechnione w naszych pie- 
karniach, też biegają to po śŚmieciach i 
gaojowiskach, to po pieczywie). 

Bakterie tyfusu brzusznego, mówi pro- 
przeniesione na ciemny, kwaśny 

   

       
     

    
         
  

  
   

          

    

   

      

fesor, 
chleb, żyją dwa dni, a na białym cały mie- 
siąc,—laseczniki cholery w chlebie czarnym 
żyją parę godzin, a w białym 24 dni, — 
laseczniki czerwonki 5 dni i dłużej, — la- 

„  seczniki wąglika w czarnym chlebie około 
miesiąca (str. 132) 

„Niejednokrotnie obserwowałem”, — 
powiada profesor (str. 197), że „robotnicy 
po wyjściu np. z klozetu, przystępowali do 
pracy nie myjąc zupełnie rąk. A jeżeli na- 
wet niekiedy i myją swe ręce, to wiemy 
przecież, że po zwykłem myciu nie są one 
jeszcze zupełnie jałowe. Jeżeli przy tem 
piekarz jest roznosicielem np. tyfusu brzu- 
sznego, czerwonki i t. p., to zakażenie 
chleba jest bardzo łatwe. | w rzeczywisto- 
Ści znamy takie przykłady”. Wiadomo, że 
wśród osób, które chorowały na tyfus, 
zdarza się, że przez długle lata produkują 
one—po wyzdrowieniu—lasecznik, Szerzący 
zachorowania, wśród tych, co go dostaną. 
Kto zaś chce widzieć jak się grzebie ręka- 
mi w cieście i maca niemi gotowe pieczy- 
wo, nawet w czołowych piekarniach stolicy, 

4 uchodzących za zmechanizowane, bo zao- 
„. patrzone w miesidła do ciasta i przesie- 

wacze do mąki, — ten niech obejrzy foto- 
grafje, zamieszczone przez dobrodusznych 
właścicieli piekarń w tygodniku „Świat” 
Nr 17 d. 28. IV, 1928 r. Szczególniej zale- 
ca się uwadze spożywców układanie chleba 
na półkach, j robotnik przyszedł do tej 
pracy z ogólnego ustępu nieskanalizowanej 
posesji! (str. 47 w pomienionym numerze 
„Świata”). 

2 Jako przewodniczący komisji do czu- 
wania nad jakošcią mąki i chleba i pod- 
stawowa siła państwowej komisji chlebo- 
wej, prof. Gądzikiewicz poznał piekarstwo 
całej Polski. Będąc pierwszorzędnym auto- 
rytetem, konkluduje profesor, że przepisy 
sanitarne nie naprawią antysanitarnie zor- 
anizowanych piekarń, a za jedyną drogę 
za od nich kraju uważa budo- 

wę takich nowoczesnych piekarń, których 
- zalety i taniość ukcji zmusiłyby ręczne 

piekarnie do zaniku, jako nieżdatne do 

   

   

   
   

   

   

    

   

  

   

    

  

KRONIKA KRAJOWA. 
— Iisząd pocztowy na terenie Wy- 

„aławy Targów Północnych. Wczoraj Wi- 
leńska Dyrekcja Pocztowa rozpoczęła prace 
nad budową gmacbu pod urząd pocztowy 
na terenie Wystawy Targów Północnych. 
Na budowę tego gmachu M-stwo Poczt i 
Telegrafów wyasygnowało 15.000 zł. 

Po ukończeniu Targów Północnych 
mach ten Wil. Dyrekcja Pocztowa zamie- 

przekazać na własność Magistratowi 
„ Wilna. 

— Ruch towarowy do Rosji Sowieckiej. 
ciągu ubiegłego tygodnia przez stację Zahacie 
szło do Rosji Sowieckiej 26 wagonów żelaza 
yrobów żelaznych. 

Między innemi przewieziono szereg maszyn 

    

    

  

    

   

Życie gospodarcze. 
O piekarstwie. 

wytrzymania konkurencji (str. 190). 
Utrzymywanie produkcji ręcznej pie 

czywa prcfesor objaśnia przyzwyczajeniem 
i braklem pieniędzy na maszyny, lecz nie 
tannością ręcznego wyrobu (str. 186), — 
Autor przytacza, że niemieccy higjeniści 
przemawiają za upafństwowieniem przemy- 
słu piekarskiego z racji tej, że chleb jest 
prawem ludu (str. 190). Jakoż istotnie, czy 
matks, która kupiła dziecku bułzę lub 
chleb i zabiła tem dziecinę, bo piekarz, 
który ją wymacywał, miał kiedyś tyfus lub 
przyniósł jego zarazek z niechlujnego klo- 
zetu, — niema prawa zapytać ministrów, 
czemu pozwalają szerzyć zarazę na chlebie 
powszednim?! Niewątpliwie tak, skoro 
przeładowani pracą sternicy odbudowywa- 
nej Polski znajdują dużo czasu na osobi- 
ste pobudzanie naprawy piekarstwa. 

Piekarni mechanicznej, gdzie praco- 
wał, astórą w r. 1916 zainstalowano jako 
ostatni wyraz techniki europejskiej, — 
prof. Gądzikiewicz nie uważa za wzór na 
dobę bieżącą (str. 193), i konkluduje, że w 
interesie publicznym leży wybudowanie 
jaknajwiększej ilości piekarń autometycz- 
nych i mechanicznych. Oblicza profesor, 
że na jednym piecu automatycznym (500 
kg. w godzinę) —w porównaniu z piekar- 
niami zwykłemi — zyskuje się 230 tys. fr. 
rocznie Oprócz 50 proc. oszczędności na 
opale. Oczywiście oszczędność pieniężną 
mogą dać tylko te piekarnie automatyczne, 
które nie mają opalania pieców gazem, 
4 tys. kaloryj w metrze sześć, gazu ko- 

sztuje zaa kilkanaście groszy, a 7 do 
8 tys. kaloryj w kilogramie węgla kosztu- 
fe kilka groszy. Notabene, opał gazowy 
jest nietylko drogi, lecz niebezpieczny, bo 
przy nieuwadze lub złej woli palącza pa- 
leniska i kanały pleców mogą się zapełnić |- 
niespalońą mieszaniną gazu świetlnego i 

В { powietrza, a przy ich zapaleniu piekarnia | a interesowania opinii publicznej m. Lidy 
największa może być w oka mgnieniu roz- 
trzaskana. 

Miarodajny higjenista i wypraktyko- 
wany znawca piekarstwa, jakby z lubością, 
zamieszcza w swem dziele liczne fotografie 
z pracy piekarń automatycznych, a na 
okładce odtwarza z natury zdjęty potok 
chleb», opuszczającego samoczynnie piec 
automatyczny. | 

Przeżycia z czasów wojny stwierdziły, 
że nietylko ze względu na duży koszt pra- 
cy ludzkiej, lecz i z racji innych przyczyn 
doniosłej natury niepodobna zostawiać pro- 
dukcji pieczywa wielkiej ilości rąk, miezaw- 
sze czystych (fizycznie i moralnie). To doś- 
wiadczenie życią publicznego stworzyło u- 
doskonalone automaty wypiekowe, a kąż- 
dy wytrawny organizator zaopatrywania 
ludności musi dzielić opinie profesora Gą* 
dzikiewicza 0 potrzebie możliwie najdalej 
posuniętego  automatyzowania produkcji 
pieczywa. Co było wzorem w r. 1916, 
dziś jest już przestarzałe. — Znaną jest 
rzeczą, że wielkie wojny otwierają nowe 
pola dla udoskonaleń. 

„Z chwilą objęcia kierownictwa nad 
wyrobem przez doświadczonych specjali- 
stów (chemików, bakterjologów) zostaną 
wprowadzone wszystkie potrzebne zarzą” 
dzenia, by piekarstwo postawione było na 
25 wyżynie*, mówi profesor (str. 
147). 

Oby to nastąpiło jaknajprędzej, dodaj- 
my! Polska ugina się pod ciężarem niedo- 
boru zbóż chlebowych i wadliwej gospo- 
darki mączno-chlebowej. Według pracy nas 
czelnika resortu aprowizacji p. Stanisława 
Schwalbego (rządowy tygodnik „Przemysł i 
Handel“ 3 III 1928 oraz broszura) zbiór 
przeciętny żyta i pszenicy z lat 1923 do 
1927 włącznie (str. 20) wyniósł w przecięt- 
nej rocznej o 5.994,000 kwintali (po 100 
kg.) mniej, niż potrzeba na wysiew i spo- 
życie w/g obliczeń na rok 1927/28. — 
W/g stwierdzeń Komisji ankietowej, stresz- 
czonych w tomie „Młynarstwo”*, w Polsce 
marnuje się 12 proc. złarna chlebowego, 
co olbrzymio przewyższa straty w innych 
krajach. Piekarstwo na swoją rękę mar- 
notrawi. Tylko nowocześnie zorganizowa- 
ne wytwórnie pieczywa są w stanie dobrą 
kontrolą położyć tamę wadliwemu funkcjo- 
nowaniu młynarstwa i doprowadzić do 
ekonomicznego ziarna chlebowego i poży- 
tecznego dopełniania go dodatkami posil- 
nemi, strawnemi i smacznemi materjałami. 

Zaznaczmy, że cenne dzieło profeso- 
ra Gądzikiewicza odznacza się taniością. 
Na ładnym papierze, wybornym drukiem 
przedstawia 232 strony i 60 pierwszorzęd- 
nie wykonańych rysunków, a kosztuje 8 zł. 
Znać, że pisał uczony w imię szerzenia 
światła, a kalkulowała wydawnictwo insty- 
tucja, poświęcona masom, jakim jest Żwią- 
zek Spółdzielń Spożywców Rzeczypospo- 
litej Polskiej. 

; Tadeusz Lewicki. 

rolniczych jak pługów, drenarek i t. p. Stwier- 
dzić należy, iż naogół ruch towarowy z Rosją 
przez stację Zahacie wzrasta z dniem każdym, 
ROCH górują ilościowo towary i wyroby że- 
azne. 

Z CAŁEJ POLSKI. 
— O Izbach Przemysłowo-Handlowych w 

Polsce. Okres wyborczy do Izby Przemysłowo- 
Handlowej w Warszawie należy uważać już za 
zakończony. Nowa Izba ukonstytuuje się prawdo- 
podobnie już w końcu września b. r. Minister- 
stwo Przemysłu i Handlu rozesłało. istniejącym 
już Izbom projekty, dotyczące nowych przepisów 
wyborczych” Projekty takie otrzymały również 
poszczególne organizacje gospodarcze w tych 
miastach, w których mają być utworzone lzby 
Przemysłowo-Handlowe. Jak już w swoim czasie 
podawaliśmy, lzb takich będzie w całym kraju 11,   a mianowicie; na terenie woj. zachod. w Gru-   

  

  

Jak już we wczorajszym numerze po- 
dawaliśmy, woj. wschodnie nawiedził ol- 
brzymi huragan, który poczynił ogromne 
spustoszenia. Trwał 20 minut (a nie jak 
wczoraj podawaliśmy 12), siła jego jednak 
była tak wielka, że szkody, jakie wyrządził 
są b. znaczne. 

Pomijając setki powyrywanych z ko- 
rzeniami drzew, pozrywaue z domów da- 
chy i ogromne spustoszenia w asiewach 

W Wilnie. 
W wyniku huraganu, jaki nocy onegdajszej przeszzdł nad Kilnem u 145 abonentów przer- e. wane zostały połączenia telefoniczn. 
Na przedmieściach bardzo poważnie uszkodzonych zostało 8 linij t elef £ na prowincji w całym szeregu punktów przerwane zostało eo eko Dzięki natychmiastowemu zarządzeniu preresa Wil, Dyrekcji Poczt. uszkodzenia w połą- czeniu telefosicznem na terenie m. Wilna zostały już usunięte i komunikacja z powrotem nawią- zana. Na linje pozamiejskie wy echały specjalne kolumny techniczne, nia w połączeniach tel.-telegraficznych dzisiaj zostaną całkowicie usunięte. 

W Białymstoku. 

robotników, przyczem jednemu z nich, mianowicie W. Rodziewiczowi koła wagonu ucięły prawą nogę, a Hieroniniowi Zabielanowi obie nogi. 
Ofiary huraganu umieszczone zostały w miejscowym szpitalu. 

Na polsko-sowieckiem pograniczu. 
Na pograniczu polsko-sowieckiem w rejonie W. Chutor, przedwczoraj chmura. Ulewa połą 

wyrządzając w zasiewach duże szkody. 
Od uderzeń piorunów spaliło się kilka domów, Strat wynikłych wskutek burzy narazie nie ustalono, w każdym razie są one znaczne. 

  

O wyplenienie zła z lidzkiego gimnazjum. 
Od kilku 1а głównym  objektem 

jest państwowe gimnazjum. Nie tyle ze 
wzgłędu na to, że jest to na terenie pow. 
lidzkiego nsjwyższy zakład, który w swem 
założeniu winien promieniować na zewnątrz, 
i który do pewnego stopnia rzeczywiście 
promieniuje, ile ze względu na duszną atmos- 
ferę, jaka od kilku lat to gimnazjum opano- 
wała. Oficjalnie w mniemaniu pedsgogów tę 
duszną atmosferę do lidzkiego gimnazjum 
wprowadzili uczniowie, którzy mieli się 
nie stosować do przepisów szkolnych i nie 
wypełniać sumienne swych obowiązków, 
Wynikiem dopiero tych okoliczności miał 
być ten antagonizm pomiędzy ciałem peda 
gogicznem a uczniami, © którym ostatnio, 
zwłaszcza po egzaminach maturalnych gło» 
si powszechnie fama lidzka, Oczywiście 
fama jak każda fama niesie ze sobą wiele 
rzeczy zmyślonych, niemniej jednak nie 
ulega wątpliwości, że w gimnazjum lidzkiem 
źle się dotychcząs działo. 

Wystarczy jeden tylko przykład, któ- 
ry mówi Szin za s'ebis. Kiedy z różnych 
usprawiedliwionych w pewnym stopniu 
przyczyn zakoiłowało wśród uczniow, „siew- 
cy (nauczyciele) kultury”—]ak ich nazwała 
jedna z absolwentek gimnazjum podczas 
pożegnalnego więczoru—aby zapobiec spo 
dziewanym ekscesom, wdali się z poszcze- 
gólnymi uczniami w pertraktacje, zmierza- 
jące do zapobieżenia złu, które corąz bar- 
dziej szerzyło się na terenie gimnazjum. 
Krok ze strony nauczycieli słuszny w za- 
sadzie, gdyby nie dalsze błędy. Ten bo- 
wiem krok pociągnął za sobą najgorsze, 
bo dał później do użytku profesorów 
uczniowskie szpiegostwo, które w końcu 
przybrało tskie rozmiary, że w ujemnej 
ocenie było na ustąch nietylko całego gim- 
nazjum, ale i całego lidzkiego powiatu. 
Ci szpiedzy uczniowie pod Śwładomym, 
czy nieświadomym kierunkiem poszczegó!- 
nych profesorów deprawowali swoje dusze, 
a polegają: na względach, jakimi się sie- 
szyli u profesorów, zaniedbywali swoje 
obowiązki. W rezultacie wszyscy prawie 
nie złożyli maturalnych egzaminów. Rozu- 
mie się, że przy tak miernych wynikach 
egzaminacyjnych, jakie mieliśmy w Lidzie, 
gimnazjum nasze nie może mieć dobrej o- 
pinji. 

Gdzie pozatem tkwi tego żródło? Jednem 
z nich jest, jak już wspomnieiiśmy uczniow- 
skie szpiegostwo, za które ponoszą winę 
nie młodzi, niedoświadczeni uczniowie, ale 
nauczyciele, którzy się na nie zgodzili. 
Ale są i inne przyczyny, 'W gimnazjum 
lidzkiem mamy szereg nauczycieli, którzy 
traktują je jako miejsce do popisywania 
się górną frazeologją, Potrącającą nawet 
o osobiste genealogiczne walory, ale któ- 
rzy dalecy są od podchodzenia do zakładu 
naukowego jako do kuźnicy, w której wy- 

MAKTAWESUGEA Z KIER TRENDNET 

dziądzu, Bydgószczy, Poznaniu i Katowicach, na 
terenie województw południowych: w Krakowie, 
Lwowie i Lublinie (woj. lubelskie i wołyńskie), 
peczem w Wilnie (woj. wileńskie, białostockie, 
nowogródzkie i poleskie), oraz w woj. eentral- 
nych: w Warszawie, Łodzi i Sosnowcu. Dla Izb 
Przem. - Handl. w Łodzi, Lublinie, Sosnowcu i 
Wilnie regulaminy wyborcze ogłaszone być mają 
w pierwszej połowie lipca, wybory zatem odbyć | į 
się będą mogły w tych miastach w końcu pa- 
ździernika, zaś ukonstytuowanie Izb nastąpitoby 
w połowie grudnia b. r. Regulaminy tych Izb są 
Ściśle wzorowane na regulaminie wyborczym, a 
więc, Izba Łódzka posiadać będzie 2 sekcje (prze- 
mysłową i handlową) po 30 radców, lzba Lubel- 
ska 2 sekcje po 25 radców, Wileńska 2 sekcje: 
Handlowa 35, a Przemysłowa 25 radców. Dla 
lzby Przem.-Handl. w Sosnoweu Ministerstwo za- 
projektowało 3 sekcje, przyczem Przemysłowa 
miałaby liczyć 25 radców, Górnicza 20 radców, a 
Hanlowa 15 radców. O konkretnych posunięciach 
przy organizacji Izb Przem.-Handl. zarządy wo- 
jewódzkie i koła prowincjonalne Zjedn. Stanu 
średniego będą natychmiast powiadomione. 

(WALCE NS KR I 

Kiedy odbędzie się zjazd legjonistów w Wilnie. 
Wobzc wyjazdu Marszałka Piłsudskiego do Ramunji w celach | i “ wy, mający się odbyć w Wilnie w dniu 5-ym sierpnia r. by zostanie dis Z ae gdyż dopiero w tym czasie Marszałek Piłsudski powróci z wypoczynku. ; kuoka L OŚ 

Wieści i obrazki z kraju. 
Skutki huraganu na Ziemiach Wschod. 

czona z wyładowaniami atmosferycznemi trwała dłuższy CZAS, 

obce nam mieszkańcom Ziem Ws<hodaich, 

  

oraz w komunikacji telefoniczno-telegraficz- 
nej, huragan spowodował śmierć dwóch 
osób. Oto, gdy grupa robotników, zatrud- 
nionych przy robotach kolejowych niedale- 
ko Wołkowyska, widząc zbliżającą się bu- 
rzę schroniła się do pustego wagonu to- 
warowego, huragan przewrócił wagon, grze- 
biąc pod sobą robotników. Dwóch z nich 
poniosło śmierć na miejscu, reszta zaś od- 
niosła ciężkie rany. 

tak, że wszelkie uszkodze- 

Krasnego i Iwieńca oberwała się 

kuwa się i zaprawia do dalszego Życia 
młode dusze. Nauczyciele ci przywiezli ze 
sobą z Małopolski (nie mówię o wszyst- 
kich Małopolanach) specyficzne nastawienie, 

mniej czułym na t. zw. „bujania” i „baja- 
nia, a zato zamiłowanym w naukach 
ścisłych. 

Ta obcość i te driwne, nieetyczne 
metody szpiegowskie spowodowały pewne- 
go rodzaju rozłam w naszem gimnazjum, 
nadały iepszej części uczni, nie poddają- 
cych się podobnej metodzie wychowawczej 
miano „bandytów*, z których wielu bardzo 
zdolnych i b. pilnych musiało się przenieść 
do innege zakładu i tam w nędzy dobijać 
się o meturę. Ci bandyci jako niedojrza- 
li nie mogli oczyścić się w opinii publicz- 
nej, nawet bowiem próba czegoś podobnę- 
go wpłyaęłaby ujemnie na ich i tak mi- 
zerne noty. Zło więc panoszy się w na- 
Szem gimnazjum dalej. Dlatego uważamy, 
że sprawę tę winna się zainteresować szer- 
Sza opinja, a przedewszystkiem Kuratorjum 
Szkolne. Rodzice i opiekunowie winni się 
zwrócić do władz szkolnych z prośbą o 
zmianę części grona nauczycielskiego, win- 
ni wskazzć na istotne przyczyny ujemnego 
wyniku egzaminów maturalnych. To jest 
dla nas, mieszkańców Lidy sprawa b. ży- 
wotna, wymaga więc jaknajszybszego za- 
łatwienia. „Kresowiak“, 

KRONIKĄ GRODZIEŃSKA. 
— Wójt z nominacji. Gmina Marcinkańce, 

w pow. grodzieńskim nie mogła uporać się z wy» 
borem wójta, któryby odpowiadał wszystkim wy- 
mogom urzędu starościńskiego. Ohecnie starostą 
mianował na stanowisko wójta z nominacji p. 
Józefa Willamowicza, byłego podkomisarza po- 
licji. P. Wil'amowicz przyjął już urzędowanie, 

— Pożar leśny. W lesie należącym do wsi 
Grata, gm. Marcinkańce wybuchł pożar. Ogień 
strawił około 50 hektarów drzewostanu. 

— Zmisny personalne w Magistracie, P. 
Władysław Czesnowski został mianowany głów- 
nym buchalterem Magistratu. P. Ludwik Świder-   
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ski — skarbnikiem Magistratu, p. Brunon Suchec- 
ki — referentem Wydziału Finansowego, p. Józef 
Suzanowicz — przeniesiony do Lombardu Miej- 
skiego, p. Arkadjusz Arciszewicz — przeniesiony 
do rejestratury, Wacław Trojanowski do Wydzia- 
łu Opieki Społecznej, były kierownik Lombardu 
p. Stefan Szopski przeniesiony do szpitala miej- 
skiego na stanowisko sekretarza, p. Anna Nie- 
wiarowska -- przeniesiona ze szpitala do Magi- 
stratu, p. Józef Sawicki — mianowany kierowni- 
kiem biura meldunkowego, p Jan Zimnoch prze- 
niesiony do Wydziału Kwaterunkowego, p. Wale- 
ry Bieniecki — do kasy Magistratu, p. Stanisław 
Misiak do Wydziału Użyteczności Publicznej, p. 
Józef Bublejew został mianowany intendentem 
magistrackim, p. Piotr Jastrzębski został przenie- 
siony z Lombardu do Wydziału Finansowego, 
p. Jan Kołosowski — do Wydziału Gospodarczo- 
Budowlanego. 

й Z dsiem 1 lipca r. b. otrzymali wymówie- 
nie posad pp: Samuel Berg, Roman Szulak, 
Franciszka Rudziecka, Marja jarkowska, Antoni- 
na Zaniewska. Jan Sawieljew, Stanisław Myślic- 
ki, Mores Gelenter, Romualda Ejsmontówna, 
Aleksander Siemaszko. W najbliższym czasie spo- 
dziewana jest dymisja radcy prawnego p. Nieiu- 
towa i architekta miejskiego p. inż. Nielu- 

KRONIKA PIŃSKA. 
— Budowa urzędu pocztowego w Pińsku. 

W związku z zapadłą decyzją budowy nowego 
gmachu pocztowego w Pińsku, z ramienia Wileń- 
skiej Dyrekcji Pocztowej wyjechał onegdaj do 
Pińska przedstawiciel Dyrekcji Wileńskiej, gdzie 
zakupi plac pod budowę urzędu pocztowego. 

Na cel ten wyasygnowanych zostało 50.000 zł. 
ZY EOT CZ Z 

Wręczenie p. woj. Wł. Raczkiewiczowi złotej 
odznaki Koła Przyjaciół Akademika, 
W dniu 26 czerwca r. b. w Małej Sali Kon- 

ferencyjnej Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego 
prezes Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży Aka- 
demickiej U. $. B. w Wilnie p. Władysław Babic- 
ki wręczył p. wojewodzie Władysławowi Raczkie- 
wiczowi prezesowi Wojewódzkiego Komitetu Wi- 
leńskiego Pomocy Polskiej Młodzieży Akademic- 
kiej złotą odznakę Koł: Przyjaciół Akademika 
nadaną przez X Sesję Rady Delegatów Ogólno- 
polskiego Związku Bratnich Pomocy Młodzieży 
Akademickiej w grudniu ub. r. w Zakopanem. 

: Wręczenie powyższej odznaki p. Wł. Babic- 
ki poprzedził krótkiem przemówieniem wymienia- 
jąc zasługi położone przez p. wojewodę Włady- 
sława Raczkiewicza na polu niesienia pomocy mło- 
dzieży akademickiej. * 

W serdecznych słowach dziękował za po- 
wyższe uznanie p. wojewoda Raczkiewicz. W uro- 
czystości powyższej uczesiniczyli pp. członkowie 
Wydziału M soszwczóko Komitetu z J. E. ks.Bi- 
skupem Kazimierzem  Michalkiewiczem i p. pre- 
zesem Janem Pietraszewskim na czele Oraz Za- 
rząd Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży Akade 
mickiej U. S. B. w Wilnie, 

  

W sprawie 350-ej racznicy założenia Dni- 
wersyłetn Stefana Batorego. 

Z powodu wzmianex w pismach i 
licznych zapytań Sekretarjat Uniwersytetu 
Stefana Batorego komunikuje: 

Zarówno rok bieżący 1928, jak i rok 
1929 może uchodzić za 350-ą rocznicę za- 
łożenia Uniwersytetu Wileńskiego, gdyż w 
r. 1578 wydane zostały pierwsze akty upo- 
sażeniowe i fundacyjne, służące Akademii 
Wileńskiej, na rok zaś 1570 przypada za- 
twierdzenie fundacji i początek jej oficjal- 
nego istaienia. 

Zę względów technicznych Senat Uni- 
wersytetu Stefana Batorego postanowił wy- 
znaczyć obchód jubileuszowy ma rok 1929, 
by związać go z rocznicą dziesięciolecia 
istnienia wskrzeszonej Wszechnicy Batoro- 
wej (1919 — 1929). Ku upamiętnieniu obu 
tych faktów projektowane jest wydanie 
Księgi Pamiątkowej, złożonej z dwn czę- 
ści: Pierwsza ma zawierać przyczynki, 37ki- 
ce i studja, związane treścią z dziejami 
dawnej Wszechnicy. Redakcja „Ksiegi“ ma 
już przeszło dwadzieścia artykułów 1 prac, 
do tej części łaskawie  przyobiecanych 
przez zamiejscowych i zamieszkałych w 
Wilnie pracowników naukowych. 
druga „Księgi" ma zobrazować życie i dzia- 
łalność Wskrzeszonego w r. 1919 Uniwer- 

sytetu. : 
Obchód jubileuszowy ma się odbyć 

w październiku r. 1929, t. j. w początkach 
roku akad. 1929-30, i 

  

KRONIKA. 
  

Dziś; Dominiki, Łucji. 
jutro Cyryla, Metoda. 

Wschód słońca—g. 2 m, 51 
Zachóć | 4.19 m. 55 

METEOROŁOGICZNA. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. S. B. z dn. 5. УИ. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 759. Temperatura średnia 
112? C. Opad w milimetrach 1. — Wiatr przewa- 
żający zachodni. Pochmurno. Wichura. Przelotn 
opad. Odległa burza. Maksimum na dobę4- 14 С. 

Tendencja barometryczna — wzrost ci- 
śnienia. 

ADMINISTRACYJNA. 

Piątek 

lipca.     

— 100 nowych obywateli polskich. Staro- 
stwo Grodzkie w ciągu miesiąca ubiegłego nada- 
ło obywatelstwo polskie około 100 osobom. 

MIEJSKA. 
— Wykroczenia administracyjne w czerwcu 

na terenie Wilna. Starostwo Grodzkie dokonało 
uż podsumowań wykroczeń administracyjnych do- 
konanych na terenie Wilna w miesiącu czerwcu. 
Ogólna liczba 0% wynosi 1749. 

W tej liczbie jedno z pierwszych miejsce 
zajmują wykroczenia alkoholowe. 

— Zakaz urządzania ruchomych klatek na 
gołębie. Odnośne władze poleciły ostatnio orga- 
nom policji baczną zwrócić uwagę na sposób u- 
rządzania gołębników. Policja otrzymała rozkaz 
konfiskowenia i spisywania protokułów w wy- 
Ra zauważenia klatek ruchomych na go- 

ie. 
‚ Zarządzenie to stoi w związku ze spraw- 

dzaniem przez Starostwo Grodzkie wykonania u- 
stawy o hodowli gołębi pocztowych z dnia 7-go 

Osobom bezprawnie urządzającym klatki 
ruchome na gołębie, grozi w myśl ustawy 6 mie- 
słęcy aresztu, lub grzywna do 2000 zł. 

— Prące nad budową studzien na Lipówce. 
Prace na budową dwóch studzien artezyjskich na 
Lipówce posuwają się w szybkiem tempie naprzód. 
Według uzyskanych przez nas informacyj studnie 
te zostaną ostatecznie ukończone i oddane do u- 
żytku publiczności około 15 sierpnia b. r. 

WOJSKOWA. 

— Inspekcja gen, Minkiewicza. Dowództwo 
Korpusu Ochrony Pogranicza, gen. Minkiewicz, 
zakończy w ciągu najbliższych dwóch dni inspek- 
cję brygady małopolskiej i przerzuci się na po- 
granicze wołyńskie. W chwili obecnej przeprowa- 
dzana jest inspekcja odcinka pod Kopyczyńcami.- 

— 10-lecie 4 p. Ułanów. Wobec zbliżają- 
cego się 10-lecia zawiązania 4 szw. 4 p, Ułanów 
(Dzieci Kujawskich) we Włocławku, Komitet pro- 
jektowanego zjazdu (0 dniu którego nastąpią za; 
wiadomienis) zwraca się do b. ułanów z prośbą 
o nadsyłanie wszelkich opisów, wrażeń, fotogra- 
fij 1 pamiętników, tyczących s'ę oe 
przejść bojowych szwadronu, celem wydania Ksi$- 
gi Pamiątkowej. Termin nadsyłania powyższych 
prac upływa z dniem 15 sierpnia r. b. Prace nad- 
syłać należy do Komitetu Redakcyjnego Zjszdu 
pod adresem p. L. Lissowskiego, Kijaszkowo, 
poczta Czernikowo. 

Z KOLEI. 

‚ — Budžet Wil. Dyrekcji Kolejowej. Wileń- 
ska Dyrekcja Kolejowa przystąpiła ostatno do 
prac nad sporządzeniem budżetu na rok 1928/29. 

— Ustąpienie wice-prezesa Wił. Dyrekcji 
Kolejowej. Wice-prezes Wileńskiej Dyrekcji Kcle- 
jowej inż, Bohdan Cywiński, bawiący obecnie w 
Paryżu na urlopie ma, według krążących pogło- 
sek, po powrocie z urlopu wycofać się ze słuźby   kwietnia 1925 r. państwowej. 

Część: 
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Z POLICJI. 

— Urlop kierownika Wydziału Śledczego 
Kierownik Wydziału Śledczego na m. Wilno ko- 
misarz Nowakowski z dniem 7 b. m. udaje się na 
miesięczny urlop wypoczynkowy. 
ra obejmuje podkomisarz Wasi- 

ewsRi. 

Z POCZTY. 
— Troska o usprawnienie służby poczto- 

ej. Prezes Wileńskiej Dyrekcji Pocztowej inż. 
ółtowski, dążąc do usunięcia wszelkich usterek 

i niedociągnięć w wykonywaniu obowiązków 
służbowych przez podległy mu personel — prze- 
niósł z dniem 1 b. m. w stan spoczynku za nie- 
udolne pełnienie służby 8 urzędników pocztowych 

— Zmiany na kierowniczych stanowiskach 
w Wileńskiej Dyrekcji Pocztowej. Na mocy de- 
cyzji prezesa Wileńskiej Dyrekcji Pocztowej inż. 
Żółtowskiego, z dniem I b. m. stanowisko na- 
czelaka Wydziału Administracyjnego łącznie z 
Wydziałem Osobowym objął p. radca Haas. 

Dotychczasowemu kierownikowi Wydziału 
Osobowego p. radcy Korskiemu powierzono p. 0. 
kierownika Wydziału Pocztowego Dyrekcji Wi- 
leńskiej. 

SPRAWY AKADEMICKIE. —. 

„ — Stužba wojskowa akademik6w, Jak się dowiadujemy, ma wkrótce Ministerstwo Spraw Wojskowych wydać przepisy wykonawcze do no- weli ustawy o powszechnym obowiązku wojsko- wym, dotyczące sprawy przenoszenia podlegają- cych obowiązkowi służby wojskowej do rezerwy. 
Przepisy te przewidzieć mają również prze- 

noszenia do rezerwy akademików starszych ro- czników. 

ZE ZWIĄZ. 1 STOWARZ. 

— Zebranie Informacyjne Związku Legjo- 
nistów Polskich w Wilnie odbędzie się w dniu 7 
lipca (sobota) r. b. o godz. 5 popołudniu w loka- 
lu Z.O.W. Uniwersytecka 6/8. 

Stawiennictwo wszystkich członków obo. 
wiązkowe. 

— Ze Stowarzyszenia Dowborczyków. Za- 
rząd Okręgu Wileńskiego Stowarzyszenia Dow- 
borczyków niniejszem podaje do wiadomości 
wszystkich członków stowarzyszenia, iż na mocy 
uchwały zarządu, postanowiono od dnia | lipca 
do dnia 30 września r.b. ogłosić ferje letnie. 

Sekretarjat podczas feryj letnich będzie 
czynny w poniedziałki, środy i piątki od godz. 
= do a w mieszkaniu przy zauł. św.-Michalskim 

m. 23. 
— Przysposobienie Wojskowe Kobiet do 

Obrony Kraju. W dniu onegdajszym został zale- 
galizowany oddział Wileński Storzyszenia Przy- 

Zadaniem oddziału będzie szerzenie wiedzy 
wojskowej wśród uroczych wilnianek, 

Jednym z najważniejszych działów stowa- 
rzyszenia będzie przygotowanie kobiet do obrony 
przeciwgazowej. 

Zorganizowane zostaną również kursa in- 
struktorek dla różnych rodzajów broni. 

- Na czele Oddziału Wileńskiego stoi p. Ha- 
lina Dworakowska, 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

„„— Z T-wa Prawniczego im. Ignacego Da- 
niłowicza w Wilnie. Zerząd T-wa Prawniczego 
im Ignacego Daniłowicza podaje do wiadomości 
pp. członków, że w dniu 6 lipca odbędzie się po- 
siedzenie Rady Towarzystwa o godz. 7 wiecz. 
zaś w dniu 7 lipca r. b. 0 godz. 6 wiecz. odbę- 
dzie się doroczne walne zgromadzenie (gmach 
sąćów na Łukiszkach pok. 40 gabinet p. prezesa 
Sądu Apelacyjnego), a w razie braku quorum 
walae zgromadzenie odbędzie się tegoż szmego 
dnia o godz. 7 wiecz., bez względu na ilość człon- 
ków obecnych. 

SPRAWY ROBOTNICZE. а—НА 
— Odpływ robotników budowlanych na 

wieś. Ostatnio daje się zauważyć znaczny odpływ robotników budowlanych z Wilna na prowincję. 
liość tych robotników zmniejsza się w Wilnie z 
dniem każdym. Odpływ robotników budowlanych 
na wieś, gdzie już rozpoczęte zostały różne prze- 
waźnie jednak drobne roboty budowlane, poważ- 
nie przyczyni się do spadku ilości bezrobotnych. 
W szmym Wilnie ruch budowlany w r. b. niezwy- 
kle słaby. 

WYCI EC ZKi. 

„ = Wycieczka do Bieniakoń. Związek Kó- 
łek i Organizacyj Rolniczych Ziemi Wileńskiej 
organizuje wycieczkę dla zwiedzenia Stacji Do- 
świadczalnej w Bieniakoniach. Wyjazd z Wilna 
nastąpi dnia 22 lipca b. r. o godz. 13.35. Powrót 
tegoż dnia o godz. 23,40, 

Dla członków Kółek i Organizacyj Rolni- 
czych, przynależnych do Związku Ziemi Wileńskiej 
przejazd koleją z Wilna do Bieniakoń i z powro- 
tem bezpłatny. Е ь 

Zapisy przyjmuje i udzisla informacyj Zwią- 
zek Kółek i Organizacyj Rolniczych Ziemi Wileń- 
skiej. W. Pohulanka 7, tel. 784. 

Teatr I muzyka. 
— Teatr „Polski sala „Lutnia*, Dziś po 

raz ostatni tragi-farsa życiowa „Medor* z p, Mali- 
nowskim 'na czele. 

— Jutrzejsza premjera „Magdalenki”, które 
jutro po raz pierwszy przybędą na paszą scenę   sposobienia Wojskowego Kobiet do Obrony Kraju. 

PARTER od 1 zł, Balkon 70 gr. 

Wspaniały, tryskający humorem kino-romans. 
W rol. głównych pikantna i czarująca 

Zachwycająca treść. 
Początek o godz. 6, ostatni seans o 10.15. 

Kino-Teatr Premjera ! 

„NELIOS“ Rozwiedž 
Wileńska 38. 

KINO 

„POLONA“ 
Mickiewicza 22. 

Kino 

„Diecadilly“ 
Wielka 42. 

dramat 
łez i krwi 
tytułowej ulubienica 

wil. publiczności 

i „król niesamowitej maski* 

Miejski Kinematogral 

Kalturalno-Oświatowy 
SALA MIEJSKA 

(Ostrobramska 5) 
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kształcących, 
2) metryka chrztu, 

S
Y
N
 КО

 А
ОЛ
ЬО
 

a“ Przy zakupach prosimy naszych Sz. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim*. "RB 

Vivian Gibson. 

Parter od 80 gr. Dziś przed wysłaniem do Kolonji Polskiej w Ameryce ukaże się na żą- 
danie publiczności poraz ostatni w Wilnie wielki film ze Złotej Serji Polskiej Produkcji 

O czem się nie mówi... 

jest ośmieszony Kaizer Wilhelm II-gi, a po za 
tam przedstawiciele państwa „Bojąźni Bożej". Wil- 
helma II-go, gra po rsz p'erwszy na naszej sce- 
nie p. Stanisław Dąbrowski doskonały artysta i 
reżyser. 

Radje. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 
PIĄTEK 6 lipca. 

13.00. Transmisja z Warszawy. Sygnał cza- 
su, hejnał z wieży Marjackiej w Krakowie, komu- 
nikaty. 16.55—17,10. Chwilka litewska. 17.10—17.25. 
Muzyka ż płyt gramcfonowych firmy Józet Wek- 
sler w Warszawie ul. Marszałkowska 132. 17.25— 
17.50. Transmisja z Krakowa. „Muzyka jako od- 
zwierciadlenie duszy narodu* odczyt wygłosi dr. 
J. Reiss. 17.50—18.15. „Parę słów o wycieczkach 
szkolnych” odczyt wygłosi insp. Kazimierz Boce- 
wicz. 18.15—19.00. Transmisja muzyki lekkiej z 
ogrodu kawiarni B. Sriralla w Wilnie. 19.00—19.25. 
Audycja dla dzieci. „O szakaliku sprycielku* bajkę 
opowie Zula Minkiewiczówna. 19.25—19.50. Skrzyn- 
ka pocztowa wygłosi kierownik programowy P. R. 
w Wilnie Witold Hulewicz. 19.50. Komunikaty. 
20.15—22.00. Transmisja z Warszawy Koncert 
symfoniczny poświęcony twórczości F. Mendels- 
sohna. 22.00—22.36. Trarsmisja z Warszawy. Sy- 
gnał czasu, komunikaty P.A.T., policyjny, sporto- 

ia Wileńskim kruka. 
— Zdecydowany nożownik. Zamieszkały 

przy ul. Archanielski-į pod Nr. 4, Szmerko Klu- 
gier jest zdecydowanym nożownikiem. Dał tego 
dowody w dniu wczorajszym. Oto podczas kłótni 
rzucił się z nożem na Chackiela Milsztejna, któ- 
remu zadał kilka ciężkich uszkodzeń ciała. Mil- 
sztejn w ciężkim stanie odwieziony został do 
szpitala. Klugerowi tego sukcesu było mało. W 
kilka godzin bowiem później rzucił się znowu z 
nożem na Nochima Batchans, któremu również 
zadał kilka ciętych ran. Batchan został równiet 
odwieziony do Szpitala. | 

Szmerka Klugera i jego towarzysza Posą- 
dzonego o współudział w tej nożowej eskapadzie 
aresztowano. ' 

— „Obstrzelanie'* "wartownika, Onegdaj 
żołnież pełniący wartę koło budowli 3 p. a. c-u 
na Antokolu usłyszał strzały, które miały być rze- 
komo skierowane w jego stronę. Przeprowadzone 
jednak, na skutek meldunku, dochodzenie ustaliło, 
iż strzały te były spowodowane przez Ćwiczącą 
się na Górze Trzykrzyskiej kompanię żołnierzy. 

— Krwotok płuc. Wczoraj o godz. 2-ej po 
południu na Antokolu koło domu Nr. 12, niejaki 
Jan Ksmiński dostał krwotoku płuc. Sprowad:one 
pogotowie ratunkowe ndwiozło Kamińskiego do 

SPORT. 
Pierwsze okręgowe zawody plywackie 

Wileński Okręgowy Związek Pływacki ma- 
jąc na uwadze rozwój sportu pływackiego w o- 
kręgu wileńskim organizuje w dniach 7 i 8 lipca 
b. r. na jeziorze Trockiem pierwsze okręgowe 
zawody pływackie na wodzie stojącej. 

Jest to fakt nader donłosły w historji roz- 
woju związku pływackiego na naszym terenie, 
gdyż poraz pierwszy odbywać się będą zawody 
w normalnych warunkach i porsz pierwszy będą 
ustanowione rekordy pływackie okręgu tak w ka- 
tegorji panów jak i pań. Program obejmie prawie 
wszystkie konkurencje przewidziane przepisa- 
mi P. Z. P. 3 

W sobotę zawody rozpoczynają się o godz. 
16, w niedzielę o godz, 15. 

Wyjazd zawodników autami ciężarowemi 
do Trok w dniu 7 VII © godz. 12. Zbiórka przed 
przystanią 3 p. Sap. o godz. 11.45. 

Sędziowie i panie biorące udział w zawo. 
dach wyjeżdżają tegoż dnia (7-VII) o godz. 10 
rano z przed przystani 3 p. Sap. 

Publiczność z Wilna będzie mogła dojechać 
do Landwarowa pociągami odchodzącemi z Wilna 
o godz. 14.40 i 1525 — powrót o godz. 20. 

Komunikacja x Trokami za pomocą aut 
ciężarowych, które będą wysłane do Landwaro- 
wa z Trok. 

Udział policjantów w zawodach 
pływackich. 

W okręgowych zawodach pływackich, jakie 
w dniach 7 i 8 b.m. odbędą się w Trokach, mię- 
dzy innemi weźmie udział policyjny klub pływac- 
ki w skłśdzie 8 miu osób z komendantem poste- 
runku rzecznego  przodownikiem  Ziemiecem 
na czele. 

Klub sportowy 5 p. p. Leg. 

Został zarejestrowany nowy statut klubu 
sportowego 5 p. p. Leg, którego zadaniem jest 
szerzenie i rozwój wśród oficerów i szeregowych 
sportu, 

Wśród pism. 
— Nr. 12 „Pirmynu*. Ukarał się kolejny 

Nr. 12 „Pirmynu* wydawnictwa grupy emigrantów 
socjaldemokratów litewskich. 

„Pirmyn* przynosi szereg ciekawych kore- 
Spondencyj z Litwy Kowieńskiej. Na szczególną 
uwsgę zasługują korespondencje dotyczące na- 
strojów w armii litewskiej. Przytoczone są szcze- 
gółowe dane wskazujące na dezorganizację srmiji, 
która przedewszystkiem cierpi z powodu braku     to przezabawne. farsa, w której przedewszystkiem 

Porywający 

my się. 

Frania), KA Jadwiga Smosarska ©". KAZ 
Nadprogram. Arcywesoła farsa w 2 akt. „PRÓBA OGNIOWA”. Początek o g. 5.30, ostatni 10.25. 2074 

Dziś emo j jerel э © 2 ® Poraz pirwszy w Wine! Blaski i nędza życia kurtyzany 
dramat współczesny w 12 w.akt. Zmodernizowana przeróbka znakomitej powieści Balzaka, spolszczo- 
nej przez Boya-Żeleńskiego. Reżyserował Manfred Noa. e 

ska: wielki świat i półświatek. 

Od dn. 5 do 8 lipca r. b. włącznie będzie wyświetlany film: 

Кна tort wyścigowego. 
I. Farrell, Mc. Donald i Henny Walthal. ! | 
ce“ w 1 akcie. 2) „Brewerje urwisa“ kom. w 1 akcie. Ostatni seans 0 godz. 10-ej. Orkie- 
stra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Następny program: „Bohater dzikiej Kanady“. Kasa 
czynna od godz. 5.30, w niedziele i święta od godz. 3.30, początek seansów © godz, 6-ej, w nie- 

dziele i święta o godz. 4-ej. Ceny miejsc: parter 80 gr., balkon 40 gr. 

NZNZNNZNZNZNZNZNZNZNZNZNANZNANZANZNZNZNZNZNZANZNZNZNZNZNZNI III 

WYŻSZE KURSA 
ZIEMIAŃSKIE 

we LWOWIE, (ul. Kochanowskiego 63) 

kształcące młodzież obojga płci, w ciągu dwuletnich studjów teorety- 
cznych, połączonych z praktyką gospodarczą, na sąmoistnych klerowni- 
ków gospodarstw, przyjmują zgłoszenia na nowy rok szkolny 1928—29 

do 15-go września b. r. 

Wspaniały dramat w 10 aktach 

Nad program: 

Do przyjęcia na I-szy rok studjów wymagane są: 
1) świadectwo dojrzałości jednego ze średnich zakładów naukowych ogólno- 

3) ewentualne poświadczenie odbycia praktyki rolniczej, 
Wszelkich szczegółów w sprawie organizacji, działalności i t. p. udziela Dy- 

rekcja. Pozatem podane są one w sprawozdaniu i regulaminie, który tamże 
otrzymać można za opłaceniem 2 zł. 

   

w-g genjalnego utworu Ga- 
bryeli Zapolskiej. 

W rol. główn.: wytworna Andree la Fayettt 
Paweł Wegener. Wzruszająca, pełna emocjonujących momentów treść! 

Niesamowita gra potentata ekranu | Genjalna realizacja poszczególnych etapów akcji! Sensacyjne podło- 
że! Olśniewający przepych wystawy. Przepych i nędza współczesnego życia paryskiego—dwa BoE 

wyścigowego. W rolach głównych: Gertruda Astor, 
1) „Jak powstają skrzyp- 

szpitała św. Jakóba. 

  

film erotyczny 
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W roli 
ZIMIERZ JUSTIAN 
Krajewski ). 
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ników. 

2087 

z wielkiego sezonu 

DZIS 

UWAGA! 
Rower „TRIUMPH* jest bardzo lekki i prak- 

Q0000000000000000600 

Rachmistrza 
biegłego z dużą praktyką biurową 

poszukuje dla pracy czasowej 

wiązek Spółdzielń Spożywców Rz. P. 
aa я АЕА 

OQO00O 000 000000080 

UKWIEŚZGZENIE. 
Magistrat m. Wilna niniejszem podaje do ogól- 

nej wiadomości, że w dniu 7 i 14 lipca r. b. o godz. 
10-ej rano w sali licytacyjnej przy ul. Trockiej Nr. 14 
(mury po-Franciszkańskie) odbędzie się licytacja zase- 

ruchomości 

Magistrat m. Wilna. 

każdy kulłuralny dom, » 
renumeruje i czyta 

KSIĄŻKI 
BIBLIOTEKI-DOAWPOLSKIEGO 
KWARTALNIE 9 TOMOW ZA Zt-6-50 GR + 

Rower „TRIUMPH znany jest z czasów 

  

fachowców. 
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Rozmaitości. 
Pachnąca konferencja międzynar: 

W bieżącym tygodniu zebrali się w 
nie hodowcy róż z całej Europy, Amer) 
stralji na międzynarodową konterencję, 
sługuje chyba rzetelnie na miana pach 
że poświęcona jest przeważnie sprawi. * 
hodowania róż, jako rošiiny „zdobnicąę ..; 
celach perfumeryjnych. Kult tej królowg * 
był po wsze czasy międzynezrodowy. 
przecież fakt, że cesarzowa Józelina, рга 
dować najpiękniejsze gatunki róż z całeg z 
w swoich ogrodach w Malmaison, kaza; * 
panu Kennedy, słynnemu hodowcy ró. 
mersmith w Anglii, stały paszport, aby L 
du na stan wojny czy pokoju między 
Francją, przebywzć mógł swobodnie gr» 3 
lącą oba kraje i pilnie zazwyczaj s: | 
Kennedy był stsłym dostawcą cesarzowej. 

Od czasów Józefiny hodowla róż 
kolosalne postępy. Nie wystarczają one 
widać specjalistom, skoro przez cały bież” 
dzień będą oni obradować nad sposobam  . 
szego jeszcze udoskonalenia wonności, a z. 
ozdobności tego kwiatu. Krzyżowanie jst ' + 
gatunków jest podstawą racjonalnej, ek „ci 
telnej hodowli kwiatów, dającej nieraz zupesrre 
nieprzewidziane i nader cenne wyniki. D:ielenie 
się na międzynarodowych Roo: otrzyma 
nemi na tej drodze przez poszczególnych hodow. 
ców rezultatami posuwa znacznie naprzód sprawę 
Zarazem też udzielają sobie wzajem hodowcq 
cennych wskazów=k w sprawie zmieniającegi 
gustu publiczności, wyrażającego się we wzn 
n*m popvcie na jedne gatunki i zaniedbaniu in 
Tak np. stwierdzono na obecnej konferencji, ž 
szukiwane są róże o niezwykłych barwach, dzi 
nych, sztucznie wytwarzanych i przez to 
cych wiele na zapachu. Ale brak ten nie ods 
nowoczesnych ekscentrycznych wielbiciele | 
niepokoi natomiast wielce hodowców, który” 
niem jest produkowanie gatunków zarazei. 
dobnych i nadających sę do prodlkcji olej.. 
różanych, stanowiącą nader intratną, poważną 
dziedzinę hodowli. 

   

        

WESOŁY KĄCIK. 

I tak też dobrze, 
Pewna rodzina Amerykanów, bawiących na 

wielegjaturze w Paryżu, oczekiwała narodzin po- 
tomka. Spodziewano się syna—przyszła na świat 
córkz. Przyjaciel Amerykanów, Paryżanin W., u- 
ważał za właściwe złożyć ojcu wyrazy ubolewania: 

— No, odpowiada Amerykanin, to nawet 
lepiej, że narodziła się córka, albowiem chłopiec, 
urodzony we Francji, nie mógłby już zostać nigdy   

  

prezydentem Stanów Zjednoczonych. 

   

  

  
Muchy są natrętne, wstrętne i jako roznosi- 
cielki wszelkich chorób są niebezpieczne dla 
zdrowia ludzkiego. 
japoński „KAT    

pchły, komary, pluskwy i wszelkie robactwo. 

Katol nieszkodliwy dla zdrowia. 
Nie reklama lecz rzeczywistość: kto Spróbuje 

poradę. Żą: 

aga Ieinia!!! 
      Przeto używajcie proszek 

L*, który w przeciągu 15 mi- 
doszczętnie w pokoju: muchy,      

    

  

   

      

pozostanie wdzięczny za dobrą 
jdać we wszystkich składach apte- 
cznych I aptekach. 086 -2    
  

u poszczególnych płat- 

  

: 

Wydawnicze 23 

DRUKARNIA „BĄX* 
UL. Św. IGNACEGO 5, WILNO 

WYKONUJE WSZELKIE ROBOTY 
DRUKARSKIE i INTROLIGATORSKIE 

  

    
   

Telefon Nr. 8-93, 

SZYBKO i DOKŁADNIE. 

  

     ` 

+ 

  

* 

szybko 

6 - p:   — 
— *@: — — 

ы o 
  

tyczny w użyciu, 

przedwojennych jako 

  

Požyczki 
niskoprocentowe zalatwia 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21. tel. 152. 

BLŁUMOWIGZ 
Choroby weneryczne, syfi- 

      

w dobr. Ładny ośrodek w dcbr. 
od 100 do 150 ha, ziemia 
i łąki I-ej klasy, sprze- 

amy 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

  

i dogoinie 

  

  

2028-1 2057-1 

DOKTOR : Poszakiję posady 
mam ukończoną  szkc:ę 
powszechną. Łaskawe zgło - 
szenia do Adm. „Kur. Wil.“ 

  

      

jeden z najlepszych. lis i skórne. Jegiellońska 3. 2090 Rower „TRIUMPH jest najbardziej zasto- Wielka*21. ——= sowany do jazdy nana: U Og 9—q i 3—7. Niedziela KUPUJEMY | 
O.-„TRIUMPHIE* _ każdy może dać opinj 9-1. (Telet. 920)... _ | iętiki as Uogodseie we. 

2 . PA kto Are runkach. 
$ siada: ję Pośredniczymy Wileńskie Biuro 19124 

Kto chce w sezonie obecnym nabyč rower, niech w Kupnie—sprzedaży nieru- O re 
pamięta, że kupując „TRIUMPH* będzie z nie- chomości bez kosztów ckiewicza 21, tel. 152. 

go bezwarunkowo zadowolony. wstępnych. : 2031 1 
Rower „TRIUMPH“ možna nabyč w znanej Wileńskie Biuro — — — 

firmie Prema hę erą Į "I hl 
wi : „UNIWERSAL“ ewa i te pkój  umoblowany 

przy ul. Wieiklej 21. 
Na najbardziej 
Dla p. p. Urzędników, Instytucyj, Stowa- 

rzyszeń, Grup i t. p. nasza firma w celu uprzy- 
stępnienia przy nabyciu rowerów „TRIUMPH* 
udziela specjalnych warunków. 

PGOWGOWTOWTHOIGO00GOO)G?WGOCOG 

Ogłaszajcie się w „Kurjerze Wileńskim, 

2082 

dogodnych warunkach. 

germanista 

184724 

do 7 wiecz. 

Rulynowany pedagog 
(konwersacji) niemieckiego 
oraz przygotowuje do niż- 
szych klas gimnaz. ze wszy- 
stkich przedmiotów. Arse- 
nalska 4, m. 9, od g. 5-ej 

2032-1 do wynajęcia dla samotne£0 
przystępnych  warurikach о6 
1-go lipca r. b. przy ui. Kałwa + 
ryjskiej 9—8. Ćziądać można 

codzięmnie od godz. 4—5. 

EDS ROSE 

Popierajcie 4 

Ligę Могвка i Kzecang 
EEK IKOS 

udziela lekcji 

2081-2 

  istrac lońska 8, Tel. 59. Czynne od Redaksja | Administracja Jaglel „A = 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie s odnoszeniem do demu lub przesyłką pocztową 4xł. Zagrani 
— 30 gr. (za wiersz redak. ь b 50/0 znitki, Ogł. ala z. żak mi A 5, oc NOR WABI Skadi o aaa w mia łamowy. Administessis zastrzega zebie prawo zmiany tarrai 

Wydawcn: „Kurjer Wileński”, s-ka x ©%r. odp, 

9—3 ppoł. 

Układ ogłoszeń Be 

Naczelny redaktor prz le od 2—3 i. Redžktor działu gospodarczego przyjmuje od 
uje od 9—2 ppoł, Ogłosrerią Benai b, TEJ — ppoł. Konto zh 

7 sl. CHNA OGŁOSZEŃ; zs wiersz milimetro 
17 — 9 wiecz. 

Tow. Wyd. „Pegoń”, Druk. „Pax”, ul. św. Ignacego 5. 

lodz, 10 do 10.30 przed połud. we wtorki i piątki. 
„K. O. 80250. Drukarnia — ul. św. Ignacego $. Tal. 803, 

wy przed tekstem—23 tekście I i I! str. — 30 gr, III I IV str: — 25 gr., xa tekstem-—10 „ OgłOBA к су!гоп? takelowe F żod/o drożej, Ggł z zastrześsniem maojasa 10% d Šiai, Zagraniczne Kolo drot. 
Gu ćruku ogłosześ, : 

Redzkter odpewiedziniay Jóxaf Jnrkiewiex 

Rękopisów Redakcja nie zwraci 

  

        

      
      
    

    

    

    

    
      

   

  

     

   

     

   


