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"ALFRED EMANUEL SMITH 
Jest już więc od kilku dni kontrkan- 

śdydat Fiowera na prezydenturę Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

Dnia 29 czerwca odbył się w 
mieście Houston (na południu Stanu 
Texas, tuż nad zatoką Meksykańską) 
konwent czyli kongres Stronnictwa 
Demokratycznego i wśród kanikular- 
nego, nieopisanego skwaru dokona- 
ny został wybór kandydata, Który z 
ramienia drugiego potężnego  stron- 
nictwa ma... współzawodniczyć z Ho- 
werem, kandydatem  partji Republi- 
kańskiej. 

Oczywiście z racji piekielnej spie- 
koty nie obeszło się bez wymyślań 
sobie wzajemnie, co się zmieści, ba... 
nawet przyszło któregoś dnia do aku- 
ratnej bójki na pięście i laski. Lecz 
cóżby to były za wybory, -jeśliby 
przeminęły bez tego rodzaju  pikant- 
nych incydentów! Gdy atoli młody 
Roosevelt prokłamował kandydaturę 
Alireda Emanuela Smitha gubernatora 
stanu New-jJork — pół godziny, wy- 
raźnie pół godziny trwała owacja па 
jego cześć. Spiewano w niebogłosy 
uliczną pieśń nowojorską,, zwaną 
hymnem Smitha, śpiewano hymn pań- 
stwowy amerykański. 

W rezultacie, co było zresztą do 
przewidzenia, Smith otrzymał  olbrzy- 
mią większość głosów. 

Kandydat demokratów jest osobi- 
stością niezmiernie w całej Ameryce 
popularną. Liczy obecnie 55 lat ży- 
cia. Dużej postawy, barczysty, © 1е- 
wnętrznym wyglądzie bardzo repre- 
zentacyjnym. Nieodstępne cygaro w 
ustach. Kapelusz lekko na bakier po- 
dany. Uczciwy do szpiku kości — z 
usposobienia jowialny. Dużo ma w 
sobie humoru, a cięty jego dowcip 
słynie. W dyspucie i połemice mało 
ma równych sobie. Beau monde nie 

„bardzo go lubi, zato masy go ubó- 
"stwiają; on też doskonale zna tłum i 
niezmiernie jest wrażliwy na ludzką 
niedolę. Wiele też w życiu zrobił dla 
poprawienia warunków bytu klasy 
pracującej. ‚ ь 

Alired Emanuel Smith jest Irland- 
czykiem. Do Ameryki Północnej przy- 
był i w Stanach Zjednoczonych osied- 
lił się dopiero jego ojciec, z zawodu 
ubogi „łomowik”, jak się u nas przed 
woiną mówiło. — czyli tragarz na- 
jemny. W nowojorskiej najibiedniej- 
szej dzielnicy chodził do szkoły ludo- 
wej, elementarnej. Resztę edukacji 
zawdzięcza samemu sobie. jest w 
najpełniejszem rozumieniu: samou- 

' kiem, autodydaktą, Karjerę swoją roz- 

ж 
) 

począł od przedawania gazet po uli- 
cach, potem pracował w sklepie z ry- 
bami, wreszcie dochrapał się do sta- 
nowiska kancelisty w biurze adwoka- 
ta. Był czas, że próbował aktorstwa, 
nawet kilkakrotnie występował ,, 
Świetle kinkietów". A wciąż obraca! 
się w kołach swych ziomków Irland- 
czyków—emigrantów. Gdy doszedł 
do pełnoletności udało mu się wstą- 
pić do najbardziej demokratycznego 
klubu w New Jorku, z przewagą 
wśród członków Irlandczyków, do 
którego atoli należało sporo Niem- 
ców i żydów. Dzięki niepospolitym 
zdolnościom, okazanym podczas wy- 
stąpień klubu  nazewnątrz, zdobył w 

1903 r. mandat poselski. — \М dwa- 

naście lat potem stał już na czele 
Stronnictwa Demokratycznego, biorąc 
zarazem nader czynny udział w ży- 
ciu komunalnem New Jorku. 

W 1919-tym r. powołuje go stan 
New York na swego gubernatora. | 
Smith zaprowadza w stanie swoim 
idealny— porządek. Bił ów porządek 
tem mocniej w oczy, że w innych 51а- 
nach Ameryki Północnej właśnie po- 
rządek najbardziej szwankuje. Pod 
żelazną zaś ręką Smitha żaden chaos 
łba nie podniesie... Dzięki sławie zna- 
komitego gospodarza mógł już w 
1924 r. kandydować na prezydenta 

Stanów Zjednoczonych. 

Czy ma jakie szanse zostać nim 
obecnie? 

Trzeba przedewszystkiem mieć to 
na uwadze, že Alfred Emanuel Smith 
įest—katolikiem. Nie jest žadnym fa- 
natykiem, lecz za żadne skarby Świata 
nie odstąpiłby od wiary ojców i 

dziadów. Tolerantem jest. Wśród wyż- 

szych urzędników gubernatorstwa ma 
Smith trzynastu protestantów, jednego 

izraelitę i jednego tylko katolika. jest 
zdeklarowanym zwolennikiem rozdzia- 

łu Kościoła od państwa. Nic niema 

przeciwko pełnej swobodzie oddawa- 

nia dzieci do szkół zarówno wyzna” 

niowych, jak bezwyznaniowych czyli 

publicznych. A pomimo to cały Ku- 
Klux-Klan stoi murem przeciwko 
Smithowi. Zresztą, byłby Smith 

ąpierwszym katolikiem, pia- 
'stującym prezydenturę Stanów Zjed- 
noczonych. 

Powtóre, jak już było w „Słowie” 
zaznaczone, Alired Smith jest jawnym 
zwolennikiem jeżeli nie zupełnego ska- 

w” 
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WOBEC WYTYCZNYCH POLITYKI NOWEGO RZĄDU 
RZESZY. 

Prasa niemiecka o expose kanclerza Miillera. 
BERLIN. 4.Vil. PAT. Prasa prawicowa krytykuje wczorajsze expose 

kanclerza w sposób drwiący, 
poruszonych tematów. 

„Lokal Anzeiger“ oświadcza, że 

podkreślając jego bezbarwność i obiitość 

deklaracja programowa była nudna. 
„Deutsche Aligeimeine Ztg”, zbliżona obecnie do niemieckiej partji 

ludowej, charakteryzuje expose rządowe, jako encyklopedję wszystkich nie- 
mał aktualnych spraw politycznych i zauważa, że polityka zagraniczna 
znalazła w expose cały szereg szczęśliwych siormułowań, szczególnie w 
kwestji ewakuacji Nadrenii. 

Dziennik komentuje ostatnie słowa wczorajszego expose, jako do- 
wód, że rząd zrezygnował z żądania wyraźnego votum zauiania i poprze- 
Stanie na przyjęciu przez Reichstag expose do wiadomości zatwierdzającej. 

Socjalistyczny „Vorwarts* podkreśla, że expose zawiera bardzo wiele 
zapowiedzi działań gabinetu, który nakreślił sobie tak szerokie cele, 
mierza widocznie istnieć długa. 

Dziennik podkreśla, że poza zapowiedziami i przyrzeczeniami 
rząd odrazu przystąpił do czynów. 

za- 

nowy. 

Pierwszym takim czynem jest zniesienie w praktyce kary Śmierci. Rząd 
socjalisty Mūllera zwrócił się bowiem już do rządów poszczególnych kra- 
jów z apelem, ażeby powstrzymywały wykonywanie kary Śmierci. 

Zaden z rządów krajowych nie będzie się mógł oprzeć takiemu ape- 
lowi rządu Rzeszy. 

- Echa BXPOSE w prasie franeuskiej, 

PARYŻ, 4. VII. PAT. Prasa francuska omawia wczorajsze expose 
kanclerza Rzeszy Miillera w Reichstagu i wyraża przytem zadowolenie z 
powodu tonu pokojowego i demokratycznego, jaki cechuje expose. Prasa 
czyni jedynie zastrzeżenia co do ustępu, dotyczącego Anschlussu i ewakuacji 
Nadrenii. 

„Matin”, cytując ustępy expose, dotyczące zagadnienia odszkodowań 
i sposobów jego rozwiązania, pisze, że rządy zainteresowane winny Sszcze- 
rze i życzliwie rozpatrzyć słowa szefa 
wód dobrej wo i. 

rządu niemieckiego, który dał do- 

„Avenir“ pisze, že Niemcy nie dają nic wzamian za ewakucję Nadre- 
nii. Dziennik zauważa przytem, że socjaliści niemieccy mają, o ile chodzi 
o politykę zagraniczną, ten sam program, co nacjonaliści. 

„L“Oeuvre“ pisze, że sojusznicy winni ustalić wspólny program we-- 
bec deklaracyj niemieckich, dotyczących Anschlussu i strefy Nadreńskiej, 
którą Niemcy chcieliby zwolnić od nadzoru. Z drugiej strony dziennik 
wyraża zadowolenie z powodu wyrażonego w expose niemieckiego kancle- 
rza przywiązania dla Konstytucji republikańskiej. 

Święto śpiewackie w Tallinie—powodem zafargu 
pomiędzy Esfonją a Niemcami i Sowiefami. 

TALLIN, 4. VII. (Tel. własny). Jako nastepstwo estońskiego 
święta śpiewackiego wynikł zatarg Estonii nietylko z Niemcami, 
ale i z sowietami. 

Z okazji święta śpiewackiego odbył się w Tallinie kongres 
żyjących zagranicą Estończyków, na który byli zaproszeni za. 
pośrednictwem poselstwa sowieckiego także przedstawiciele 
Estończyków w Rosji. Jednakowoż, kiedy zackomunikowano wła- 
dzom estońskim nazwiska mających przybyć z Z.S.S.R. uczestni- 
ków kongresu, władze estońskie odmówiły im wydania wizy na 
wjazd do Estonii. Rezultatem tej odmowy było, że przedstawi- 
ciele prasy sowieckiej, zaproszeni przez estoński związek dzien- 
nikarzy na święto śpiewackie, do Estonii nie pojechali. 

Rząd sowiecki wstrzymał zupełnie wydawanie wiz obywa- 
telom estońskim na wiazd do Sowietów. 

Rząd Uenizelosa w Grecji. 
ATENY, 4. VII. PAT. Nowy gabinet 

objął przewodnictwo, zaś tekę spraw 
ukonstytuował się. Venizelos 

zagranicznych Karapanos. 
Nowy rząd złoży dziś przysięgę, nie przedstawi się jednak Izbie. 
Dekret o rozwiązaniu parlamentu zostanie ogłoszony 7 lub 9 b. m, 

Poszukiwania Amundsena i rozkifków „Ifalji'. 
Akcja sowieckich łamaczy lożów. 

MOSKWA, 4 VII. PAT. Łamacz 
naprzód, zaś łamacz „Małygin” znajduje się obecnie 
cyplu wyspy Nadziei. 

Syfuacja w 

lodów „Krasin* posuwa się powol 
przy południowym 

Jugosławii. 
Premier Wukiczewicz zgłosił dymisię swego gabinsiu. 

BIAŁOGRÓD, 4 VII. PAT. Gabinet podał się do dymisji. Premjer 
Wukiczewicz udał się w południe na 
dymisję rządu. 

    

Premjer litewski uporczywie 
W szeregu pism polskich ukazał 

się wywiad, udzielony przez premjera 
i ministra spraw zagranicznych Repu- 
bliki Litewskiej Woldemarasa dzien- 
nikarzowi warszawskiemu p. Konra- 
dowi Wrzosowi, bawiącemu w Kow- 
nie w oficjalnym charakterze wysłan- 
nika „Epoki* i „Ilustrowanego, Kurje- 
ra Codziennego". 

Wywiad ten o godz. 3-ej w nocy 
nadesłała nam PAT-iczna, wobec cze- 
go nie mogliśmy go włamać do wczo- 
rajszego numeru, gdyż już było za- 
Późno. 

Ze zrozumiałych więc względów 
podajemy ten wywiad w streszczeniu. 

‚ Ма szereg ciekawych pytań, posta- 
wionych przez dziennikarza warszaw- 
skiego, premjer litewski powtórzył 
wszystkie swe powszechnie już znane 
manjackie poglądy na sprawę Wilna. 

Osiatni wywiad Woldemarasa prasie 

zamek i wręczył królowi prośbę o 

    

: polskiej, 
trzyma się swych starych tez. 

Z toku rozmowy wynika, że Wol- 
demaras nie wyklucza nawet i takiej 
możliwości, aby obie strony pomie- 
Ściły swe „tytuły prawne“ do Wilna 
w paragraiach paktu. Byłoby to, zda- 
niem  Woldemarasa, potwierdzeniem 
rezolucji grudniowej i objektywnem 
stwierdzeniem „istotnego stanu rzeczy” 

W dalszej rozmowie, która poru- 
szyła sprawę paktu o nieagresji, prem- 
jer litewski w dość mglistych wynu- 
rzeniach przedstawił koncepcję „mo- 
ralnej gwarancji o realnych podsta- 
wach*, która umożliwiłaby przyjęcie 
paktu, przyczem za podstawę przy- 
szłej realizacji paktu uważa „kompro- 
mis, polegający na obopólnych ustę- 
pach". Wogóle rozmowa, nosząca 
charakter mało Szczery, nastręcza 
cały szereg nowych reileksyj o praw- 
dziwych intencjach W oldemarasa. 

REESE TEST ANT TESTAI STREET 

sowania zakazu užywania alkoholu 
czyli prohibicjonizmu, to zredukowa- 

nia go do minimum. W każdym ra- 

zie lekkie wina i piwo powinnoby 

się wyjąć z pod drakońskiego zaka- 
zu. jednem słowem, kandydat de- 

mokratów jest—„mokry Ъ 2 

Jest jednym Z gorących zwolenni- 

ków Ligi Narodów; pragnąłby wi- 

dzieć Amerykę, reprezentowaną w Try- 
bunale w Hadze; był wyznawcą teoryj 
i zasad Wilsona. Cóż jeszcze? Jest 
wzorowym ojcem rodziny, ma trzech 
synów i dwie córki. Uchodzi za czło- 
wieka czynu; decyduje się szybko. 
Często porównywano go nietylko do 
Roosevelta, lecz nawet do Lincolna. 

  

š, drukarni 262 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE—ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASŁAW—Księg. T-wa „Lot”. 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 

ONO—Księg. T-wa „Ruch'. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 
GR 

IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—-Sklep „Jedność. 
ŁIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa 1 

      

N.-ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIiŃSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY—J. 
STOEPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 

| NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
t 
! 

Woitkiewicz—Rynek. 

ŚWIĘCIANY PÓOW.—Rynek 9. 
WIL JKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy įečnoszpaltowy na stronie 2-ei i 3-ei 30 gr. 
1 2 RI 

Za tekstem 10 groszy. 
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 

Oktrojowanie — Konflikty — Konsexwencja, 
Zdecydowałew, że mam do wyboru raz jeszcze: zaniechać wszelkiej 

współpracy z Sejmem 

oktrojować nowe prawa w Polsce. 

Są trzy wyjścia z tego układu 

i stanąć do dyspozycji Pana Prezydenta, aby 

Marszałek Józef, Pitsudski. 
cyfrowego: pierwsze — rozwiązanie 

Sejmu, drugie — utworzenie większosci rządowej Jedynki z lewicą, trze- 

cie—zamach stanu. 
Ignacy Daszyński, marsz. Sejmu. 

Miałem dotychczas takie szczęście, 

że się wypadkowo znajdowałem w 

tent mieście, gdzie się odbywał wiel- 

ki wypadek historyczny, W dzień 

abdykacji Cesarza Karola byłem w 

Wiedniu, dnia 11 listopada 1918 r. 

w Warszawie, dnia 13 maja 1926 r“ 

znowuż w Warszawie. Niestety, zdra- 

dziecko zawiodło mnie to szczęście 

obecnie. W dzień ostatniego wywiadu 

marsz. Piłsudskiego zamiast być w 

Warszawie, albo przynajmniej w Wil- 

nie — znalazłem się daleko i 

w niemożności napisania o tem wy- 

wiadzie artykułu. Wywiad z Marszał- 

kiem Piłsudskim jest  najwažniej- 

szym wypadkiem historycznym, jaki 

się zdarzył w Polsce od zama- 

chu stanu z maja 1926 r. Swoją 

wagą historyczną przewyższa niewąt- 

pliwie takie wypadki, jak wybory 

czy otwarcie Sejmu, jak uchwalenie 

budżetu i inne jeszcze drobniejsze 

fakciki. Zamach majowy był punktem 

zwrotnym, był może iundamentem 

tego, czego dopiero ten wywiad z 30 

czerwca jest zapowiedzią. 

Mnie, skromnemu dziennikarzowi, 

przymióst ten wypadek historyczny 

to jeszcze czysto osobiste - zadowole- 

nie, że potraiiłem kilka miesięcy te- 

mu odgadnąć te wypadki, do których 

nas zmusza żelazna konsekwencja 

troski о państwo. Napisałem w 

dniach otwarcia Sejmu artykuł p. t. 

„Oktrojowanie Konstytucji", a potem 

przy pierwszym konflikcie Sejmu z 

Rządem w jednym z artykułów 

umieściłem frazes: „Konilikty idą, 

wykrzyknijmy wesoło!*. W klubie 

jedynki były także - tendencje wręcz 

przeciwne do tendencji tych naszych ar- 

tykułów. Czasami mówiono tam o prze- 

* tworzeniu Jedynki w narzędzie współ- 

pracy i to zgodnej współpracy rządu 

z Sejmem. Co jak co, ale teraz 

można chyba, nie narażając się na 

kontrowersje, głośno powiedzieć, że 

szlak wypadków poszedł po innej 

linji i że wywiad marszałka Piłsud- 

skiego przyznał rację tym, którzy 

szukali w Sejmie nie pracy czy zgo- 

dy, lecz właśnie koniliktów. 

Dlaczego mamy się cieszyć z kon- 

fliktów z Sejmem? Otóż cieszymy się 

nie z samych konfliktów, lecz z tego, 

że one się zbliżają. Chory, który mu- 

si przebyć operację, która ma mu 

uratować życie, cieszy się nie z Sa- 

mej operacji, bo jest mu ciężką i bo- 

lesną, lecz z tego, że ona będzie bo mu 

uratuje życie i cieszy się, że będzie już 

jutro, czy pojutrze, że na nią zbyt 
długo czekać nie będzie. Ustrój w 

Polsce trzeba zmienić w sposób rady- 
kalny. Jest to właśnie ta ciężka ope- 

racja, którą państwo musi przebyć, 

aby sobie uratować niepodległość. 

Jest Śmieszne, jest dziecinnem marze- 
niem aby tej radykalnej przebudowy 

dokonać inogła komisja konstytucyj- 

na obecnego Sejmu. Są tam zgrupo- 

wani ludzie tak odmiennych przeko- 

nań, tak odmiennych wyobrażeń o 

tem, co jest czarne, a co białe, że 

„praca w tej komisji może być istot- 

nie tylko „pracą'* w cudzysłowie, wy- 

powiadaniem deklaracji i przelewaniem 

z pustego w próżne. 

Z takiej pracy nie zbudujemy że- 

laznego rusztowania, aby na nim roz- 

piąć moc państwa polskiego. Konsty- 

tucja nasza musi być skierowana na 

walkę ze wszystkiemi słabościami i 

niebezpieczeństwami Polski, na wydo- 

bycie z niej wszystkich jej sił. Tego 

w żadnym razie nie dokona od Sasa 

i od Lasa ,praca w komisji konstytu- 

cyjnej. 
A więc pozostaje tylko zmiana 

konstytucji mimo Sejmu, oktrojowanie 

jej zgóry. To właśnie zapowiada wy- 

wiad Marszałka Piłsudskiego. Prze- 

cież każdy chyba, kto czytać umie ro- 

zumie, iż wywiad ten oznacza: „od- 

chodzę, lecz wrócę", a ten powrót 

swój powiązał Marszałekzz „oktrojo- 

waniem nowych praw*. Obok wywia- 

du z Marszałkiem zamieściliśmy wy- 

wiad z marsz. Daszyńskim. Ten naj- 

wybitniejszy parlamentarzysta został 

wierny swej zasadzie osłaniania rzą- 

du, bronienia rządu, ułatwienia pracy 

Marszałkowi Piłsudskiemu. Taką jest 

właśnie taktyka marsz. Daszyńskie- 

go od chwili, gdy został Marszałkiem 
Sejmu, taktyka, która zaszczyt zresztą 

przynosi patryjotycznej trosce naj- 

większego z polskich socjalistów. 

Naiwni będą uważali, że wywiad 

z marsz. Daszyńskim był nietylko 

odpowiedzią na wywiad z Marszał- 

kiem, ale także protestem  prze- 

ciw tamtemu wywiadowi. Naprawdę 

mamy tu do czynienia z ułatwieniem 

przesiąknięcia do społeczeństwa tez, 

wypowiedzianych przez Marszałka 

Piłsudskiego, mamy tu do czynienia 

z usługą, okazaną tamtemu wywiado- 

wi, ubraną tylko w formę protestu wo- 

bec niego. To podzielenie przysztych 

wypadków na trzy możliwości, z któ- 

rych jedną jest „zamach stanu“, jest 

kontrsygnaturą, którą dał marszałek 

Seimu pod wywiad z Marszałkiem 

Piłsudskim. Żyjemy od kilku dni w ta- 
kich stosunkach, że szef rządu (niech 

nam p. premier Bartel wybaczy ten 
anachronizm), powiada, że jest 50 

proc. możliwości zamachu Stanu, a 

szef parlamentu powiada, że jest do- 

kładnie 33 i jedna trzecia procent, że 

przyjdzie zamach stanu. To drugie 

sankcjonuje pierwsze. 

Oczekiwanie aż przyjdzie zamach 

Stanu nie jest dla państwa stanem 

korzystnym.To też życzylibyśmy sobie, 

aby to nieuchronne „oktrojowanie no- 

wych praw* przyszło jaknajpredzej. 

Ale jako konserwatyści, "jako prze- 

ciwnicy konstytucji 17 Marca, nie mo- 

żemy innego zająć stanowiska, jak 

najwyższego zadowolenia, że wywiad 

Marsz. Piłsudskiego został wypowie- 

'dziany, że zapowiedź złamania obec- 

nego stanu rzeczy została rzucona 

tak głośno i tak wyraźnie. Rozumie- 
my jednak doskonale, że zwłoka co 

do nadania Połsce konstytucji istnieć 

musi, a to z'następujących względów: 

żelazna konsekwencja wypadków spo- 

wodowała, że Marsz. Piłsudski rzucił 

swe słowa o możliwości „oktrojowa- 

nia nowych praw'. Była to żelazna 

konsekwencja walki z partyjnictwem 

i sejmowładztwem, którą rozpoczął 

Marszałek jeszcze dawno przed Ma- 

jem 1926 r. Ale teraz przyjdzie druga 

żelazna konsekwencja tej walki z par- 

tyjnictwem i sejmowładztwem. Marsz. 

Piłsudski, szukając. władzy, któraby 

korzeniami nie tkwiła w partyjnictwie, 

w wyborach, w demagogji i namięt- 

nościach dojdzie do -tego, że taką 

władzą jest tylko Monarchia. 

W  ukoronowaniu więc tego, co 
już dokonał, w  ugruntowaniu nie- 

podległości, którą dla Polski zdobył 

i jej siły mocarstwowej, którą jej 

szablą swą wskazał, nie pozostanie 

mu nic innego, jak to, co uczyni! Na- 

poleon, gdy włożył żelazną koronę 

lombardzką na głowę i powiedział 

guai a chi la tocca. 

# 

Przyjmujemy z entuzjazmem wy- 

wiad Marszałka Piłsudskiego, jego 

ostre słowa, wypowiedziane sejmo- 

władztwu. Jedno z pism jedynkowych, 

które tak bardzo szanujemy, jest widać 

innego zdania, bo taki zamieściła 

artykuł słodko-kwaśny. Rozumiemy 

dobrze sentyment do form pariamen- 

tarnych. Bynajmniej nie jesteśmy 

zdania, że wiek XIX był wiekiem 

Stupide, jak go nazywa Daudet, prze- 

ciwnie,' rozumiemy doskonale jaki po- 

siadał urok, jaki był głęboki, rozum- 

ny i piękny ten wiek, który odszedł. 

Ale w nowej Polsce mamy do czy- 

nienia nie z klasycznym parlamenta- 

ryzmem wieku XIX, tylko z jego de- 

kadencją, z synem - degeneratem wiel- 

kiego ojca. | tę konstytucję 17 Marca 

trzeba złamać, bo ona była powodem 

bezsiły państwowej Polski. A skoro 

jesteśmy w samym šrodku tej roboty 

łamania konstytucji, nie możemy osła- 

biać impetu, osłabiać pracy łamania 

konstytucji 17 Marca przez to, że mo- 

że, że kto wie, że bądź co bądź, że 

aczkolwiek i t. d. Posunięcia parlamen- 

tarnez Wyzwoleniem, z Sielrobami, z 
p. Dąbskim i t. d., przypominają istot- 

nie grę parlamentarną w Paryżu, w 

Wiedniu etc. i mogą w niejednem 

sercu budzić reminiscencje wielkich 

sztychow w tej grze. Ale ta gra par- 

Jamentarna konstytucji 17 marca nie 

zmieni. To też Polska musi się wyraź- 

nie i szczerze podzielić na tych, któ- 

rzy chcą nowego ustroju, i tych, któ- 

rzy kontentują się chlupaniem w 

obecnym marazmie. Nie rozumiemy 

nawet tych, którzy sympatjami tkwiąc 

przy parlamentaryzmie nieomal tak 

samo, jak pp. Thugut, Niedzialkow- 

ski, a zgłaszają swój akces do je- 

dynki. Powstaje stąd rozterka pomię- 

dzy ideołogją a rzeczywistością. Taka 

rozterka jest niepożądana ze wzgle- 

dów wychowawczych. Byłoby nawet 

lepiej, ażeby idea zmiany konstytucji 

miała więcej otwartych przeciwników, 

wypowiadających się głośno, niż ta- 

kich niezdecydowanych co robić ze. 

swojemi przekonaniami. Cat. 

Przed wyłazdem Marszałka Pil- 
sudskiega na urlop du Kamunji 

BUKARESZT, 4:VII PAT. Rador. 
Jak donoszą pisma, Marszałek Piłsud- 
ski przybędzie w sobotę do Rumunii, 
ażeby spędzić tam urlop wypoczynko- 
wy. Poseł polski w Bukareszcie oraz 
pułk. Beck wybrali jako miejsce za- 
mieszkania dła Marszałka willę koło 
Targowicy, otoczoną wspaniałym par- 
kiem i winnicą. Rząd rumuński zao- 
iiarował Panu Marszałkowi palace 
królewskie w Pelesz, w Sinay i w 
Bran, jednak zaproszenie to nie zo- 
stało przyjęte, ponieważ zamieszkanie 
w tych pałacach pociągnęłoby za so- 
bą pewne iormalności, związane z 
protokułem dyplomatycznym, których 
Marszałek chce uniknąć. 

Prasa rumuńska podkreśla, że 
pobyt Marszałka w Rumunji będzie 
pozbawiony wszelkiego charakteru 
politycznego. 

Kewe zarządzenie Minist. Spraw 
Wojskowych. 

WARSZAWA, 4. VII. PAT. Mini- 
ster spraw wojskowych zarządził w 
dniu 4 b. m. próbne powołanie nie- 
których rezerwistów oraz koni w po- 
wiatach Rzeszowskim, Lubaczewskim, 
Jarosławskim i Przeworskim (w Mar 
Iopolsce). 

„Biala Ksigga“ naszego rządu. 
W handlu księgarskim ukazała się 

wydana staraniem ministerstwa spraw 
zagranicznych urzędowa _ publikacja 
aktów polsko-litewskich. Książka pod 
tytułem „Documents Diplomatigues 
Relations polono-lithauniennes Con- 
ference de Kónigsberg* zawiera do- 
kumenty, począwszy Od uchwały Rady 
Ligi Narodów z 10 grudnia 1927 aż 
do 2 kwietnia 1928. Pod tą datą za- 
mieszczony jest protokuł Grugiego 
plenarnego posiedzenia  konierencji 
królewieckiej, który, jak wiadomo, do- 

tychczas przez stronę litewską nie 
jest podpisany. 

„Biała Księga dyplomatyczna pol- 
ska otwiera serję wydawnictw  histo- 
ryczno-dyplomatycznych oraz ksiąg 
dokumentów, które będą w dalszym 
ciągu publikowane przez ministerstwo 
spraw zagranicznych, przyczem  usta- 
lony został typ zewnętrzny wydawni- 
ctwa, układ, druk i format, zgodny z 
przepisami, ustalonemi przez Komitet 
Normalizacyjny przy _ ministerstwie 
przemysłu i handlu. 

Instytucje państwowe i społeczne 
oraz wyższe zakłady naukowe mogą 
nabywać to wydawnictwo po zniżonej 
cenie bezpośrednio w kancelarji wy- 
działu historvczno-naukowego plac 
Saski 9.



ECHA KRAJOWE 
Skuiki wezorajszego huraganu. 

Wczoraj na zachód od Wilna sza- 
lał w ciągu całego wieczora rzadko 
notowany u nas huragan. Według re- 
lacyj, jakie nas doszły, burza uczyniła 
największe spustoszenia w okolicach 
Wołkowyska, Słonima i Baranowicz. 

Wskutek spustoszeń poczynionych 
przez huragan komunikacja  teleio- 
niczna pomiędzy Wilnem i Warszawą 
przerwana została o godz. S-ej w. 
wobec czego prasa miejscowa pozba- 

LIDA. 
— Projekt budowy piekarni mecha- 

nicznej w Lidzie: Informują nas, iż Ma- 
gistrat m. Lidy, wzorując Się na projekcie 
wileńskiego samorządu miejskiego, na od- 
bytem ostatnio posiedzeniu między innemi 
postanowił opracować projekt budowy pie- 
karni mechanicznej dla m. Lidy. 

W związku z tem w najbliższych 
dniach ma się odbyć pierwsze posiedzenie 
organizacyjne, na którem wyłoniony zos- 
tanie specjalny Komitet, złożony z przed- 
stawicieli miasta i poszczególnych miej- 
scowych warstw społecznych. (x) 

— Strajk w fabryce  „Dikszt* w 
Szczuczynie. Donoszą namiż w Szczu- 
czynie w fabryce „Dikszt* która zatrudnia 
większą ilość robotników, wybuchł w os- 
tatnich dniach strajk na tle ekonomicz- 
nym. 

W związku z tem wśród strajkujących 
wyłoniono Komitet, któremu  polecono 
prowadzenie pertraktacyj z właścicielami 
tej fabryki. 

OSZMIANA. 
— Przedstawienie teatralne. Objaw 

to miły i  zewszechmiar pożądany, gdy 
młodzież szkolna, ta przyszłość narodu, 
oddając się kulturalnym rozrywkom, ksztął- 
ci umysł 1 rozwija myśł w kierunku doda- 
tnim, to też publiczność zapełniła salę te- 
atralną, gdy w dniu 17 bm. grono uczni i uczenic gimn. im. Jana Śniadeckiego, zor- 
ganizowało przedstawienie przy udziale i 
kierownictwie Paną Profesora Borowskie- 
go Ę aaa ko Sztuka w 3 akt. Żó- 
rawskiej „Orięta* j jednoa| k 5 dry „jestem zabójcąć loaktówka Al. Fre 

Mile był odczutym zapał młodzieży 
szkolnej w obronie | wowa; z iście męską 
brawurą, z karabinkami, sięgającemi niemal 
wzrestu młodocianych bohaterów, stoczyli 
zaciętą walkę w obronie kochanego miasta; silnie rannym został ochotnik Jurek - mło- dziutki uczeń Adamowicz, już dziś pełen 
Kaj animuszu. 

omedje niezapomnianej pamięci Al. 
Fredry „Jestem zabójcą”, Odos roli głównej Kokoszkiewicza, opiekuna nado- bnej Klarusi, ucz, Górskiei, Pan Profesor 
Borowski. Talent i zdolności sceniczne 
profesora są nieząprzeczone, — to też rola a Kościelskiego w ‚ Опе!асЬ zarówno 
e onane były z męskim scenicznym wdzię- 
kiem, Swobodą i zupełnem opanowaniem 
i tylko pełne uznanie wyrazić należy. Naogół | w jednoak i į 
odtworzyli zupe/į jednoaktówce Dae 

nie dodatnio całość 

i 

stale na składzie 
posiada 

wiona została aktualnych wiadomości 
z stolicy i innych ośrodków Polski — 
ogólnie zaśbiorąc z zachodu. 

Około godz. 12 burza powyższa 
przeszła w znacznie zresztą mniej- 
szych rozmiarach nad Wilnem i 
okolicą. 

Wskutek silnego naporu wiatru w 
wielu domach wileńskich  polatywały 
szyby, 

э 

czyć należy, by zdobywając coraz więc 
scenicznego doswiadczenia, kształcili się 
w tym kierunku coraz wyżej. 

Jednakże, pomimo doznanych przy- 
jemnych wrażeń, niestety, opuszczaliśmy 
teatr ze znużeniem i dużem niezadowo= 
leniem! 

Zapowiedziane w afiszach rozpoczęcie 
przedstawienia o g. 7 w. żuniesiono kurty- 
nę ściśle o godz. 8.50 m. O godz. 7 zasta- 
łem jeszcze kasę teatralną zamkniętą, bo 
dopiero Znoszono rekwizyta  sceni- 
czne: duży zegar szafkowy i inae. Ha! tru- 
dno, po oszmiańsku, tak! 

O godz. 8 na sali pożałowania god- 
nych os6b 8. Na scenie, przy zakrytej kur- 
tynie wesołość. Już 0 godz. 8-30 m. 
zastaję publiczności sporo, i nareszcie, o 
8-50 światło gaśnie — przedstawienie roz- 
poczę e i zakończone przed samą dwuna- 
stą — jak w stolicy 

Wszakże dwuch zdań być nie może, 
że obecny porządek rzeczy jest nienor- 
malny i zarówno wykonawcom atrakcyj 
scenicznych, jak i dla zebranej do teatru 
publiczności i przykry i niepożądany. 

Niedawno w czasie rocznego.. okresu 
bywałem często uczestnikiem, gdy *Świąty= 
tynie sztuki scenicznej* kilkutysięczna pu- 
bliczność zapełniała w ciągu pół godziny 
i gdy zegar sygnalizował figodz. 8, automa- 
tycznie zasuwało Hsię główne wejście do 
foteli na parterze. 

punktualność rozpoczęcia przedsta- 
wień wszędzie osiągnąć można, więc w 
imie dobra ogólnego, zwracamy się do 
zącnego, powszechnie powążanego Pana 
Profesora Borowskiego, tej artystyczno- 
scenicznej powagi w mieście, zarówno i 
do Pani Górskiej, reżyserki i organizator- 
ki sekcji teatralnej tow. Gimn. „Sokół”, 
by przykładem rozpoczynania przedstą- 
wień o godzinie w afisząch ściśle ozna- 
czonej dali możność teatralnej publicz- 
ności odczuwać i tę przyjemność, że cho- 
ciaż powoli zbliżamy się do ludzi kultu- 
ralnych, -a pierwsze przedstawienie powi- 
tamy grzmotem oklasków!! 

Daj nam, Boże! п0 

Znana sała „PASAŽ“ 
   

l. Nikodema 2 wraz ze wszystk. 
rzylegi. do niej pokojami WY- 
ZIERŻAWIA SIĘ. Zwrócić się do. 
właściciela domu (Nikodema ). 
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damia, iż zapisy na Kursa na 
Kursów w godz. 5-1 pp. 
przy ul. Mickiewicza 22 m. 5. 

) 
BUCHALTERJA: ( 

Arytmetyka Handlowa, 
Handlu, 
A ngielski, Francuski i Niemiecki. 

lm 

  

Gimnazjum F. Welera 
z pełnemi (lit. A.) prawami gimnaz. państwowych 

: przy ul. Dąbrowskiego 5 w WILNIE, 
Egzaminy wstępne (o ile będą wolne miejsca) odbędą się 

w dniu 3—5 września r. b. 

W gmachu gimnazjum mieszczą się 

Przedszkole i Szkoła E, Focht 
BREWER ZZ OC ZI Z RA O BA AG RECZ 

  

Roczne Kurs Handlowe © Wilnie, 
Zarząd powyższych Kursów, egzystujących od r. 1919, zawia- 

rok bieżący przyjmuje 
w lokalu Szkoły Pisania na Maszynach 

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

Ogólno Handlowa 
Bankowa 

). Przemysłowa. 
Korespondencja i Biurowość, Nauka o 

Stenografja, Nauka Pisania na Maszynach oraz języki: 

  

dla dzieci od 5-9 lat. 
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Bświadczenie Marszałka Sejmu Daszyńskiego. 
Po ukończeniu pracy pierwszej se- 

sjj nowowybranego Sejmu pragnę 
zapoznać szerszą publiczność ze szcze- 
gółami tej pracy. 

Sejm zwołany dnia 27 marca r.b. 
pracował głównie nad preliminarzem 
budżetowym. Na uchwalenie prelimi- 
narza przeznacza art. 25. Konstytucji 
3 i pół miesiące czasu. Jest to termin 
zaproponowany ongi przez rząd „,po- 
majowy*. Sejm obecny uchwalił pre- 
liminarze w 2 i pół miesięcy, bo dnia 
15 czerwca. 

Nadto uchwalił Sejm ustawę o 
prowizorjum budżetowem, ustawę o 
nadzwyczajnych inwestycjach państwo- 
wych, ustawę o egzekucji przeciw 
związkom komunalnym i rezolucje do 
preliminarza oraz rezolucję o pomoc 
dla poprawy ozimin i zasiewów wio- 
sennych dla drobnych gospodarstw 
wiejskich. 

W komisjach przygotowywano do 
drugiego czytania projekt ustawy o 
uwłaszczeniu b. czynszowników i pro- 
jekt ustawy o ochronie lokatorów, 
oraz traktaty międzynarodowe. Przez 
zamkniącie sesji pracę tę przerwano. 

Na to wszystko potrzebował Sejm 
24 posiedzeń, z tego 15 budżetowych. 
Przemawiali w Sejmie panowie posto- 
wie z „Jedynki* 57 razy, z P.P.S. 34, 
z „Wyzwolenia* 26, Z. Z. L. N. 22, 
Ukraińcy 26 i t. d. w normalnym sto- 
sunku do ilości mówców klubu, po- 
pierającego Rząd, 

Wybory ostatnie stworzyły nastę- 
pujący obraz polityczny Sejmu: 
1. Grupa rządowa 130 posłów 
2. Lewica 131 posłów 
3. Chjeno-piast i N. P. R. 90 posłów 
4. Mniejszości 80 posłów 

Obecny Rząd nie ma większości 
w Sejmie. Opozycja przeciwrządowa 
jest większością, ale ta większość nie 
może stworzyć stałego Rządu. Są 
trzy wyjścia z tego układu cyfrowego. 
Pierwsze — rozwiązanie Sejmu. 
Drugie — utworzenie większości 

rządowej „jJedynki* z „Lewicą”. - 
Trzecie — zamach stanu. 
W praktyce wytworzyła się jeszcze 

jedna oryginalna metoda, którąbym 
nazwał metodą nie wyciągania kon- 
sekwencji. Sejm nie uchwala mini- 
strowi votum nieuiności, ale skreśla 
mu np. fundusz dyspozycyjny. Mini- 
ster nie wyciąga konsekwencji z 
uchwały Sejmu i zostaje na urzędzie. 
I Rząd i Sejm zachowały podczas 
pierwszej sesji sejmowej postawę 

wyczekującą, okazały umiarkowanie, 
unikające koniliktow. 

Wyjątek stanowi Odrzucenie w 
pierwszem czytaniu dwóch projektów 
rządowych, t. j. ustawy o podwyższe- 
niu i wyrównaniu stawek podatków 
gruntowych i ustawy o państwowym 
podatku budynkowym w gminach 
wiejskich. 

Sądzę, że należało oba te projekty 
odesłać do Komisji. Przednówek na 
wsi, Obawa lichych żniw są jednak 
częściowem usprawiedliwieniem  sta- 
nowiska ówczesnej większości sejmo- 
wej. 

Za to Sejm był gotów uchwalić 
przedłożenie rządowe o czynszowni- 
kach i cały szereg traktatów między- 
narodowych, ale zamknięcie sesji po- 
łożyło koniec pracy ustawodawczej. 

Sejm jest jedynem miejscem w 
Polsce, gdzie przemówienia poselskie 
chronione są nietykalnością poselską. 
Z przywileju tego rodzi się obowią- 
zek panowania mówcy nad sobą sa- 
mym. Parlament, który nie jest ża- 
łosną karykaturą, musi być miejscem 
wolnego słowa, Ścierania się poglą- 
dów na sprawy Państwa i społeczeń- 
stwa i miejscem krytyki stosunków. 

Parlament niemy jest nonsensem. 
Pierwsza sesja nowego Sejmu od- 

znaczała się spokojem dyskusji. Po- 
mijam: pierwsze uroczyste posiedze- 
nie. Marszałek Sejmu nie miał po- 
trzeby, z wyjątkiem jednego wypad- 

ku wykluczać kogokolwiek z posie- 
dzenia. wystrzegano się obelg, mó- 
wiono do rzeczy, a w razie przekro- 
czenia regulaminu poddawano się za- 
rządzeniom przewodniczącego. 

Nikt nie „wrzeszczał* ani „krzy- 
czał*, Wygodnie w nowej sali roz- 
mieszczeni panowie „posłowie  sie- 
dzieli na swoich miejscach podczas 
debat i z wyjątkiem zwykłych uwag, 
skierowanych pod adresem mówcy— 
przeczących lub popierających - nie 
można było zauważyć żadnej reakcji 
gwaltowniejszej. 

Dwa wypadki obrazy osobistej zna- 
lazły epilog w sądzie honorowym. 

Gdyby utworzono w tym Sejmie 
stałą większość, mógłby parlamenta- 
ryzm polski rozwijać się powolnie, 
ale stale, jako czynnik potężny legal- 
nego życia publicznego. Ciwałtowne 
zamachy na konstytucję i na parla- 
ment mogą Państwo doprowadzić do 
ciężkich przesileń. 

Wsfrzymanie reformy rolnej na Lifwie. 
Z Kowna donoszą: na kongresie rządowej partji tautininków, przyjęta 

została rezolucja natychmiastowego wstrzymania reformy rolnej i dalszego 
podziału majątków na t. zw. „Nowe gospodarstwa”, W tym celu wymagana jest 
również zmiana konstytucji litewskiej. 

Niezwykle śmiały napad bandycki we bwowie. 
Sprawcy napadu podobno w ręku władz bezpieczeństwa. 
LWÓW, 4.VII, PAT. Wczoraj wieczorem łokoło godz. 18-ej do filji urzę- 

du pocztowego przy ul. Głębokiej wtargnęło 5-ciu mężczyzn, którzy po zam- 
knięciu wejściowych drzwi na klucz steroryzowali rewolwerami obecnych 
urzędników, żądając wydania im a z 

W kasie znajdowało się około 5 000 zł. Jednemu z urzędników udało się 
w międzyczasie podejść do okna, wybić szybę i zawołać o pomoc. 

Bandyci rzucili się do ucieczki tylnem wyjściem, wydostali się na ulicę 
i wsiedli do PE EEA ich samochodu. 

Policja wdroży: 
doprowadziły do aresztowania szofera. 

Jak donosi prasa, policja w ciagu 
i miała dokonać aresztowań. 

a energiczne dochodzenia, które w ciągu kilku godzin 

nocy wyśledziła sprawców zamachu 

Prace Kongresu Unji Międzyna- 
rodowzj Sfowarzyszeń Przyjaciół 

Ligi Narodów. 

HAGA, 4.VII Pat. Kongres unii 
międzynarodowej stowarzyszeń przy- 
jaciół Ligi Narodów po uroczystem 
posiedzeniu  inauguracyjnem, które 
odbyło się w poniedziałek rano w 
słynnej sali rycerskiej zamku, a które 
zagaił przemową tegoroczny  prezy- 
dent unji prof. Dembiński, — pracuje 
obecnie w komisjach. 

Komisja mniejszościowa w ciągu 
dwudniowych obrad zajmowała się 
wnioskiem stwierdzaiącym  niedosta- 
teczne zabezpieczenie mnieiszości w 
krajach, podlegających _ traktatom 
mniejsżościowym, dalej wnioskami o 
stworzenie stałej komisji mniejszo- 
šciowej w Lidze Narodów dla tych 

państw, a wreszcie wnioskiem przy- 
pominającym, że nie wszystkie pań- 
stwa mają jeszcze zobowiązania wo- 
bec mniejszości. : 

Delegaci Polski w tej komisji, w 
której skład wchodzą pp.: Loewen- 
hertz, Stroński, Łypacewicz, Paprocki 
i Katelbach, zażądali łącznego zała- 
twienia tych spraw, uważając rozsze- 
rzenie zobowiązań mniejszościowych 
na wszystkie państwa za pierwszy 
warunek jakiegokolwiek dalszego pre- 
cyzowania zobowiązań mniejszościo- 
wych. Stanowisko to uzasadniali Loe- 
wenhertz i Stroński w przemówie- 
niach, które miały rozstrzygające zna- 
czenie dla toku rozpraw. Stanowisko 
to bowiem zostało po gorącej dy- 
skusji przyjęte w całości przez spra- 
wozdawcę prof. Bovet i uchwalone. 

  

Najwyższe odznaczenie japońskie 
tła Marszałka Piłsudskiego. 
W dniu dzisiejszym 0 godz. 1 i 

pół odbyła się na Zamku uroczy- 
stość dekoracji Marszałka Piłsudskie- 
go przez ministra Matushima. Pan 
minister Matushima wręczył Marszał- 
kowi Piłsudskiemu order „Wschodzą- 
cego Słońca* w imieniu Mikada za 
wielkie zasługi, które Marszałek Pił- 
sudski położył w pracy nad zbliže- 
niem polsko-japońskiem. 

Zmniejszenie się koszfbw utrzy 
mania w Warszawie. 

WARSZAWA, VII, Pat. Komisja do ba- 
dania zmian kosztów utrzymania ustaliła w 
dniu i-go bm., że koszty utrzymania w 
Warszawie w okresie od 16 do 30 czer- 
wca br. w porównaniu z okresem od 16 
do 31 maja br. zmniejszyły się O 0,1 proc. 

Zjazd słowiańskich straży po- 
„_ Żarnych. 

KRAKÓW, 4, VII, Pat. W dniu dzisiej- 
szym wyjechała do Pragi fina odbywający 
się tam Kongres stražacki delegacja pol- 
ska, licząca I50 osób. W czasie kongresu 
odbędą się wybory do zarządu związku 
słowiańskich straży pożarnych, do którego 
należą Polska, Czechosłowacja, Jugosta- 
wja i Bułgarja. 

Nowy okręt wojenny Polski na 
wodach Prancji. 

W dniu 4 bm. szef kierownictwa ma- 
rynarki wojennej, komandor j. Świrski, 
udaje się do Francji, gdzie lo bm. w Bląin- 
ville pod Caen odbędzie się uroczyste spu- 
szczenie na wodę kontrtorpedowca „Wi- 
cher* pierwszego z pięciu zamówionych 
we Francji okrętów. ; 

Jak wiadomo, buduje się tam jeszcze 
drugi kontrtorpedowiec „Burza*, o pojem- 
ności, podobnie, jak pierwszy, 1540 ton, 
oraz trzy łodzie podwodne — „Wilk“, 
„Ryś” i „Zbik*, po 980 ton każda. 

„Wicher* będzie przebywał we Francji 
jeszcze przez kilką miesięcy dla dokończe- 
nia ostatecznych urządzeń, jak wprowa- 
dzenie na okręt maszyn i kotłów, oraz dla 
przeprowadzenia próbnych nawigacyj. й 

Komandor Świrski uda się następnie 
do Tulonu, gdzie zapozna się ze stanem 
wyszkolenia naszych oficerów i podofice- 
rów marynarki wojennej, którzy przeby- 
wali tam na różnych kursach. 

Powrot kom. Świrskiego do Warszawy 
nastąpi 20 b. m. 

Pacyfisci zagraniczni w Krakowie 
i Wieliczce. 

KRAKÓW. 4.VIi. PAT. W czasie 
pobytu uczestników międzynarodowe- 
go kongresu pokoju w Krakowie 
zwiedzili oni zabytki historyczne 
miasta, poczem udali się do Wielicz- 
ki, gdzie zgotowano im bardzo miłe 
przyjęcie. 

Do zagranicznych gości przemó- 
wił w jązyku francuskim najpierw 
burmistrz Wieqiczki, następnie dyrek- 
tor miejskiego gimnazjum. Na prze- 
mówienie to odpowiedział z głębo- 
kiem wzruszeniem deputowany  Le- 
foyer, wiceprezes międzynarodowego 
biura pokoju. у 

Wieczorem odbyło się w uniwer- 
sytecie Jagiellońskim zebranie dysku- 
syjne akademickiego związku pacy- 
fistów, na którem sekretarz wielkiej 
organizacji  pacyfistycznej  młodzie- 
ży niemieckiej  Schultze - Mowing 
wygłosił referat o nowych Niem- 
czech i o nurtujących м №ет- 
czech prądach radykalnych wewnątrz 
pacyfistów niemieckich, potępiających 
nawet wojnę obronną i sprzeciwiają- 
cych się utrzymaniu nawet armji stu- 
tysięcznej, którą traktat wersalski po- 

zostawił Niemcom. Wyrazem tych prą- 
dów był plebiscyt w Cwikowie (Zwic- 
kau) w Westfalji, w pierwszym okrę- 
gu 86 tys. obywateli, a drugim 130 
tys. opowiedziało się za tezą, potepia- 
jącą wojnę. 

Pacyfiści w Niemczech prowadzą 
propagandę głównie przy pomocy u- 
lotek, których wielką ilość rozpow- 
szechniają w kraju. Charakterystycz- 
nem jest to, że prelegent, chociaż nie 
katolik, stwierdził ogromne zasługi 
duchowieństwa katolickiego w akcji 
na rzecz pokoju. 

W dyskusji zabierał głos prezes 
akademickiego związku pacytistow 
Bocheński, przedstawiciel organizacji 
pacyfistycznej z Berlina Stohr, przed- 
stawiciel Anglii prof. Steevens i dele- 
gat związku młodzieży z Królewca. 
Wszyscy wskazywali na konieczność 
współpracy  polsko-niemieckiej dla 
dobra obu narodów. 

Wyfyczne polifyki zagranicznej 
Esfonii 

TALLIN, 3-VII PAT. W wywiadzie 
z przedstawicielami prasy zagranicznej, 
przybyłymi na święto chórów estoń- 
skich, minister spraw zagranicznych 
Rebane powiedział między innemi: 

Estonja żywi wielkie przywiązanie 
do zasad głoszonych przez Ligę Na- 
rodów. Przy pomocy Ligi Narodów 
Estonja przeprowadziła swą reiormę 
walutową. Życie ekonomiczne Estonii 
jest obecnie na pomyślnej drodze ro- 
zwoju, jednakże ażeby stało się ono 
zupełnie normalnem musi nastąpić 
utrwalenie się sytuacji w Europie 
Wschodniej, a powažnieįszym  šrod- 
kiem, mogącym zapewnić jej konsoli- 
dacje, jest jak najściślejsza współpra-* 
ca między państwami bałtyckiemi, 

Idea unji bałtyckiej jest niezmier- 
nie żywotna, a pierwszym jej dziełem 
konkretnem jest sojusz estofńisko-ło- 
tewski. 

Polityka zagraniczna Estonji zdą- 
ża do rozwoju normalnych stosun- 
ków ze wszystkiemi państwami. Esto- 
nja zawarła już traktaty handłowe ze 
wszystkiemi prawie krajami europej- 
skiemi, jedynie Niemcy stale jeszcze 
odmawiają rozpoczęcia z nami roko- 
wań, mających na celu zawarcie trak- 
tatów handlowych, dopóki nie zosta- 
ną zaspokojone wygórowane żądania 
wielkich niemieckich właścicieli ziem- 
skich, dotyczące kompensaty za zna- 
cjonalizowane w Estonji na mocy 
reformy rolne obszary ziemskie 

Nowości wydawnicze. 
— „Zarys historji wojennej pułków pal- 

skic+ 1918—1920*. W latach 1928—1929 
kończy Się pierwsze 10-ciolecie istnienia 
wojska Polski odrodzonej. Wojskowe Biu- 
ro Historyczne podjęło inicjatywę wydania 
w tym czasie „Zarysu historji wojennej puł- 
ków polskich 1918 —1920*, któryby obej- 
mował historję poszczególnych oddziałów, 
posiadających tradycję bojową, wyrosłą w 
dobie ostatnich walk o niepodległość. Ce- 
lem tego wydawnictwą jest: wystawienie 
pomnika wysiłkowi organizacyjnemu i bo- 
jowemu naszego wojska w dobie zmar- 
twychwstania Ojczyzny i związanie pułków 
z ich tradycją. W ten sposób powstanie za- 
rys historji poszczególnych 156 oddziałów, 
uwzględniając piechotę, kawalerię i artyle- 
rję, ukazując się kolejno tak, aby najpóź- 
niej w dniu święta pułkowego, wypadają- 
cego w okresie 10-ciolecia wojska, kążdy 

pułk posiadał wydaną swoją historję. Na 
całość więc wydawnictwa złoży się 156 bro- 

Szur, wydanych do końca 1929 roku, z któ- 

rych każda będzie stanowiła zamkniętą w 
sobie całość. Objętość historji każdego po- 
szczególnego pułku wahać się będzie o% 
jednego arkuszą druku do trzech. Z ra- 
mienia Wojskowego Biura Historycznego 
prowadzą tę doniosłą pracę pod bezpo- 
średniem kierownictwem jej inicjatora, sze- 

fa Wojskowego Biura Historycznego, gene- 
rała brygady Juljana Stachiewicza, mjr. Sta- 
nisław Rutkowski, mir. Adam Borkiewicz, 
mjr. jerzy Dąbrowski, kpt. Bolesław Wali- 
góra i utalentowany publicysta kpt. Ta- 
deusz Teslar. Dlą udostępnienia jaknaj- 
szerszemu ogółowi nabycia tak całości wy- 
dawnictwa, jak poszczególnych historyj puł- 
kowych, Główna Księgarnia Wojskowa 

wprowadziła ulgowe warunki prenumeraty 

po 10 zł. miesięcznie. Cena poszczególne- 

go egzemplarza historji pułkowej 90 groszy. 
Leo Belmont (według opowieści H. 

Schumachera): „Najpiękniejsze oczy Londy- 
nu“ (Lady Hamilton). £ owieść. 
Warszawa. Instytut wydawniczy. „Renaissan- 
ce“. 1928. 

Interesujące jak mało które, żywo kre- 
ślone, z werwą pisarską niesłabnącą, ujęte 
wybornie w powieściową formę: początki 
bajecznej karjery kobiety pięknej jak anioł, 
mądrej i dobrej, co obok słynnego admira- 
ła Nelsona weszła do Panteonu historycz- 
nych a najbardziej ciekawych postaci nie- 
wieścich. Niebawem ma się ukazać druga 
część dzieła Schumachera-Belmonta p. t. 
„Ostatnia miłość lorda Nelsona". 

— „Widz*. Czasopisma ilustrowanego 

poświęconego teatrowi, filmowi, radju oraz 

aktualnościom ukazał się w Wilnie numer 
pierwszy pod datą 10 czerwca r. b. Reda- 
guje pismo p. Sergjusz Rubinow. 

Charakter pisma głównie sprawozdaw- 
czy. Jest jeźnak nawet belletrystyka. Niech- 
by jednak autorka nowelli „Zemsta kochan- 
ka* zdecydowała się czy jest p. Dromle- 
wiczową czy panną Dromiewiczówną. Na- 
leżałoby też unikać pisowni „Nitusz* za- 
miast Nitouche oraz wyrażeń w rodzaju 
„jeżeli pan założy biały krawat do smo- 
kinga". Zakłada się np. książkę za lustro 
a wkłada się krawat. Czasopismo suto 
przetkane reklamami, co nadaje mu spe- 

cyficzny charakter. Zobaczymy czy litera- 

tura i sztuka zdołają w „Widzu* wybić się 
ponad ten fundament ogłoszeń i anonsów. 
Wówczas będzie pora na sąd krytyczny. 

O RE zzz IIIIITIIIIIIKIŲ 

Wysfawy szkolne. 
(Wystawy robót i rysunków w 

szkołach Średnich, wystawy prac na 
Kursach Rysunkowych W.T.A.P. i na 
wydziale Sztuk Pięknych U.S.B.) 

Koniec każdego roku naukowego* 
obfituje we wszelkiego rodzaju popisy 
lub pokazy sprawozdawcze, których 
głównym celem jest pokazanie zainte- 
resowanej publiczności obecnego sta- 
nu kultury danej szkoły "i dróg, ja- 
kiemi do tego stanu się doszło.  Je- 
dnocześnie pokazy takie dają Świade- 
ctwo umiejętności samego nauczyciela 
lub kierownika, wykazując nieraz na 
przykładzie, że dobrego gustu tak sa- 
mo trzeba się uczyć, jak się uczy 
matematyki! dają one nieraz dowody 
(jeśli mówimy o robotach w szkołach 
żeńskich), że niekażda osoba, umie- 
jąca haftować lub cerowač może 
wykładać w szkołach, chociażby — па- 
wet posiadała niezbędny dziś dyplom 
lub prawo nauczania. 

Oglądając wystawy robót w kil- 
ku żeńskich szkołach, myślałem o 
innem prawie, prawie moralnem, któ- 
re nie pozwalałoby nauczycielce nie 
posiadającej gustu decydować o stro- 
nie artystycznej wzorów do wyszywa- 
nia, haitowania czy innego zastoso- 
wania, a zmusiłoby ją ograniczyć 
swoje funkcje do strony technicznej, 
Zabezpieczyłoby to wtedy wystawy 

robótek tą czy inną 

od przerażającej ilości makatek, szma- 
tek, serwetek, laufrów i t.p. robótek 
o rysunku-nieskomponowanym, nie- 
logicznym w stylizacjj i niezawsze 
przeznaczonych do praktycznego za- 
stosowania. 

Wiemy doskonale, że znikomy 
tylko procent dziewcząt po ukończe- 
niu szkoły średniej obiera sobie 
drogę naukową. Reszta zaś przeważ- 
nie wychodzi zamąż, urządza swój 
własny dom i rzadko kiedy, a może 
i nigdy nie dotknie algiebry lub fizyki, 
natomiast każda z nich przez całe 
prawie życie robótkami, których się 
nauczyła w szkole, upiększa swe 
mieszkanie. : 

Więc, gdy mówię o racjonalnem 
postawieniu robót w szkolnictwie,cho- 
dzi mi o rzeczy znacznie ważniejsze, 
niż o to, czy dana uczenica wykona- 
ła w przeciągu roku określoną ilość 

techniką, lecz 
żeby od swej nauczycielki uczyła się 
prócz wykonania technicznego — od- 
różniać rzeczy ładne od brzydkich, 
Po logiczne od bezsensownych 
ТР я 

Kwestja takiego zrozumienia jest. 
kwestją udoskonalania wnętrza miesz- 
kaniowego, jest kwestją estetyki ży- 
cia codziennego, 

Albowiem nikt nie zaprzeczy, że 
estetyka życia codziennego należy, je- 
żeli nie wyłącznie, to w znacznej części 

do kobiety; że potrafi ona przy naj- 
mniejszych nieraz wydatkach urzą- 
dzić mieszkanie, i odwrotnie, najso- 
lidniejszemu wnętrzu nadać styl tan- 
detnego mieszczaństwa lauframi, ma- 
katkami i t. p. arcydziełami swojego 
gustu. 

Na szczęście dziś często gęsto się 
mówi w pismach codziennych i per- 
jodycznych o estetyce wogółe, a w 
zastosowaniu jej do przedmiotów 
pierwsze potrzeby w szczególności. 
Dziś dużo się mówi o tandecie i jej 
krzewicielach, jutro być może zaczną 
wymieniać nazwiska tych krzewicieli z 
wyjaśnieniem swoich poglądów i ob- 
jaśnieniem środków zapobiegawczych, 
i być może wtedy skończą się czasy 
panowania bocianów, irysów i koń- 
skiej głowy w podkowie, jako głów- 
nego tematu w haitach i innych ro- 
bótkach. 

W Wilnie drugi rok już istnieje 
Centralna Pracownia Robót Ręcznych 
szkół powszechnych, a sprawozdaw- 
cza wystawa tej pracowni, która się 
odbyła przed paru tygodniami, była 
jedną z najciekawszych wystaw tego 
rodzaju. Wystawa ta dała dowody, 
jak pomyślne rezultaty można osią- 
gnąć przy umiejętaem kierownictwie 
i dobrej woli nauczycielstwa. Wszy- 
stkie wykonane prace tak chłopców, 
jak i dziewcząt miały dwie najgłów- 
niejsze zalety: praktyczne zastosowa- 

nie i estetyczne wykończenie. Celem 
takiej pracowni jest czuwanie właśnie 
nad ogólnym poziomem robót we 
wszystkich szkołach powszechnych, i 
jakże dobrzeby były, żeby podobna 
centrala się zorganizowała dla szkół 
średnich również. Szczęśliwie wybrany 
kierownik lub kierowniczka opraco- 
wywaliby program— nauczycielki zaś 
realizowałyby go w praktyce. 

Rysunek i malarstwo w  szkolni- 
ctwie Śśredniem naogół stoją znacz- 
nie wyżej, niż roboty. Być może tłu- 
maczy się to tem, iż rysunek tam 
prowadzą przeważnie artyści malarze 
ciągle czynni w swoim fachu, pilnie 
sledzący za ogólnym postępem rysun- 
ku szkolnego w Europie. | jeżeli re- 
zultaty czasem bywają mniejsze, niż 
można było się spodziewać, sądząc 
ze zdolności uczących, a nieraz i uczą- 
cych się, — stoi temu na przeszkodzie 
program ministerjalny, ograniczający 
rysunek do dwóch godzin tygodnio- 
wo. Zrozumienie jednak ważności te- 
go przedmiotu zatacza coraz to szer- 
sze kręgi i dziś specjalna sala rysun- 
kowa, bogata w urządzenia i utensylja, 
nie jest już rzadkością, jak to było 
jeszcze przed laty. 

Najciekawszemi z wystaw sprawo- 
zdawczych są bezsprzecznie wystawy 
szkół specjalnych, w danym wypadku 
kursów rysunkowych W.T.A,P. i Wy- 
działu Sztuk Pięknych U. S. B., t. į. 

niższej i wyższej uczelni artystycznej. 
Obie wystawy mieszczą się w mu- 

rach Bernardyńskichź(vis A vis), otwar- 
te były prawie jednocześnie, tak, że 
publiczność miała możność  zwiedza- 
nia dwóch wystaw równolegle, po- 
równania ich i wyprowadzenia wyni- 
kających stąd wniosków i komentarzy. 

Kursa Rysunkowe dla Rzemieślni- 
ków WT. AP., które są jednocześnie 
jedyną szkołą rysunkową nietylko 
w Wilnie, ałe na całej Wileńszczyźnie, 
mieszczą się w jednej dużej sali, a 
ostatnio i w korytarzu, przerobionym 
na salę wykładową. Walcząc przez 
cały czas swego istnienia z różnego 
rodzaju utrudnieniami, przeszkodami, 

poddając się eksperymentom  niezaw- 
sze celowym swego bezpośredniego 
naczelnika, który na nieszczęście dła 
kursów jest z wykształcenia hand- 
lowcem i nic wspólnego ze sztuką 
nie ma i nie miał, otrzymując mini- 
malne zapomogi z Kuratorjum w po- 
staci 2/3 pensji dla wykładających 
(nic  dla wožnej ani kancelarji), 
z magisratu zaś opał i oświetlenie— 
szkoła pomimo tak niesprzyjających 
warunków z roku na rok się rozwija, 
a tegoroczna wystawa zaimponowała 
niejednemu zwiedzającemu postępami, 
które zrobili uczniowie wszystkich 
działów. Rysunek, malarstwo Ścienne, 
ornament dla krawcowych i kilimcza 
rek, rzeźba i małarstwo dekoracyjne 

—wszystkie te działy stoją na dobrej 
drodze i liczą coraz to więcej uczniów; 
a biorąc pod uwagę element, który 
wstępuje do szkoły — nieraz wprost 
od hebla, igły lub innego warsztatu 
pracy, uprzytomniwszy sobie warunki, 
w jakich się odbywają wykłady— 
dopiero wtedy zrozumiemy, jaki 
ogrom pracy i zamiłowania wkłada 
WT AP w szkołę, ażeby móc osiąg- 
nąć takie rezultaty, jakie dała te- 
goroczna wystawa. я 

Natomiast całkiem inne wrażenie 
sprawia wystawa wydziału Sztuk Pię- 
knych. Uczelnia, której każdy student 
kosztuje podobno państwu wię- 
cej rocznie, niż bierze wykładający 
na kursach R., uczelnia posiadająca 
tyle pracowni tyle udogodnień tylu 
proiesorów nareszcie, dotychczas 
jednak nie stanęła na poziomie u- 
czelni wyższej, Wystawa sprawozdaw- 
cza w tym roku bardzo przyjemna 
w Swoim urządzeniu, prowizorycznem 
oprawieniu wszystkich obrazków, jed- 
nak niczem się nie różni od wystaw 
Szkół rysunkowych Średnich, jakich 

było wiele w Rosji, a jakich brak 
daje się stale wyczuwać w Polsce. 
Żadnej wybitnej indywidualności 
wśród studentów się nie zauważa, 
zresztą prace są przeważnie niepod- 
pisane, więc też trudno kogoś wyróż- 
nić wśród takiej ilości gorszych i 
lepszych rysunków i malowideł. Jako 

Str. 1279. /
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° КОМЕ КОУО 
CHLEB i PIEKARSTWO 

(Książka na czasie). 

Związek Spółdzielni Spożywców 

Rzeczypospolitej Polskiej wydał świe- 

że dzieło prof. Witolda Gądzikiewicza 

p. t.: „Chleb i piekarstwo w oświetle- 

niu higieny". 

1 Autor Przedctawia rzadkie połą- 

czenie danych, ażeby przyjść z pomo- 

cą Polsce w jej niedoli chlebowej. Jest 

dyrektorem zakładu higieny Uniwersy- 

tetu Jagielońskiego, a zarazem posiada 

sześciołetnią praktykę pekarską w wa- 

aunkach pierwszorzędnych, bo na sta- 

nowisku kontrolera naukowego piekar- 

ni, wybudowanej w T. 1916 jako о- 

statni wyraz ówczesnej techniki euro- 

pejskiej przez wybitną firmę duńską. 

Piekarnia ta zatrudniała 1075 robotni- 

ków (str. 212). — Nic też dziwnego, 

że pod wpływem przeżyć wojennych 

technika postarała się wyzwolić pro- 

dukcję pieczywa z pod władzy olbrzy 

mich rzesz surowych piekarzy i stwo- 

rzyła piekarstwo automatyczne, a wie” 

łoletni intelektualny kierownik jednej 

z większych piekarń wczorajszej doby 

stał się zwolennikiem automatów wy- 

piekowych. e eż 

Wilnu prof. Gądzkiewicz jest bliżej 

znany z racji zamieszczenia w „Archi- 

wtem Higjeny “ (Wilno, t. I, r. 1915) 

cennego studjum o cechach posilnego, 

strawnego i smacznego chleba. 

W Warszawie dzieło prof. Gądzi- 

<iewicza niknie wprost z półek księgar 

skihc, bo nietylko wytwórcom pieczy- 
wa jest ono potrzebne.Każdy przedst- 

ciel organów służby sanitarnej, każdy 

radny miejski powinien starannie prze 

czytać tę książkę, a niektóre jej roz- 

działy należałoby wprowadzić w pow- 

szeshne nauczanie, bo są nader ważne 

dla każdego spożywcy chleba. a 

Do tych należy przedewszystkiem 

traktat profesora o zanieczyszczaniu 

* chleba drobnoustrojami chorobotwór- 

czemi dła człowieka (str. 131). Stwer- 

dzono, że nawet bardzo dobrze wypie- 

czone pieczywo w nieodpowiednich pie 
karniach może być zakażone przez pył 
lub zetknięcie z  zanieczyszczonemi 

przedmiotami. Do nich zalicza profe- 
sór zwłaszcza brudne ręce lub odzie- 
nie robotników, ostrzega też przed kro- 
pelkami śliny, tryskającemi na pieczy- 
wo podczas kaszlu (gruzlca jest zawo- 
dową chorobą piekarzy, 

Owadom, jak muchy i prusaki, 
zarzuca prof. roznoszenie zarazków, -(a 
szczury i myszy, rozpowszechnione w 
naszych piekarniach, też biegają to po 
śmieciach i gnojówkach, to po pieczy- 
wie). 

Bakterje tyfusu brusznego, mówi 
profesor, przeniesione na ciemne kwaś- 

ny chleb żyją dwa dni, a na białym ca- 
ły miesiąc, — laseczniki cholery w 
w chlebie czarnym żyją parę godzin, a 
w białym 24 dni, — laseczniki czer- 
wonki 5 dni i dłużej, — laseczniki wą- 

„glika w czarnym chlebie około miesią- 
jaga (str. 132). 

_„ _ dekoracyjne w pracowni 

„Niejednokrotnie obserwowałem, — 
powiada profesor „str. 197), że robot- 
nicy po wyjściu n.p. z klozetu, przystę- 
powali do pracy nie myjąc zupełnie 
1ąk. A jeżeli nawet niekiedy i myją swe 
rece, to wiemy przecież, że po zwyk- 
łem myciu nie są one jeszcze jałowe. 
Jeżeli przy tem piekarz jest roznosicie- 
lem n.p. tyfusu brusznego, czerwonki 
i t.p. to zakażenie chleba jest bardzo 
łatwe. I w rzeczywistości znamy takie 
przykłady. Wiadomo że w śród osób, 
które chorowały na tyfus, zdarza się, 
że przez długie lata produkują one je- 
Szcze — po wyzdrowieniu — lasecz- 
niki, szerzące zachorowanie. 

— Kto zaś chce 
widzieć jak się grzebie rękami w cieś- 
Cie i maca się niemi gotowe pieczywo, 
nawet w czołowych piekarniach stoli- 
cy, uchydzących za zmechanizowane, 
bo zaopatrzone w miesidła do ciasta i 
przesiewacze do mąki, — ten niech o- 
bejrzy totograije, zamieszczone przez 
dobrodusznych właścicieli piekarń: w 
tygodniku „„Świat* nr. 17 z dn. 28/IV. 

1928. Szczególniej zaleca uwadze spo- 
żywców układanie chleba na półkach, 
jeśli robotnik przyszedł do tej pracy z 
ogólnego ustępu  nieskanalizowanej 
posesji! — (str. 117 w pomienionym 
numerze . „Świata”.) 

Jako przewodniczący komisji do 
czuwania nad jakością mąki i chleba i 
podstawowa siła państwowej komisji 
prof. Gądzikiewicz nie uważa za wzór 
piekarstwo całej Polski. Będąc pier- 
wszorzędnym autorytetem, konkluduje 
profesor, że przepisy sanitarne nie na- 
prawiają antisanitarnie zorganizowa- 
nych piekarń, a za jedyną drogę do 
wyzwolenia od nich kraju uważa budo- 
wę takich nowoczesnych piekarń, któ- 
rych zalety i taniość produkcji zmusiły 
by ręczne piekarnie do zaniku jako nie- 
zdatne do wytrzymania konkurencji 
(str. 190).—Utrzymanie produkcji rę- 
cznej prof. objaśnia przyzwyczajeniem 
i brakiem pieniędzy na maszyny, lecz 
nie taniością ręcznego wyrobu (str. 
186). — Autor przytacza, że niemiec- 
cy higjeniści przemawiają za upaństwo 
wieniem przemysłu piekarskiego z ra- 
cji tej, że chleb jest prawem ludu (str. 
190). Jakoż istotnie, czy matka, która 
kupiła dziecku bułkę lub chleb i zabiła 
dziecinę, bo-piekarz, który ją wymacy- 
wał, miał kiedyś tyfus lub przyniósł 
jego zarazek z niechlujnego klozetu, 
niema prawa zapytać ministrów, cze- 
mu pozwalają szerzyć zarazę na chle- 
bie powszednim? Niewotpluiwie tak, 
skoro przeadowani pracą sternicy od- 
budowywanej Polski znajdują dużo cza 
su na osobiste pobudzanie naprawy 
piekarstwa. 

W piekarni mechanicznej, gdzie 
pracował, a którą zainstalowano jako 
ostatni wyraz techniki europejskiej, — 
proi. Gądzkiewicz nie uważa za wzór 
na dobę bieżącą (str. 193), i konklu- 
duje, że w interesie publicznym leży wy 
budowanie jaknajwiększej ilości pie- 
karń automatycznych i mechanicznych. 
Oblicza prof., że na jednym piecu auto- 
matycznym (500 kg. na godzinę) — 
wporównaniu z piekarniami zwykłemi 
— zyskuje się 230.000 fr. rocznie о- 
prócz 50% oszczędności na opale. O- 
czywiście oszczędność pieniężną mogą 
dać tylko te piekarnie automatyczne, 
które nie mają opalenia pieców gazem. 
4.000 kaloryj w metrze sześć. gazu 
kosztuje najmniej kilkanaście groszy, 
a 7 do 8.000 kaloryj w kilogramie wę- 
gla kosztuje kilka groszy. Notabene, 
opał gazowy jest nietylko drogi, lecz i 
niebezpeczny, bo przy nieuwadze lub 
złej woli palacza paleniska i kanały 
pieców mogą się zapełnić niespaloną 
mieszaniną gazu świetlnego -i powie- 
trza, a przy ich zapaleniu piekarnia naj 
większa może być w okamgnieniu roz- 
trzaskana. 

Miarodajny higjenista i wyprakty- 
kowany znawca piekarstwa, jakby z 
lubością, zamieszcza w swem dziele 
liczne fotografie z pracy piekarń auto- 
matycznych, a na okładce odtwarza z 
natury zdjęty potok chleba, opuszcza- 
jący samoczynnie piec automatyczny. 

Przeżycia z czasów wojny stwier- 
dziły, że nietylko ze względu na duży 
koszt pracy ludzkiej, lecz i z racji in- 
nych przyczyn doniosłej natury niepo- 
dobna zostawić produkcji pieczywa 
wielkiej ilości rąk; niezawsze czystych 
(fizycznie i moralnie). To doświadcze- 
nie życia publicznego stworzyło udo- 
skonalone automaty wypiekowe, a ka- 
żdy wytrawny organizator zaopatrywa- 
nia ludności musi dzielić opinię pro- 
fesora Gądzkiewicza o potrzebie mo- 
żliwie najdalej posuniętego zautoma- 
tyzowania produkcji pieczywa. Co by- 
ło wzorem w r. 1916, dziś jest już prze- 
starza!łe. Znaną jest rzeczą, że wielkie 
wojny otwierają nowe pola dla udosko- 
naleń. 

„Z chwilą objęcia kierownictwa 
nad wyborem przez doświadczonych 
specjalistów (chemików, bakterjolo- 
gów) zostaną wprowadzone wszyst- 
kie potrzebne zarządzenia, by piekar- 

pracownie—wyróżniają się 2 SWO- 
jem zdecydowanym celem i progra- 
mem: pp.: Sleńdińskiego i Lenarta, 
Pierwszy potrafi nauczyć i . wymaga 
sumiennego traktowania rysunku i 
uczciwości w pracy, drugi, pr. Lenart, 
mający zupełnie zasłużoną opinię 
fajlepszego fachowca w Polsce—jest 
logiczny w przerabianiu niezliczonych 
ćwiczeń w liternictwie ze studentami 

Również są ciekawe rozwiązania 
P. Matusia- 

„dka, a przedewszystkiem bardzo dobre 
w kompozycji i wykonaniu na kamie- 

niu litograficznym plakaty p. t „Na- 
sze morze”, o jle mnie pamięć nie 
myli. Ciekawe projekty kart w tejże 

pracowni nasunęły refleksje, jak wiel- 
ką szkodę dla Wilna i Uniwersytetu 
uczynili ci, co pozwolili p. Kotarbiń- 

Skiemu opuścić Wydział. Siła to 
pierwszorzędna, a takich fachowców 
zatrzymuje się wszelkiemi środkami 

dla dobra uczelni. 
Wprowadzenie nowego  działu— 

kilimkarstwa i warsztatów tkackich ra- 
zet z instruktorką na Wydziale, gdzie 
z powodów oszczędnościowych ska- 
Sowany został tak potrzebny dział 
architektury, naprawdę mi się wyda- 
je nonsensem. Istnieją bowiem w Wil- 
nie dwie czy trzy szkoły tkackie, a 
tuż obok kursa dla rzemieślników 
walczą O najmniejsze udoskonalenia, 
tachowe kilimczarki tam uczą się tyl- 

ko ornamentu, albowiem szkoła nie 
posiada pieniędzy na jeden chociażby 
warsztat, a wyższa uczelnia, kasując 
dział architektury—tka kilimy i kilimki! 
Mnie się wydaje, że takie nienormal- 
ności można byłoby i trzeba unor- 
mować. Prawda, uniwersytet posiada 
absołutną autonomię, natomiast Kur- 
sa Rysunkowe naczelnika, nic wspól- 
nego 'ze sztuką niemającego, ale 
istnieją pewne wyjątki, kiedy wydział 
mógłby się zainteresować swoją 
młodszą siostrzycą, poprzeć ją, jeżeli 
nie lokalem i warsztatami — to przy- 
najmniej radami, które w połączeniu 
byzainteresowaniem p. Kuratora dały 
z wyniki wierzę — nadzwy- 
czajne, 

. Tymczasem bowiem nic nie roku- 
ie, że warunki się zmienią. Kursa 
Rysunkowe nadal będą prowadzić 
swe wykłady dla 150 — 200 osób w 
jedynej zimnej Sali i zaczadzonym 
korytarzu, IKuratorjum ciągle je bę- 
dzie teoretycznie reiormować i геог- 
ganizować, a wydział w egoistycznem 
zobojętnieniu tkać kilimy i malować 
freski na półmetrowych  plaszczyz- 
nach, oprawionych w ramki, 
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Ml KÓCKÓDNICH 
wyżynie*, mówi profesor (str. 147). 

Oby to nastąpiło jaknajprędzej, do- 
dajmy! Polska ugina się podł cięża- 
rem niedoboru zbóż chlebowych i wa- 
dliwej gospodarki mączno-chlebowej. 
—Według pracy naczelnika' państwo- 
wego resortu aprowizacji p. Stanisła- 
wa Schwalbego (rządowy tygodnik: 
„Przemysł i Handel* 3. 3. 1928 oraz 
broszura) zbiór przeciętny żyta i psze- 
nicy z lat 1923 do 1927 włącznie (str. 
20) wyniósł w przeciętnej rocznej o 
5.994.000 kwintali (po 100 kg) mniej, 
niż potrzeba na wysiew i spożycie 
w-g obliczeń na rok 1927-28. — W-g 
stwierdzeń Komisji Ankietowej, stresz- 
czonych w tomie „Młynarstwo”, w 
Polsce marnuje się 12 proc. ziarna 
chlebowego, co olbrzymio przewyższa 
straty w innych krajach. Piekarstwo na 
swoją rękę marnotrawi. Tylko nowo- 
cześnie zorganizowane. wytwórnie pie- 
czywa są w stanie dobrą kontrolą poło- 
żyć tamę wadliwemu tunkcjonowaniu 
młynarstwa i doprowadzić do ekonomi- 
cznego zużycia ziarna chlebowego i 
pożytecznego dopełnienia go dodat- 
kowi posilnemi strawnemi i smaczne- 
mi materjałami. 

Zaznaczmy, że cenne dzieło prote- 
sora Gądzikiewicza odznacza się tanio- 
ścią. Na ładnym papierze, wybornym 
drukiem przedstawia 232 strony i 60 
pierwszorzędnie wykonanych rysun- 
ków, a kosztuje 8 złotych. Znać, że 
pisał uczony w imię szerzenia światła, 
a kalkulowała wydawnictwo instytucja, 
poświęcona masom, jaką jest Związek 
Spółdzielni Spożywców Rzeczypospoli- 
tej Polskiej. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— Kredyty na gospodarstwa rybne. 

Podaje się do wiadomości osób zaintere- 
sowanych, iż Bank Gospodarstwa Krajowe- 
go oddział w Wilnie przystąpił w ostat- 
nich dniach do wydawania kredytów na 
cele związane z podniesieniem i prowadze- 
niem sztucznych stąwowych gospodarstw 
rybnych. т 

Powyžsza akcja kredytowa będzie'pro- 
wadzona przez Bank na następujących za- 
sadach: kredyt wydawany będzie w postaci 
krótko, średnio i długoterminowej. 

Kredyt krótkoterminowy (obrotowy) 
wydawany będzie na okres jednorazowy 
przy oprocentowaniu 11,5 proc. w stosun- 
ku rocznym i przeznacza Się na cele zary- 
bienia sztucznych stawów rybnych rybą ob- 
sadową, nawożenia stawów sztucznemi: na- 
wozami, karmienia ryb łubinem i t. p. (W 
roku bieżącym z powodu spóźnionej pory, 
kredyt ten może być wydany wyłącznie na 
okres dziewięcio miesięczny). Kredyty te 
winny być zabezpieczone weksłowo i hi- 
potecznie, względnie wekslami, zaopatrzo- 
nemi podpisami trzech majątkowo odpo- 
wiedzialnych poręczycieli. W wyjątkowych 
wypadkach, o ile poręczyciele dają pełną 
gwarancję, a petent jest właścicielem, a 
nie dzierżawcą stawów, Bank może zado- 
wolić się dwoma podpisami. Norma kredy- 
tu pożyczka terminowa lub dyskont wek- 
sli, pochodzących z obrotu handlowego. 

Kredyt średnioterminowy gotówką u- 
dzielany będzie glównie na cele doprowa- 
dzenia zniszczonych stawów do stanu nor- 
malnego, kredyt ten wydawać się będzie 
na okres trzy-czteroletni, oprocentowanie 
takie same jak dla kredytu krótkotermino- 
wego pod zabezpieczenie wekslowe i hipo- 
teczne w pierwszej połowie wartości ob. 
jektu. Z kredytów tych mogą korzystać 
również dzierżawcy,; o ile dostarczą wy- 
magane zabezpieczenia, formą kredytu — 
pożyczka terminowa. 

Kredyt długoterminowy przeznacza się 
na zakładanie, odnawianie i prowadzenie 
gospodarstw rybnych, będzie udzielany w 
listach zastawnych Banku na warunkach 
narówni z kredytem długoterminowym 
na inne cele, oprocentowanie kredytu 
9,5 przy czasie trwanią 21 lat. Jednocześ- 
nie nadmienia się, iż kredyty hipoteczne 
udzielane są właścicielom majątków o ob- 
szarze powyżej 75 ha. Podania O przyzna- 
nie kredytu winny być skierowane do Ban- 
ku Gospodarstwa Krajowego w Wilnie (ul. 
Śniadeckich 8), oraz zaopinjowane przez 
Wileńskie Towarzystwo Rybackie (Wilno, 
Tyzenhauzowska 4- 2. 

— (n) Ceny w Wilnie 
lipca r. b. 

Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 
tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 51 52, owies 50—52, jęczmień bro- 
warowy 53—54, na kaszę 49—50, otręby ży- 
tnie 34-35 słoma żytnia8 — 10, siano 10—15, 

z dnia 3-go 

ziemniaki 13—16.  Tendencja dla owsa 
mocna, dla reszty spokojna. Dowóz 
średni. 

Mąka pszenna krajowa I gat. 0009 A 
110—120, 0000 95 105, II gat. 0000 B 
90—100, 000 80—90, żytnia 65 proc. 78— 
82, 70 proc. 75- 78, razowa 60 65, kar- 
tnie 34—35,pszenne 36 Ceny rynko- 
toflana ' 85—95, gryczana 75--85, jęczmien- 
na 60—65. 

Kasza manna amerykańska 140—150 gr' 
za 1 kig., krajowa 110—120, gryczaną całą 
100--120, przecierana 110--120, perłowa 100— 
110, pęczak 75—85, jęczmienna 80—90, ja- 
glana 80—90. 

GIELDA WARSZAWSKA 
4 [ipca 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 43,575 43,36 
Nowy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryż 35,01 35.10 34.92 
Praga | 26,42 26.48 26.36 
Szwajcarja 171,85 172.28 171.42 
Stokholm 239.18 239.78 _ 238.58 
Wiedeń 125,57 125.88 126. 
Włochy 46,86 46,98 46,74 
Papiery procentowe: 
5 proc. pożyczką dolarowa 83—82, — 82,50 
Dołarowa 86,50 
Dolarėwka 87, 85,50 85,75 
5 proc. konwersyjna 67 69,15 
Pożyczka kolejowa konwersyjna 61,75 

6 proc. pożyczka dolarowa 190 r. 87.— 
10 proc. pożyczka kolejowa 104— 
10 proc. kolejowa 104. 
Listy i obi.Banku Gosp. Kraj. 94—- 
Listy zast. T. K.P. P. Il em. 817 93, — 
8 proc. przemysłu polskiego 88 
4,5 proc, ziemskie 53.30 53,10 
4,5 proc. warsz, 54 — 
5 proc. warsz. 59, 
8 warszawskie 76. 
8 proc. Łodzi 69, 
8 pros. Piotrkowa 66.50 
Radomia 80 
10 pr. Siedlec 78,50 

w o 

W plątek dnia 6 lipca r. b. o godz. 7 m. 30 
rano odbędzie się w kaplicy Wil. T-wa Dobro- 
czynności nabożeństwo żałobne za spokój dusz 
Ś. p. d-ra Bernarda Hłaski, 

  

Ignacego Korwin- 
Milewskiego, Kazimiery Protasewiczowej i Kazi- 
mierza Strumiłły, długoletnich członków tegoż 
T-wa. O czem zawiadamia 

Likwidacja jaczejki komunistycznej na ferenie 

ZARZĄD. 

pow. Słonimskiego. 
W ostatnich dniach na terenie 

gminy Albertynów pod  Słonimem 
władze bezpieczeństwa publicznego 
zlikwidowały jaczejke komunistyczną, 
która, będąc pod rozkazami Mińska, 
operowała na tym terenie już od 

dłuższego czasu. Aresztowano, 8 
osób, wśród których znajduje się 5 
żydków o wieku od łat 16 do 20. 

Aresztowanych ulokowano w wię 
zieniu do dyspozycji władz sądo- 
wych. (X). 

Odkrycie starego cmenfarzyska wojskowego. 
Robotnicy zatrudnieni ostatnio 

przy budowie nowego mostu na Wi- 
lij pod Niemenczynem, w czasie prze- 
kopywania ziemi natraiiti na większą 
ilość szkieletów ludzkich, złożonych 
w jednym miejscu. Dalsze poszukiwa- 

nia ujawniły również większą ilość 
starożytnych przyborów wojskowych 
jak: guziki od mundurów, szable i 
t. p. Zachodzi przypuszczenie, że na 
trafiono na Średniowieczne cmenta- 
rzysko wojskowe. (x) 

  

_KRONIKA 
(CZWARTEK 
R Dzis Wschód sł. g. 3 m. 30 

Anton. Zac. Zach. sł. o g. 19 m. 51 
jutro 

[zajasza pror. 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii 5. 5. В. 

z dnia — 4-VIl 1928 r. 

Ciśnienie J = 
średnie w m. į 198 

"Temperatura oc 
średnia | =A= 

Opad za do- J 5 
bę w mm. ] 

Wiatr J A przewažający 1 Południowy 

U w A gi: Półpochmurno przelotny opad 
odległa burza. 
Minimum za dobę —<C. 
Maximum na dobę 257C. 
Tendencja barometryczna: Stały 
ciśnienia. 

MIEJSKA. 

— (x) Wystawa przemysłu ludu bia- 
łoruskiego na wystawie Targów Północ- 
nych. Informują nas, iż sekcja przemysłu 
ludowego białoruskiego związku gospodar- 
czego w Wilnie postanowiła ostatnio wy- 
stawić na wystawie Targów Północnych 
eksponaty przemysłu ludowego z terenów 
województw wschodnich. 

Na zorganizowanie tego projektu Bank 
Rolny w Wilnie przyrzekł zarządowi tej 
sekcji finansowe poparcie w wysokości da 
3000 zł. i 4 

— (x) Prace nad realizacją wysta- 
wy rolniczo-przemysłowej w Wilnie. 
W związku z pobytem w Wilnie dyrektora 
Banku Rolnego w Warszawie p. Józefa Bo- 
rowskiego, onegdaj odbyło się w Banku 
Rolnym w Wilnie posiedzenie, głównym te- 
matem którego, była sprawa subsydjów na 
zorganizowanie przy Targach Północnych 
wystawy rolniczo-przemysłowej. 

Jednocześńie omówiono warunki po- 
działu przeznaczonego subsydjum w kwo- 
cie 9000 zł. na produkcje roślinne i zwie- 
rzęce, Oraz sumy 2000 zł. ną zorganizo- 
wauie działu w celu zapoznania szerszych 
warstw ludności miejscowej z pracami 
meljoracyjnemi jak odwodnieniem i nawod- 
nieniem gruntów Oraz uprawą torfowisk. 

—(x) Mieszkaniec Wilna honorowym 
konsulem republiki Honduraskiej. Mie- 
szkąniec m. Wilna, p. inż. Miron Szeskin, 
syn znanego bankierą wileńskiego, miano- 
wany został ostatnio przez rząd fepubliki 
Honduraskiej (Ameryka) honorowym konsu- 
lem w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą 
w Warszawie. : 

spadek 

WOJSKOWA. 
— (r) Zaprzysiężenie rezerwistów. 

Dn. 8 bm. o godz. i0 r. na dziedzińcu ko- 
szar Pierwszej Brygady zostaną zaprzysię- 
żeni ci rezerwiści pierwszego turnusu, któ- 
rzy dotąd w wojsku nie służyli. 

Przy asyście kompanji honorowej ze 
sztandarem i orkiestrą kapelani poszczegól- 
nych wyznań religijnych odbiorą przysięgę 
według ustalonej roty w kolejności nastę- 
pującej: najpierw zaprzysiężeni zostaną ka- 
tolicy, później prawesławni, a następnie 
wyznania mojżeszowego. Rezerwistów in- 
nych wyznań tym razem nie było. 

— (r) Wojskowe wycieczki zbiorowe 
nad morze. Min. Spraw Wojs. podało do 
wiadomości, iż organizatorzy wojskowych 
wycieczek zbiorowych nad morze winni 
zgłosić dzień przyjazdu i skład ilosčiowy 
wycieczki, przynajmniej na 2 tygodnie przed 
terminem w dowództwie floty (Gdynia— 
Poinorze). 

Każda wycieczka, udająca się przez 
Gdansk, musi być zgłoszona w wydziale 
woiskowym gen. komisarjatu Rzeczypospo- 
litej w Gdańsku (ul. Neugarten 27) na 48 
godzin przed przybyciem do Tczewa, gdyż 
inaczej będzie zatrzymana w Tczewie. 

Dowództwo floty udziela przewodni- 
ków, daje wskazówki i pozwolenia na zwie- 
dzanie okrętów wojennych i portu. 

Do odbywania przejażdżek po morzu 
dowództwo floty nie udziela ani okrętów 
ani holowników. Korzystać jedynie można 
ze statków handlowych „Żeglugi Polskiej" 
(Gdynia, willa „Laguna*), które $za ustalo- 
ną opłatę przewożą pasażerów pomiędzy 
Gdynią i Fielem. 

Dowództwo floty może, o ile będzie 
uprzedzone conajmniej na 2 doby przed 
przybyciem wycieczki, udzielić wyżywienia 
z kotła za zwrotem kosztów. 

Pp. oficerowie mogą stołować się 
kasynie oficerskim marynarki wojennej. 

Dowództwo floty, z powodu braku lo- 
kali, żadnych kwater ani oficerom ani też 
szeregowym nie udziela. 

AKADEMICKA. 
— Zarząd Zrzeszenia  Asystentów 

US8. niniejszem powiadamia : Kolegów 
Asystentów, iż pp. Asystenci Uniwersytetu 
Jagiellońskiego uprzejmie ofiarowali dla 

w 

członków innych Źrzeszeń kilka miejsc w | 
swojem uzdrowisku w Zakopanem. Osoby, 
pragnące skorzystąć z uzdrowiska na wa- 
runkach ulgowych, zechcą niezwłocznie 
zasięgnąć bliższych informacyj u p. d-ra 
med. Stanisława Karasińskiego 
w Krakowie, ul. Batorego 1. 

SZKOLNA. 
„ — Jak nas informują, gimnazjum F. 

Welera przyznano pełne prawa gimnazjów 
państw. lit. A. 

28-go czerwca 1928 roku zakończono 
egzaminy maturalne. 

. Otrzymali matury: Abolnik Salomon, 
Białogrudzki Girsz, Brański Jankiel, Cha- 
sis Jankiel, Cybulin Anatoljusz, Feldsztejn 
Józef, Gawiser Boruch, Giedrojc Wiktor, 
Gordon Sergjusz, Graczuk Naftola, Grodzin- 
ski Efim, Herszman ;Lejb-Dawid, Jaszuński 
Grzegorz, Lejtman Samuel-Lejba, Lewin 
Grzegorz (Grygori), Lewinson Miron, Lipnik 
Samson, Łondon Moryc, Melamed Lejb, 
Radzyński Mojżesz, Rawicki Mojsiej, Rut- 
sztejn Szloma, Rywlin Lipman, Szyf Leo- 
pold, Szyszman Szymon, Taboryski Moj- 
żesz, Taboryski Wult, Weler Aleksy, Wo- 
łach Józef, Zelwiański łlcko, Aniłowicz Le- 
ja, Błoch Sara, Gordon Zysla, Judelzon 
Musia, Kabacznik Nadzieja, Komisarow 
Elka, Kwarska Mania, Lewin Fania, Nej- 
hauz Musia, Nelkin Raisa, Solc-Lidja, Sup- 
pli Helena, Swirska Mina, Synaj Mina, 
Szach Bela, Taub Wiera,  Trejwus Fani, 
Trocka Mirjam, Waszerman Chana, Wileń- 
ska Nojma. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA, 
— Zarząd Kasy Chorych m. Wilna 

podaje do wiadomości ubezpieczonych, że 
kwalifikowanie chorych przez komisję le- 
karską do sporządzenia protez dentystycz- 
nych zostaje zawieszone na przeciąg dwuch 
miesięcy: od 1 lipca do 1 września rb. 

Chorzy, którym przez komisję lekar- 
ską, przyznano protezy dentystyczne winni 
się zgłosić celem ich sporządzenia do kie- 
rownika Ambulątor. Dentystyczn. K. Ch. 
do 1-go września rb. Zgłaszający się 
tym terminie tracą prawo do otrzymania 
protezy. 

„— (x) Wojewódzkie subsydja na ko- 
lonje letnie i kuchnie dla bezrobotnych. 
P. wojewoda Raczkiewicz przyznał ostatnio 
sumę 6000 zł. tytułem subsydyj na ko- 
lonje letnie w Wilnie. 3 

„ Podziat tej sumv powierzono specjal- 
nej komisji do spraw kolonij letnich przy 
zakładach średnich i szkołach powszech- 
nych m. Wilna. 

„ „Pozatem p. Wojewoda przyznał rów- 
nież 4000 zł., jako zapomogę na kuchnie 
dla bezrobotnych, zamieszkałych na tere- 
nie m. Wilna. 

KOMUNIKATY. 
— (0) Posiedzenie zarządu komite- 

tu powiatowego Wileńsko-Trockiego L. 
O. P. P. Dnia 4 lipca odbyło się posiedze- 
nie zarządu komitetu powiatowego Wileń- 
sko-Trockiego LOPP. Przewodniczył sta- 
rosta p. Lucjan Witkowski. 

Na prezesa zarządu powołano p. Hen- 
ryka Wańkowicza, na skarbnika p. Janą 
Macutkiewicza i na sekretarza p. Michała 
Niedeka. 
„ Na ogėlne zgromadzenie komitetu wo- 
jewódzkiego, które odbędzie się w dniu 
8 lipca, wydelegowano z ramienia komite- 
tu powiatowego pp. H. Wańkowicza i M. 
Niedeka. 

Ponadto załatwiono szereg spraw bie- 
żących. 

TEATRY i MUZYKA. 

,, — Teatr Polski (sala „Lutnia“.) Swiet- 
nie skonstruowana, pełną życiowych 'tra- 
gi-komicznych sytuacyj” komedja Malina 
„Medor*, która na premierze zyskała so- 
bie wielkie powodzenie, dziś grana będzie 
po raz drugi. 

— Sobotnia premiera, Pozyskany na 
czas krótki doskonały reżyser i artysta 
teatru krakowskiego, a ostatnio pomor- 
skich p. St. Dąbrowski wprowadza w so- 
botę na scenę naszą przezabawną farsę, 
osnutą ną miłostkach Cesarza Wilhelma Il 
pt. „Magdalenki. Magdalenki mają -szam- 
pański humor i z dosadną charykterysty- 
ką malują stosunki niemieckie. 

RADJO—WILNO. 
Czwartek 5 lipca. 1928 r, 

13.00 — Transmisja z Warszawy: 
17.00 — 17.15: Chwilka litewska. 
17.15—17.40: Muzyka z płyt gramofo- 

nowych. 
17.40—17.55: Komunikat harcerski. 
18.00—19.00: Audycja literacka. 

. 19.00—19.25: Pogadanka  radjotech- 
niczną, 

*19.25—19:50: Muzyka z płyt gramofo- 
nowych. 

19.50: Komunikaty. 
20.30 -22.00: Wieczorny koncert ka- 

meralny, 
22.00 —22.30: Transmisja z Warszawy. 
22.20—22.30: Transmisja muzyki lek- 

kiej z Warszawy. 

x 
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Wkrėfes w kinie „Polonja” 
po raz ostatni w Wilnie przed 
wysłaniem do Kolonji Polskiej 
w Ameryce 

O CIEN SIĘ NIE KÓW) 
z ulubienicą wileńskiej publicz- 

ności 

Jniolty ŚMOSAKSKO 

  

  i 

Aorospondent--humarysia. 
Možna zabič cztowieka malutką szpilką, 

zatruć zapachem niewinnych lili, można 
nareszcie śpiącego Zobudzić, a rozbawione- 
go uśpić spójrzeniem tylko, ale w żadnym 
z tych wypadków przygodny świądek tak 
się nie ubawi serdecznie, jak przy czytaniu 
sprawozdania z wystawy wileńskiej, które 
wydrukował „Świat* warszawski, ufając 
kompetencji i fachowości swego korespon- 
denta („Świat* Nr 26. 30 VI. 28) 

„ Subtelny dowcip w wykpiwaniu dzie- 
dziny, o której się pisze, wykwintny gust 
w doborze ilustracyj, dziecięcy niefrasobli- 
wy humor i beztroski rozmach w užywa- 
niu zdań „bezsensownych —cechuje cały ten 
śmiertelnie wesoły high life sketch book 
sleeping car ad hoc pisany i takiż logiczny, 
jak wyżej wypowiedziane zdanie angielskie. 

Znakomity chiński uczony prof. dr. 
mandaryn Czep-Uch-A wygłosił kiedyś sen- 
tencję, iż „śmiechem się zabija*, na co mu 
obecny przy tem Podfilipski odpowiedział: 
„nie śmiechem się zabija, lecz korespodenc- 
Jami się rozśmiesza”, a że Podiilipski był 
z dziada pradziadą Polakiem, więc jestem 
skłonny uwierzyć temu ostatniemu. 

Nemezjusz Klemens Ogórkiewicz. 

Wrażenia feafralne. 
„Medor“. 

Teatr Polski w Lutni po okresie 
wstrząsów operetkowych, które do- 
brze musiały dać się we znaki jego 
trupie komedjowej — wrócił do nor- 
malnego stanu. 

Sprowadzony nagwałt pod koniec 
operetkowego intermezza, jako osta- 
teczny ratunek, p. Dowmunt, odje- 
chał z powrotem do Warszawy, go- 
ręcej witany przez Wilno niż aklamo- 
wany podczas dwóch, trzech swoich 
gościnnych występów. Pani Szczęsna 
rozwiała się jak mara senna. Pan 
Mariański wrócił z ciężkiem westchnie- 
niem do poważnych swoich zajęć... 
Pan Wyrwicz przestał Śpiewać, p. 
Detkowski tańczyć... Jak się rzekło, 
wszystko wróciło do normy! 

I ujrzeliśmy znów na scenie p. 
Malinowskiego „we własnym repertu- 
arze' — w dobrze znanej sztuce 
francuskiej (nicbym nie potrafił o 
autorze jej powiedzieć) zatytułowanej 
w polskim przekładzie „Medor”. Jest 
w niej roła popisowa. Owego właśnie 
Medora (żartobliwe przezwisko ko- 
leżeńskie, szkolne). Świetaym bywał 
w tej roli Jaracz. P. Malinowski mo- 
że też ją też zaliczyć Śmiało do naj- 
lepszych swoich ról. Cały kunszt po- 
lega na nieprzekroczeniu Rubikonu 
tragizmu, ku któremu pozorna 
farsa stacza się gwałtownie... aby od- 
zyskać w trzecim akcie ironiczną nie- 
frasobliwość. Ironiczną — bo - gdy 
raz pęknie małżeństwo głęboką rysą 
wiarołomstwa żony, choćby  niedo- 
konanego do ostatka, już małżeństwo 
pierwiej lub później musi się rozle- 
cieć... albo trwać na ciężką niedolę 
jednej i drugiej strony. Sztuka „Me- 
dor" — bardzo dobrze napisana 
sztuka — jest to smutna sztuka, na 
której od czasu do czasu można się 
doskonale uśmiać. 

A nawet p. Makarczykówna miała 
na onegdajszej premjerze son beau 
jour, przepraszam, sa bonne 
seirće. Niemiły głos artystki, jej 
szorstka brutalność, jej ogólna — na 
scenie — niesympatyczność miały w 
roli żony, od jakiej zachowaj, Panie 
Boże, nawet nieprzyjaciół naszych 
idealne zastosowanie. P. Lelska wy- 
posażyła dość bladą i nic niemówią- 
cą panieneczkę, po uszka zakochaną, 
we wdzięk prostoty i szczerości, nie 
uciekając się do „naiwnych* szcze- 
biotań i mineczek. Jeden tylko p. Lenk 
mógł zrobić interesujący typ prze- 
ciętnego samca niepogardzającego za- 
równo cudzą żoną jak własną pracz- 
ką, a pomimo to dającego gwaran- 
cję, że będzie najprzykładniejszym 
mężem. Lecz p. Lenk nic „w tym kie- 
runku“ nie zrobił. Sądził widocznie, 
że dość będzie fatygi... autora. 

Publiczność była zadowolona. Z 
widocznym smakiem uraczała się do- 
brze graną, zajmującą sztuką. Bynaj- 
mniej nie „blaznowatą“ a niepsującą 
humoru podczas powrotu z teatru do 
domu... nawet via „Restaurant 
Saint-Georges“. 

Czę 

SPORT. 
Regaty żeglarskie w Trokach. 

Wszechpolskie regaty żeglarskie 
na jeziorze Trockiem miały niewątpli- 
wie dla Wilna urok sensacji sporto- 
wej. To też rojno i gwarno było w 
piątek 29 czerwca i w niedzielę 1 lip- 
ca w Trokach. 

Jak tam było, kto ciekaw dowie- 
dzieć się może w niedzielnym nume- 
rze „Słowa* — tu ograniczymy się 
de zestawienia wyników regat. Wyniki 
pierwszego dnia regat podaliśmy w 
niedzielnym numerze „Słowa”. Dn. 1 
b.m. odbył się dalszy ciąg regat. Pod 
względem sportowym drugi dzień był 
ciekawszy, aczkolwiek pogoda już tak 
nie dopisała, jak w piątek. O godz. 
12-ej rozpoczął się bieg eliminacyjny na 
torze odległości 2 mil morskich. Pier- 
wszy przyszedł p. Wolff (A.Z.S. War- 
szawa) w czasie 58 min. 30 sek., dru- 
gi — p. Krzyżanowski — 38 min. 34 
sek., trzeci — p. Oltarzewski--58 m. 
37 sek, czwarty p. Dembowski — 
1 godz. W drugim biegu pierwsze 
miejsce zajął p. major  Osińsk 
(Wojsk. Jacht Klub) — czas: 1 godz. 
2 min. 34 sek. (wskutek słabszego 
wiatru); drugie—p. jeziorański, AZS. 
Warszawa) - 1 godz. 2 m. 35 sek., 
trzecie panna Aleksandrowiczówna —i 
1 godz. 3 m. 35 sek.,czwarie p. Olta- 
rzewski — Jacht-Klub Polski. W bie- 
gu dla pań pierwsze miiejsce zajęła 
p. Aleksandrowiczówna, drugie — p,



Z. Reche, 
czowa. 

Po zawodach wręczono zwycięz- 
com. nagrody, Ofiarowane przez Woj- 
skowy Jacht-Klub, Ligę Morską i 
Rzeczną oraz osoby prywatne. 

Komisja sędziowska  wyelimino- 
wała, jako zawodników olimpijskich, 
p. Wolifa AZS Warszawa oraz p. 
majora Osińskiego — Wojsk. Jacht- 
Klub. Zawodnicy ci mają jeszcze 
zmierzyć się z żeglarzami klubów 
gdańskich na morzu, poczem w razie 
zwycięstwa wyjadą na Olimpjadę. Tak 
się zakończyły tegoroczne regaty żeg- 
larskie w Trokach. Spodziewać się 
należy, iż w roku przyszłym odbędą 
się jeszcze wspanialej i z większym 
udziałem publiczności. (c) 

Regaty wioślarskie na Wilji. 

Trzy dni ostatnie przeszły pod znakiem 
sportu wodnego. Regaty żaglowe w Trokach 
(patrz sprawozdanie!) w piątek i w niedzie- 
łę, a prócz tego regaty wioślarskie na Wilji 
w sobotę i niedzielę, to jak na jeden raz i 
skie biegiem czwórek pań na dystansie 1000 
ną Wilno omal że nie za wiele. 

W sobotę rozpoczęły się regaty wioślar- 
metrów. Startował tyłko A, Z. S. 

Następnie rozegrany został ciekawy bieg 
czwórek klepkowych Panów na dystansie 
1500 metrów. Zwyciężyła czwórka Pogoni 
przed W. T. W. o 8 długości. Czas Pogoni 
5 m. 11,5 sek. 

Dalej odbył się przebieg czwórek klep- 
kowych na 2000 metrów. Zwyciężył 3 p. 
Saperów przed W. T. W. 

W biegu czwórek wyścigowych W. T. 
W. bije A. Z. S. 

Drugi przebieg czwórek klepkowych na 
2000 m. wygrał również 3 p. Saperów przed 
A. Z. S. Tak ząkończył się pierwszy dzień 
regat. Drugi dzień rozpoczął się pod złemi 
auspicjami, Ulewny deszcz omial że nie stał 
się przyczyną zupełnego braku publiczności. 
Na szczęście ustał tuż przed początkiem re- 
gat. 

„Same zawody niedzielne były także 
mniej ciekawe od sobotnich. W biegu jedy- 
nek wyścigowych na 2000 metrów wygrał 
p. Naumenko (A. Z. S.) przed p. Niedzie- 
ckim (A. Z. S.) 

Do biegu czwórek stanęły dwie obsady 
3 3 p. Saperów. Przy sterach por. Se- 

rafin i por. Ponitylło. S 
Jedna z łodzi wskutek uszkodzenia wy- 

cofała się z biegu. 
Wreszcie na zakończenie dwójka A. Z. 

S-u startowała do biegu na 1500 metrów. 
Całość w drugim dniu wyścigów pozosta- 
wiała wiele do życzenia. Całe szczęście, że 
punkt ciężkości przeniesiony był na pierw- 
szy dzień regat, które były niejako uzupeł- 
nieniem regat żeglarskich w Trokach. (c) 
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Wyrok 
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. W 
dniu 13 stycznia 1926 roku Sąd Pokoju w 
Szereszewie, rozpoznawszy Sprawę Sary 
Poźniak zamieszkałej w Szereszewie przy 
ul. Mostowej Nr 12, oskarżonej o nad- 
mierne pobieranie cen za artykuły spożyw- 
cze pierwszej potrzeby, postanawia: Sarę 
Poźniak c. Matysa |. 19 zą pobieranie rze- 
czywiście nadmiernej zapłaty zacukier ska- 
ząć na sto (1oo) złotych grzywny;z zamia- 
ną w razie niemożności zapłacenia tej su- 
my na miesiąc aresztu i na uiszczenie dzie- 

sięciu (10) złotych opłat sądowych. Wy- 
rok niniejszy ogłosić dwukrotnie na koszt 
w gazetach: „Dzienniku Wileńskim" i „Sło- 
wie”, wychodzących w Wilnie, oraz Sen- 
tencję tegoż wyroku wywiesić na drzwiach 
sklepu skazanej przy ul. Mostowej Nr 12 
na przeciąg dwuch tygodni. Sąd Okręgowy 
w Grodnie wyrokiem z dnia 7 grudnia 1927 

t. postanowił: wyrok Sądu kręgowego 
w Szereszewie z dnia 13 stycznia 1926 r. 
zatwierdzić i pobrać od skazanej tytułem 
opłaty sądowej za drugą instancję pięć (5) 
złotych. Na oryginale właściwe podpisy. 
Pieczęć okrągła: Rzeczpospolita Polska 
Sąd Pokoju w Szereszewie. 

BREBEBRCEGSBSCBZ 

Wyrok 
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. 
W dniu 13 stycznia 1926 r. Sąd Poko- 

ju w Szereszewie, rozpoznawszy sprawę 
Nechy berensztejnowej, zamieszkałej w 
Szereszewie, przy ul. Ostrowieckiej 111, 

oskarżonej o lichwę żywnościową, ` 
postanawia: 

Nechę Berensztejnową, córkę Mowszy, 
1. 30, uznając winną rozmyślnego przyję- 
cią zapłaty nadmiernej za cukier, skazać 
na sto (100) złotych grzywny z zamianą 
w razie niemożności zapłacenia na jeden 
miesiąc aresztu i na uiszczenie dziesię- 
ciu (10) złotych opłat sądowych, jak ró»- 
nież ogłosić treść wyroku niniejszego dwu- 
krotnie na koszt skazanej w gazetach 
„Dzienniku Wileńskim* i „Słowie*, wycho- 
dzących w Wilnie, oraz sentencję wyroku 
wywiesić na drzwiach sklepu skazanej przy 
ul. Kamienieckiej w Szereszewie na prze- 
ciąg dni czternastu. Sąd Okręgowy w Gro- 
dnie wyrokiem z dn. 7 grudnia 1927 r. po- 
stanowił: wyrok Sądu Pokoju w Szeresze- 
wie zatwierdzić i pobrać od skazanej ty- 
tułem opłat sądowych za Il instancję pięć 
(5) złotych. Na oryginale właściwe podpisy. 
Pieczęć okrągła: Rzeczpospolita Polska 
Sąd Pokoju w Szereszewie Spr. 1926 r. 
Nr. K. 55 K. Wydz. Wychodź. Nr. 202, 1928 
r. Tytuł niniejszy Sąd Pokoju przesyła ce- 
lem wykonania do Posterunku Pol. Państw. 
w Szereszewie. Dziennik “osterunku P. P. 
Szeresz6w. Wplyn. dn. 6 VI 1928 r. L. 954 

   

  

H. BALFOUR. 

"WALKA 0 DOKUMENTŲ 
— Jaki? 
— Nie doceniałem sił kobiety, te- 

raz nie powtórzę tego błędu. Musimy 
zastawić pułapkę na tę dziewczynę? 

Dlaczego pan myśli, że oni po- 
dejrzewają pana? 

Fairleigh zaczął wyliczać: 
1) Strickland zainteresował się spe- 

cjalnie domem przy Grass Street i 
od kilku dni postawił agenta przed 
Nr. 92. 

2) Był u Bloggsa, a potem zaczął 
interesować się dawnemi jego spra- 
wami majątkowemi. 

— | dlatego to pan... 
Fairleigh skinął twierdząco. 
— Musiałem zrobić to dla przy- 

kładu,— odrzekł. --- Trzeba od czasu 
do czasu przypomnieć, jakie są kon- 

sekwencje zdrady. Bloggsowi się nie 

okich Szkół: Powszechnych. 
Drugi dzień obrad. 

Wczoraj, w drugim dniu Zjazdu w 
łaskawie użyczonym gmachu gimn. 
im. J. Słowackiego obradowały od 
samego rana poszczególne komisje. 

W tym czasie wszyscy wolni od 
zajęć komisyjnych uczestnicy zjazdu 
zwiedzali miasto pod kierunkiem dzie- 
kana wydziału sztuk pięknych U.S.B. 
prof. d-ra Ferdynanda Ruszczyca, któ- 
ry obrazowo zapoznał słuchaczy z 
dziejami i pięknem Wilna. Wycieczkę 
oprowadzali: proi. dr. ks. Nowicki, 
ks. kanon. Lewicki i ks. proi. Sledzin- 
Ski. 

Po obiedzie na plenarnem zebra- 
niu rozwinęła się dyskusja nad spra- 
wami: dokształcania nauczycieli, kas 
pożyczkowo-oszczędnościowych, udzia- 
łu nauczycielstwa w pracach wystawy 
w Poznaniu, omawiano zagadnienia 
pedagogiczne oraz wydawnictwa Sto- 
warzyszenia. 

Szczególne zainteresowanie wzbu- 
dziło sprawozdanie z działalności do- 
mu zdrowia Stow. „„Modrzejów'* w Za- 
kopanem. : 

Między całym szeregiem rezolucyj, 
wyniesionych przez zjazd, na specjalną 
uwagę zasługują: 

1) 7-my walny zjazd Stow. Chrz. 
Nar. N.S,P. stwierdza, że ze względów 
pedagogicznych, społecznych i pań- 
stwowych wychowanie młodzieży win- 
no się opierać na zasadach religijnych 
j wzywa członków Koła, oddziałów 
Stow., by uświadamiali stery rodzi- 
cielskie O wartości i konieczności wy- 
chowania religijnego". 

2) Z powodu znanych zajść na 
Sląsku uchwalono: „Wobec niesłycha- 
nego wystąpienia prezydenta górno- 
sląskiej komisji mieszanej p. Calonde- 
ra, kwestjonującego prawo młodzieży 
polskiej do śpiewania po'skich pieśni 
patrjotycznych w Polsce, przez co 
wmieszał się w sprawy, przechodzące 
kompetencje komisji mieszanej - zjazd 
wyraża swoje oburzenie, a jednocze- 
Śnie wyrazy uznania Władzom pol- 
skim za zdecydowane stanowisko w 
tej sprawie". 

Następnie ogłoszono wynik wybo- 
rów do władz Stowarzyszenia. Do 
zarządu głównego weszli pp.: Michał 
Siciński (prezes); Henryk  Maciejew- 
ski, Ferdynand  Szczurkiewicz, Jan 
Sobolewski,  Steian Kaczmarek i 
Albin Nowicki (wice-prezes) K. Sy- 
nowicz (sekretarz) Oraz jako człon- 
kowie pp.: Michał Gładysz, Leon Ko- 
złowski, Kazimierz Bayer, Stanisław 
Glapiński, Stanisław Bońkowski, Ce- 
lestyn Kamiński, Józef Jastrzębski, 
Kazimierz Barlik, Walenty Rogalczyk, 
Andrzej Kotynia, Stanisław  Teski, 
Cezary Kalinowski, Szczepan  Tręba- 
czewski i Antoni Romanowski. | 

Wybranemu powtórnie ma prezesa 
p. Sicińskiemu zebrani zgotowali ser- 
deczną owację. 

Następnie odczytano depeszę od 
ks. kardynała Aleksandra Kakow- 
skiego, przesyłającego swe pasterskie 
błogosławieństwo Stowarzyszeniu i 
wszystkim uczestnikom zjazdu. 

Po przemówieniu prezesa Siciń- 
skiego i odśpiewaniu „Boże coś Pol- 
skę“, obrady zjazdu, jako kompletnie 
wyczerpujące porządek dzienny za- 
mknieto, 

W ciągu dni następnych przybyli 
delegaci będą zwiedzali w dalszym 
ciągu miasto oraz bliższe i dalsze 
okolice Wilaa i kresów wschodnich. 

W programie przewidziane są wy- 
cieczki do Werek, Trok, Nowogródka 
i Białowieży. (r): 

jest 25 z rzędu państwem, 

Do nabycia w Wilnie: 
Antoni 
Ignacy Dagis, ul. Wielka 

Piotr Kalita, ul. Wielka 

  

powiodło, bo właściwie nie wiedział 
on komu służy, ale to zrobiło olbrzy- 
mie wrażenie na Holtza. 

— Holtz nie zdradzi nas. 
Fairleigh roześmiał się głucho. 

Holtz jest to szczur, który 
pierwszy opuścić zechce tonący okręt. 
Trzymamy go mocno, dopóki się 
mnie boi, a musi się bać więcej, niż 

policji. \ ; 
Gdyby był tutaj, dałbym sobie 

z nim rady, - rzekł pogardliwie Sam. 

— Ty jesteś wiernym druhem. 
Postaram się, byś ty mógł opuścić 
okręt, zanim się pogrąży. ° 

— Będziemy mieli czas niyśleć o 
tem, gdy zacznie tonąć. Tymczasem 
mówmy o Stricklandzie. 

— 3) Wie on o istnieniu Petera 
Morgana. 

— Więc wie wszystko? 
— Niezupełnie, ale dowie się, gdy 

papiery wpadną w jego ręce. 
— Skądże mógł się on dowie- 

zdobyła sobie rynek znana od 100 lat, niedoścignionej jakości, naj- 

bardziej poszukiwana ną rynkach świątowych herbata angielska 

LYON$'A 
(SRO RU ul. Zamkowa 20-a. 

1-sza Wileńska Spółka, ul. Wileńska 36. 
Klemens Węcewicz, ul. Mickiewicza 7. 

Alfons Urbanowicz, ul. Uniwersytecka ы 
Jen. Przedst. Teofil Marzec, Warszawa, Marszałkowska 89, Mazowiecka 5 
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изеде — p. dr. Janowi gi zend dolegetów Stow. Kanczycąj- ret nowych przepisów miejskith | 
dotyczących wywieszania szyl- 

dów, napisów, reklam i t. p. 
Jak już w swoim czasie podawaliśmy, 

Magistrat m. Wilna zamierza wydać w naj- 
bliższych dniach nowe przepisy, dotyczące 
rozlepiania ogłoszeń i afiszów, wywiesza- 
nia szyldów oraz umieszczania wszelkiego 
rodzaju napisów i rysunków na ściąnach, 
godeł, szafek wystawowych i innych re- 
klam, jak również rożnoszenia i rozwoże- , 
nia tychże reklam. Sprawa ta będzie przed- 
miotem debat na  przyszłem posiedzeniu 
Rady miejskiej. 

Przepisy te między innem przewidują 
1), że Magistrat m. Wilna odmawia pozwo- 
lenia na rozplakatowanie ogłoszeń, afi- 
szów i wszelkiego rodzaju plakatów: 

a) wywołujących niezdrową sensację, 
b) na których napisy są z błędami or- 

tograficznemi lub stylistycznemi, 
c) z napisem w tekście głównym nie 

polskim, względnie o ile rozmiar liter tek- 
stu polskiego jest mniejszy od liter tekstu 
w innych językach. 

2) Napisy na szyldach, godłąch i in- 
nych reklamach powinny posiadać bez- 
względnie tekst polski, jako główny. 

3) Zabrania się również: a) umieszcza- 
nią szyłdów i tp. na gmachach, mających 
znaczenie historyczne, zabytkowe, na do- 
mach o wybitnej wartości architektonicz- 
nej, świątyniach, dzwonicach, ogrodzeniąch 
kościelnych i cmentarzach, oraz budowlach 
pod opieką urzędów konserwatorskich po- 
zostających, b) zakrywających lub przeci- 
nających balkony, wsporniki, kolumny, pi- 
lastry, frontony, gzymsy główne i tp. czę- 
ści architektoniczne fasady domów. 

W wyjątkowych wypadkach może Ma- 
gistrat dozwolić umieszczenie reklam na 
balkonach, do lokalu petenta należącyc, 
o iłe umieszczenie ich nie przyczyni się do 
zaszpecenią gmachu. 

c) zajmowanie szyldami, godłami i tp. 
reklamami więcej, niż 20 proc. powierzchn“ 
frontu przyziemia. 

d) wywieszanie szyldów i innych rek- 
lam malowanych w jaskrawych barwach. 

e) zamulowywanie odmienną barwą w 
celu reklamowym frontu domu. 

f) umocowywanie szyldów i innych 
reklam pod prostym kątem do domu z 
wyjątkiem reklam w typie artystystycznie 
wykonanych godet t. zw. wieszaków sto- 
sowanych w starożytności i g) ustawianie 
szafek wystawowych na chodnikach. 

4) Za przekroczenie tych prrepisėw 
winni ponosić będą odpowiedzialność są- 
dową z art. 138 KK. 

Niezależnie od tego szyldy, napisy, 
godła i rysunki na Ścianąch oraz inne re- 
klamy, nieodpowiadające danym przepisom 
o ile nie będą usunięte przez ich właści- 
cieli zostaną przymusowo usunięte przez 
Magistrat na koszt posiadaczy i przypada- 
jąca z tego tytułu należność zostanie ścią- 
gnięta w trybie administracyjnym. 

5) Celem otrzymania zezwolenia na 
wywieszenie względnie roznoszenie'lub roz- 
wożenie tych ubjektów zainteresowani 
winni złożyć do wydziału podatkowego 
Magistratu m. Wilna odnośne podanie z za- 
łączeniem rysunku projektowanej reklamy 
oraz obl'czenie powierzchni reklamy i do- 
mu w metrach. 

6) Od decyzyj Magistratu, wydawanych 
w wykonaniu tych przepisów, petentom 
służy prawo odwołania się za pośrednictwem 
Magistratu do urzędu wojewódzkiegu w 
terminie 14 dniowym, licząc od dnia nastę- 
pnego po otrzymaniu powiądomienia o de- 
cyzji Magistratu. 

Przepisy te wejdą w życe po zatwier- 
dzeniu ich przez Radę Miejską, « władze 
nadzorcze i rozplaktowanie ich przez Ma- 

gistrat, (x) 

я TASTE AINA, 
KAZDY Radjoamator wie, czem 
jest defekt w aparacie odbiorczym 
KAŻDY defekt psuje odbiór i 

, denerwuje słuchacza. 
KAŻDY więc winien mieć pod 
ręką książkę, zawierającą rady i 
wskazówki, jak deiekt taki usunąć 
PORARNIK DLA RADJOAMA- 
TORÓW, praca zbiorowa  wy- 
bitnych fachowców wojskowych, 
pod red. mjr. inż. Krulisza, jest 
właśnie tem, co jest niezbędne 

dla każdego Radjoamatara. 
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. 

gdzie w wyjątkowo krótkim czasie 

8. 
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dzieć aż tyle? 
— Murzyn wyśpiewał wszystko 

przed młodym Crawleyem. Narzeczo- 

na joego słuchała pode drzwiami. 

Crawley opowiedział wszystko Strick- 

landowi, a obecnie przypuszczam, że 

i Merridew został wtajemniczony, gdyż 

jest to przyjaciel Neda. | właśnie ten 
Merridew grasuje w sąsiedztwie. 

Pozatem, dlaczegożby Ned uda- 
wał, że nie słyszał o najęciu przez 

Boyda yachtu? : 

— Nie, niema wątpliwości, że oni 
mnie posądzają! 

AT cóż stąd? Strickland nie 

zdobędzie żadnego dowodu, dopóki 

nie znajdzie Amerykanina, a prędzej 

ziemia przestanie się kręcić dokoła 

słońca, aniżeli oni go zdołają odna- 
leźć. 

— W istocie, — rzekł ponuro Fair- 
leigh,—mam jeszcze tę satysfakcję, 

że aresztowanie mnie będzie jedno- 

cześnie wyrokiem Śmierci dla Boyda. 

wydawca Stanisław śńackiewicz. . Redaktor odpowiecz'lny Witold Woydylło. 
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Kiejski Kinematograf | 
Kulturaino-Ošwiatowy) 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 5 go 8 lipca 1928 roku 
włącznie będą wyświetlane filmy : „NIÓJOWA tort WyŚcigoWEgO 
wyscigowego. W rolach głównych: Gertruda Astor, I. Farrell Mc Donald i Henry Walihall. Nad | 
program: 1) „Jak powstają skrzypce“ w 1 akcie. 2) „Brewerje urwisa* kom. w 
seans o godz. 10-€j. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, 
w niedzielę i święta od g. 3 m. 30. Początek seansów od g.órej, w niedzielę i święta od g. 4-ei. 

wspaniały dramat w lo 
aktach z wielkiego sezonu 

2 akt. Ostatni 

Ceny miejsc: Parter 80_gr., Balkon 40 gr. Następny program: „BOHATER DZIKIEJ KANADY+*, 

  

Teste, „BEJIOŚ | Parter od | zł., balkon 80 gr. Rekordowy pPoawójny program. 1) Wielki dramat 
„MORZE* z przepiękną Olgą Czechą i 2) Rycerz dzikiego ząchodu, ulubieniec młodych i starych Tom Mix 

milości i zdrady 

  

  

  
  

Wileńska 38, w_swej najnowszej kreacji p. t: „HOTEL WI _D-WEST* Poryw. film z przygodami. Poczatek 0 @. 6, 8 i 10.15 | 

Au iq** i Parter oa 80 gr. Dzis wielki dramat w l aktach, GSnuty na tie wojny swiatowej, ouzwierciaalający Iragiczny 
| Teatr „Polonja problemat bisamiji p. t. „0OROGA ZAPOMNIENIA". W rolach głównych: znana Hela Moja i znakomity emy į 

A.Mickiewicza 22. Stuart. Początek 0 godz. 5.30, ostatni 10.25, ы 4 

ATS TATTO TIT KTS   

LNIOIARKI 
oryginalne szwedzkie 

„„ARVIKA-VIKING“ 
ze stalowem kutem kołem biegowem i ślimakowemi trybami, 

doskonały pod każdym względem typ maszyny źniwnej. 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna Il-a. 

Wyjątkowo dogodne warunki wypłaty. 

Żądajcie katalogów opisowych. 
RUROZZREKORESERZENOSOGAZSZDZUOKNUBERARZA 

Opinje o žniwiarkach „ARVIKA-VIKING“ 

Do Pana ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 

w Wilnie, Zawalna I-a. 

W odpowiedzi na list Sz. Firmy administracja majątku 
Hanuta komunikuje, że kupiona u W. Pana w r. zeszłym Žni- 
wiarka szwedzka „ARVIKA-VIKING* jest nadzwyczajnie do- 
brą maszyną. Bardzo lekka w prący, żnie zboże nawet pole- 
głe zupełnie czysto, a odkłada tak dobrze, że zbyteczne jest 
puszczanie grabiarki, 

Z pracy žniwiarki „ARVIKI-VIKING“ jestem zupełnie 
zadowolony. 

Michał Boguszewski 
Administrator. 

Majątek Hanuta, Poczta Zalesie kISmorgoń. 

Nabyta w składzie W. Pana żniwiarka szwedzka 
VIKA-VIKING* pracowała u mnie bardzo dobrze. 

Pomimo dużej pracy - przeszło 150 hektarów-i w po- 
lach kamienistych ani razu się nie zepsuła, a jest tak lekką, 
że para średnich koni pracowała bez zmiany. 

Zechce W. Pan przyjąć szczerze wyrązy podziękowania 
za tak dobrą maszynę. 

„AR- 

W. Zakrzewski. 
M. Miasota. Poczta Kraśne n/Uszą. 
  

Ze żniwiarki „ARVIKA-VIKING“, którą u W: Pana na- 
byłem, zadowulony jestem najzupełniej. Para koni na terenie 
falistym pracuje w niej o wiele lżej, niż w żniwiarkach inne- 
go typu, a intensywną praca całego sezonu wykazała, że zro- 
biona jest z dobrego materjału. ' 

B. Sztyller. 
Majątek Piotrowszczyzna, 

Poczta Gródek k/Mołodeczna. 

W odpowiedzi na zapytania W. Paną komunikuję, iż 
żniwiarka „ARVIKA-VIKING* jest o wiele lepsza od żniwia- 
rek innych firm, z któremi miałem do czynienia. 
lekko i cicho, ujemnych stron nie zauważyłem żadnych. 

Rejestr Handlowy. . 
„ Do rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie 

wciągnięto następujące wpisy: 

Dział A. w dniu 24. V. 1928 r. 

Nr. 8189. A. „Mikulicka Minia“ 
Wołożyńskim, sklep 
warów żelaznych. F 
Mikulicka Minia, zam. tamże. 

8190. A. „Mołot Szaja* w Baksztach, 

› ; w Baksztach, pow 
„spożywczy, manufaktury, galauterji i to- 
irma istnieje od 1923 roku. Właściciel 

708 

pow. Wołożyń- 
skim, sklep spożywczy, manufaktury i galanterji. Firma ist- 
nieje od 1926 roku. Właściciel Mołot Szaja, zam. tamże. 709 

_ 8191, A. „Narymowski Jan" w Wielkich Lepach, gm. 
Dziewieniskiej, pow. Oszmiąńskim, sklep spożywczy i drob- 
nej manufaktury, Firma istaieje od 1925 roku. Właściciel Na- 
rymowski Jan, zam. tamże. 710 

„8192. A. „Nemzer Ester-Sora" w Smorgoniach, pow- 
Oszmiańskim, sklep manufaktury. Firma istnieje od 1922 ro- 
ku. Właściciel Nemzer' Ester-Sora, zam. tamże. ТН 

8193. A. „Norman Bejla“ w Smorgoniach, pow. Osz- 
miańskim, sklep spożywczy i poliwy. Firma istnieje od 1928 
roku. Właściciel Norman Bejla, zam. tamże. 

8194. A. „Norman 
Oszmiańskim, sklep 
Właściciel Norman Mowsza, zam. tamże. 

8195. A. „Perewoska Ejdla" w 
  

Oszmiańskim, sklep 
1922 roku. Właścicieł Perewoska Ejdla, zam. tamże 

712 

an Mowsza* w Smorgoniach, pow. 
mięsa. Firma istnieje od 1922 roku. 

713 

dla Smorgoniach, pow” 
Spożywczy i żelaza. Firma istnieje od 

114 

  

  

8196. A. „Pośl. 

mi ludowemi. Firma 
Chai    

  

  

zam. w Wilnie, przy ui. Tatarskiej 5. 
  

197, A. „Putyrski Antoni“ 

: ak Sztuka Ludowa—Chaim Pines“ w || 
Wilnie, ul Mickiewicza 22—7, handel Ь artystycznemi wyroba- 

istnieje od 1928 roku. Właściciel Pines 
T15—VŁ 

w Smorgoniach, powiecie 
Oszmiańskim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel Putyrski Antoni, zam. tamże. 716—VI 
  

„8198. A. „Rogow Aro:“ w Konwaliszkach, gm. Dzie” 
wieniskiej, pow. Oszmiańskim, sklep spożywczy, manufakury. 
drobnego żeląza orzz wyrobów tytoniowych. Firma istnieje 

' od 1904 roku. Właściciel Rogow Aron, zamieszkały tamże. 
117 VI 

  

8199. A. „Rozenblut Moryc" w Smorgoniach, powiecie: 
Oszmiańskim, sklep 
od 1925 roku. 

bławatny i galanteryjny. Firma istnieje 
Właściciel Rozenblut Moryc, zam. tamże. 

718-VI 
  

8020. A. „Rozencwaig Fania“ w Osmianie, ul. Pižsud- 

  

  

skiego, sklep obuwia. Firma istnieje od 1915 roku. Właścicief 
Rozencwajg Fania, zam. w  Oszmianie, ul. Żeligowskiego. 

719—VI 

8201. A. „Rudefiski Ruwin“ w Smorgoniach, pow. 
Oszmiańskim, sklep gotowego ubrania. Firma istnieje od 1927 
roku. Właściciel Rudeński Ruwin, zam. tamże. 120—VI. 

8202. A. „Ryndziun Zełda* w Smorgoniach, powiecie 
Oszmiańskim, sklep manuiaktury i galanterji. Firmą istnieje 

  

  

  

  
Majątek Bokszyszki, 

Poczta Juraciszki 
ATRUZSROZKCC7ZNIK: GTIZEAKIKO ATOZADIECZKCACZI BOB TWA ERT OWY YKK RZŁZCY 

  

miasta W; 

madzenie, które ma się odbyć w so 

Portowej 4, z następującym porządki 
1) Zagajenie i wybór Przewodniczące: 

lania pożyczek, 

nomitet Nadzorczy Towarzystwa iredytowego 

zaprasza pp. pełnomocnikówi Ś warzystwa na Zgro- 

1928 r. o g. 7 pp. w lokalu Towarzystwa przy ulicy 

2) Sprawa emisji nowych listów zastawnych i udzie- 

3) Sprawa zmian Statutu Towarzystwa. 

moczowych, od 9 
—l, od 5-8 wiecz. 

botę 4 sierpnia Kobieta-Lekarz 

Di. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOÓW. 
od 12--2 1 Od 4--6, 

iem dziennym: 
go i Sekretarza, 

Rower 
namo, szosowy, 
dzo mocny, w dobrym 
stanie okazyjnie do 

Dominikańska 13. 
4) Wolne wnioski. 

UWAGA! Zgromadzenie będzie prawomocne bez względu 
na ilość obecnych pełnomocników (5 74 Statutu). 

ul. Mickiewicza 24, 
tel. 277. 

W. Zdr. Nr. 152. 

firmy Leitner 
z lampką-dy- 

bar- 

sprzedania. Obejrzeć 
w zakładzie mecha- 
nicznym Smejlisa, 

-0 

Pracuje od 1924 roku. Właściciel Ryndziun Zelda, wyżę tamże. 
21—VI 

M. Filemonowicz. к 
DOKTOR MWBGAWA POKOI do wyna- | 

daj | 
B.ZELDOWIEZ | KUPNA | SPRZEDAJ się na biuro, szkole 
chor. я ub internat. Dowie- 
Sys, * narządów | OAWABWA dzieć się w biurze 

Wil. T-wa Dobroczyn- 
Dobro- 
0-162 

Pokój 
do wynajęcia od za- 

ności, zauł. 
czynny Ni 1. 
  

raz, frontowy, pierw- | 
sze piętro, Zygmun: 
towska 4 m, 3. —#° 

Placówka Polska | 
Meblowa S. MĄ- RÓŻNE 

Ważne dła sklepów mebli i 

Elektryczna 

К. ZARE, 
fwykonywa wszelkie prace po cenach 

  

szililernia szkła | luster 

  

Dr. 6. WOLFSDH 
weneryczne, moczo- 

płciowe i skórne, ul. 
Wileńska 7, tel. 1067. 

siolarzy!! 

- 181 
ul. Rudnicka I6, į 7 DOKTOR 
róg Wsz. Świętych. K. GIESBERE 

konkurencyjnych. choroby weneryczne 

    

  

KOWSKI Zawalna 
15. Okazyjnie łóż- 
ka mahoniowe i 
materace, antyczne 
meble „Jakob“ 
francuskie, maho- 
niowe oraz szafy, 
stoły jadalne, ma- 
terace it. d. Przyj- 
muje zamówienią 
na okna i drzwi 

  

  

RETRO ©) CRESTA (0 DOST 

Kilka uczących się 
dziewczynek | 

przyjmę na stancję. 
Treskliwa opieka- 
Francuska  konwer- 
sacja. Fortepian na | 
miejscu, ul. Zakreto- 
wa 5a, m. 10 (blisko 

Przyjmuje do przerobienia stare lustra na nowe według Ka Žako ° - " į gimnazjum Nazareta- | 
i sposobu francuskiego. — S 3 nych das 20 nek). Zapisy od —4 
a ETD AMS EEE Scion '567. „Przyimsje | _ niskich cenach. p: ŻE mat por | 

BIESESZBKISOZCENEG MWAWAWAS-" TTT Leona Kontrymówna 
i B : B MS оя 

zczeni E pekfór-Medycyny НООч + Pośredniczymy 
PRWIISR bw o. LEKARZE & A. CYMBLER M. Wilenkin i $-ha| w xupnie-sprzeda- 

Komornik przy Sądzie Okręgowym w 

  

MAW AW AB „choroby skórne, we- 

  

Jilnie, Franciszek Legiecki, w mieście neryczne i  moczo- Wilnie, przy ulicy Jakóba Jasińskiego Nr. t Choroby 5662, płciowe. Elektrotera- 
m. 5 zamieszkały, zgodnie z art. 1030 Sanatorjum Salus" Pia, Słońce górskie 
Ust. Post. Cyw podaje do wiadomości pu-[y.  kupczyka Kra- diatermia. Mickiewi- 
blicznej, że w dniu 14 lipcą 1928 roku O ków, Szujskieso 11. cza 12, róg Tatar- 
godz. lo-ej rano w Wilnie, przy ul. Ja- LSSR "skiej 192.213-8; 
gieliońskiej Nr. 8 odbędzie się sprzedaż z — W.Z.P 43, 
licytacji należącego do Władysławą Hajto eK 
majątku ruchomego, składającego się z u- Dr. POPILSK! -—-RuSzERKA 7 
meblowania i innych rzeczy domowych choroby skórne i we 

neryczne. 
od godz. 10 do 1i od 

oszącowanego na sumę 2.306 zł. 

Komornik: (—) Fr. Legiecki. 5 
; 46 m. 6. Niezamoż- BZRZEZEOKSZZKZZZEBESEGCIEAEJ jo 8 ZPO] rym ustępstwa 

Sądzę, że wrogowie nasi domyślają 
się tego i nie chcą ryzykować. Zada- 
ję sobie nieraz pytanie, —ciągnął da- 
lej, zagłębiając w myślach, — ile cza- 
su będzie on mógł żyć, po naszym 
odjeździe. Powiem mu, że jego przy- 
jaciele są już bardzo blisko. Należy 
mu się jednak kara za zachwianie 
mojej powagi. 

— Niech pan nie myśli o areszto- 
waniu,—zawołał Sam, — za parę dni 
będziemy mieli papiery w rękui wów- 
czas drwić będziemy z całego Scot- 
land Yardu. Nie trzeba się niepokoić! 

— Strickland nocuje w mieszkaniu 
Boyda — rzekł poważnie Fairleigh. 

Sam gwizdnął przeciągle i zamilkł. 
-- Myślę, — mówił dalej wódz szaj- 

ki,—że urządził zasadzkę na następ- 
nego złodzieja, który przyjdzie po pa- 
piery. Bardzo szczęśliwie się stało, że 
nie puściliśmy tam Holtza po doku- 
menty, byłoby to fatalne dla nas, 
gdyby go przyłapano. 

w. Smiałowska 
PrdmiUie od godz. 9 

ii 

Przyjmuje 

—7 p.p. W. Pohułan=   
ży nieruchomości 

bez kostów 
wstępnych | 

Wil. Biuro Komi- 
sowo - kłandlowe, 

a: z ogr. odp. 
ilno, ul. Tatarska 

10, dom własny. 
stnieje od 1843 r. 

Fabryka i skład! Mickiewicza  21,) | 
mebli: = ! 

2 : tel. 152. © 
jadalne, sypialne, | enim mma | 

salony, gabinety, | 

łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szaty, 
biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 

Poszukuję | 
poważnego spól- 
nika-(kę) z gotówką. 
Pośrednicy zbyteczni. 

    

Mickiewicza O | Informacje _ udziela 
key RUR 1? Biuro  „Informator“, 

в е m W. Pohulanka 7, od | 
Nr. 63 - 10—3-е!. 1 96% 

лк PEER YB LAB IIECY YNA KIRSETEOWOK   

  

— Co zamyślat pan teraz czynić 
wobec tego? | 

- Dopomoże nam w tem mło- 
dzieniec, który nie zna nazwiska czło- 
wieka, dla którego pracować będzie. 
Nazywają go „Niech żyje Sport", jest 
to złodziej z powieści romantycznej, 
okradający ludzi, którzy zrobili mają- 
tek na wojnie i pozostawiający w ich 
mieszkaniach swój bilet wizytowy. Jest 
on niezmiernie zręczny. Wymyśliłem 
całą historję, by go zachęcić do tego 
kroku. 

— A jeśli go złapią? 
— Kto nie wie nic, 

powiedzieć! 
— Racja, 

piery. 
— Nie przypuszczam. Oczywiście 

musimy ryzykować. Zresztą natych- 
miast będziemy uprzedzeni. 

A wtedy? 
— Sądzę, że mam dosyć 

niędzy, by móc się ukryć, — 

nie może nic 

ale może oddać pa- 

pie- 
Od- 

Druk. „Wydawnictwo Wileńskie" ul, Kwaszelną 23. 

=| 
rzeki zwolna Fairleigh. — Oczywiście | 
nię będzie przyjemnem rozpoczynać 
nanowo życie w moim wieku, ale“ 
gdy nie można uniknąčilosu... Teraz, 
Same musimy ułożyć p!an działania, 
Jeśli ta dziewczyna jest szpiegiem, rq 
musimy się jej pozbyć przed przy” 
jazdem Crawleya. Aby się przekonać 
o jej zamiarach, musiniy dać jej mož-| 
ność rozpoczęcia nanowo poszukiwań. 
Ale nie uczyni tego, jeśli chociaż je- 
den z nas będzie w domu, chyba, że. 
byłaby bardzo odważna, lub głupia... 
Jutro mamy Boże Narodzenie. Będę. 
na obiedzie u siostry mojej żony. 
Gdybyś chciał odwiedzić swych przy”. 
jació! w Exter, nie miałbym nic prze”. 
ciwko temu. 

Mylord jest bardzo łaskawy!— 
odrzekł uśmiechając się porozumie- 
мамсто. т 

ЗС | 

  

 


