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“„ MONARCHJA 
Dawno już bolszewicy napisali, 

że „stan Polski jest pod znakiem wal- 
ki o sukcesję po Piłsudskim*. Jest 
to bardzo prawdziwe określenie. Nie 
o władzę na dziś, lecz o sukcesję 
walczą dziś u nas partyjne i perso- 
nalne ambicje. Znamy jenerała, który 
się uczy i siedzi cicho, a niewątpliwie 
ambicji nie wyplenił ze swego serca. 
Historja z Trybunałem Stanu, w któ- 
rej cały obóz B. B. popełnił  olbrzy- 
mie błędy propagandowe—zrazu prze- 
ciwstawił się samej idei sądu nad 
ministrem, słusznie w tem widząc zło- 
śliwą pomstę nieudolnego do rządów 
Sejmu, — potem wziął Trybunał na 
serjo, dziś interpretuje najpoważniej 
wyrok Trybunału, — wszystkie te za- 
kręty propagandowe najfatalniej wpły- 
wają na publiczność — cała ta ciężka 
historja z Trybunałem Stanu jest do- 
wodem, że Sejm rządzić nie chce, 
ogranicza się do rzucania jaknajwięcej 
kamiieni pod nogi rządowi, a pozatem 
co jest najistotniejsze, stara się zohy- 
dzić B. B. widząc w niem sukcesora 
o największych pretensjach. 

Nie dyktatura, lecz parlament. 

Sukcesorem po Marszałku nie bę- 
dzie dyktator. Dyktatura Marszałka 
jest suł generis, opiera się nie na „Moni- 
torze“, lecz na jego autorytecie mo: 
ralnym, przed którym chyli głowę 
każdy, na uroku, który nazwisko je- 
go wywiera na masy. Właśnie dla- 
tego, że nasz ustrój dzisiejszy 
nietylko nie jest _ „konstytucją 
pisaną", lecz nawet nie opiera się na 

p. żadnej wyrażnej normie, na żadnej 
Kpnkretnej organizacji, a cały jest tyl- 
ko nastrojem, przy którym woli 
Marszałka mało kto chce się wyraźnie 

„przeciwstawiać, —właśnie dlatego ustrój 
nasz zabezpieczony jest przed ambic- 
jami jakiegoś białego, czy czerwone- 
go jenerała. Nie będzie walki djado- 
chów. Sukcesorem Marszałka przy 
obecnym stanie rzeczy może być tylko 
znowu konstytucja 17 Marca i parla- 
ment. 

Uważam takiego sukcesora za nie- 
szczęście dla Polski. Dlaczego? Dlate- 
go, że nie dą ona państwu siły, któ- 
ra mogłaby się zdobyć na tak konse- 
kwentną politykę zagraniczną, jakiej 
wymaga nad wyraz ttrudne położenie 
międzynarodowe Polski. Ktoś z opty- 
mistów powie, że wzrastająca Świado- 
imość polityczna narodu zmieni też 
parlament polski i dostosuje go do 
ciężkich zadań. Owszem, chciałbym 

_ być optymistą. Nie jestem taki strasz- 
| ny, jak mię malują. Sam twierdzę, że 

jest wielki reformator, który co rok 
zmienia najpoważniej naszą ordynację 

_ wyborczą. Tym wielkim reformatorem 
jest czas, jest nauczyciel ludowy. Po- 
kolenia stają się  kulturalniejsze, za 
czem pójdzie oczywiście podu yższenie 
poziomu wyborów 1 & d. Lecz zary- 
zykowałbym tę formułę matematycz- 
ną: dorastanie społeczeństwa do de- 
mokratycznego życia wzrastać będzie 
w postępie arytmetycznym, niebezpie- 
czeństwa dla Polski wzrastać będą w 
postępie geometrycznym. Prasa rzą- 
dowa, prasa B. B. złą oddaje usługę 
państwu, Stale widząc tylko sukcesy 
naszego ministra, a nie widząc niebez- 
pieczeństw, piętrzących się naokoło 
nas. : 

Konstytucja 17 marca ze swoim 
Sejmem nie stworzą siły, któraby mo- 
gła niebezpieczeństwom tym przez 
planową i konsekwentną politykę za- 
pobiec,j któraby wojsko utrzymała 
odpowiednio silne. Konstytucja 17 
marca to partje, a partje nie dlatego 
Są złe, że są partjami, lecz dlatego 
że są słabe. Endecja nie jest zdolna 
„objąć władzy, B.B. również sukcesji 
nie obejmie, lewica z mniejszością 
veži jest i będzie względnie naj- 
silniejszą, lecz to panowanie może 
nam. dać tylko chaos i utratę Ziem 
Wschodnich. 

Organizacja 

    
   
   

  

swarliwości pol- 
skiej 

© 5Endecja władzy nie obejmie. To 
darmo. Konstytucja 17 marca (a ro- 
zumujemy na podstawie założenia, że 
konstytucja 17 marca byłaby sukce- 
sorem po Marszałku) ze swoją ordy- 
nacją wyborczą, nie da w żadnym 
wypadku zwycięstwa endecji. Możliwe 

, to było tylko w 1922 r. i zawiodło 
p nawet wtedy. Dziś endecy mogą zdo- 
być jakąś naprawę swej szczupłej o- 
becnej liczby, lecz 223 posłów w par- 
lamencie nie zdobędą. * 

Zwłaszcza, że endecja przestała 
być stronnictwem ideowem, dbającem 
o państwo. Gdyby niem była, nie u- 

Nie w Rumunii, lecz na Wileń- 
szczyźnie spędzi urlop wyno- 

czynkowy Marsz. Piłsudski 

Tegoroczny urlop wypoczynkowy 
spędzić ma marsz. Piłsudski wraz z 
rodziną w majątku Świątniki pod 
Wilnem, wbrew poprzednim  projek- 
tom wyjazdu do Rumunji. W miesco- 
wości tej zamieszkiwał w swoim 
czasie marsz. Piłsudski przez czas 
dłuższy. 

10 i pół milj. zł. na rozhudowę 
portu w Gdyni 

rRozpoczęte zostały prące nad wy- 
kończeniem drugiego wielkiego base- 
nu portowego w Gdyni. Na cel po- 
wyższy przyznała ostatnio Rada Mi- 
nistrów 10 i pół miljona złotych. 

Dwa wysokie odznaczenia dla 
mistrza Fałata 

KRAKÓW, 3-VII. PAT. P. wojewo- 
da krakowski dr. Kwaśniewski w to- 
warzystwie rektora Akademji Sztuk 
Pięknych w Krakowie dr. Szyszko-Bo- 
husza oraz dziekana  Śmiarowskiego 
odwiedził artystę malarza Juljana Fa- 
łata i wręczył mu odrer Polonia Resti- 
tuta z gwiazdą, którym Fałat odzna- 
czony został 1 grudnia ub. r. Równo- 
cześnie prawie Akademja Sztuk Pięk- 
nych w Krakowie uchwałą ogólnego 
zebrania profesorów z dnia 20 czerwca 
1929 r. nadała artyście malarzowi Fa- 
łatowi tytuł i prawa profesora honoro- 
wego tejże uczelni. 

Nowy poszł rumuński w War- 
SZawie 

Podpisana już została  oticjalnie 
nominacja nowego posła rumuńskiego. 
Będzie nim p. Greceanu, dotychczaso+ 
wy poseł w Waszyngtonie, którego za- 
stąpi p. Davila, dotychczasowy poseł 
w Warszawie. P. Davila przybywa do 
Warszawy w najbliższych dniach ce- 
lem wręczenia listów odwoławczych 
p. Prezydentowi Rzeczypospolitej. 

Przyjazd piicerów finlandzkich 

We środę przybyli do Warszawy ofice- 
rowie finlandzkiej wyższej szkoły wojennej 
z komendantem jej plk. dypl. Oescha na 
czele. Goście tegoż jeszcze dnia udali się 
do Lwowa, gdzie czas jakiś zabawią, po- 
czem dn. 7 b. m. powrócą do Warszawy i 
pozostaną tu przez dzień następny, udając 
się zkołei na d. 9 i 10 b. m. do Modlina. 

Wycieczka dziennikarzy i. lifera- 
tów angielskich do Poznania 

POŻZNAŃ,3—VII. Pat. Dzisiaj w 
nocy przybyła do Poznania z Gdyni 
wycieczka dziennikarzy i literatów an- 
gielskich celem zwiedzenia P. W. K. 
Wycieczce towarzyszy z ramienia po- 
selstwa polskiego w Londynie p. Czar- 
nomski oraz z ramienia M. S. Z. p. 
Bojarski. Pozatem uczestniczy w wy- 
cieczce red. Radliński, Goście zamie- 
szkali w hotelu „Polonja”. Dziś przed 
południem zwiedzili dziennikarze an- 
gielscy w towarzystwie przedstawicieli 
syudykatu dziennikarzy wielkopolskich 
i prof. Roppa wystawę rządową na 
P.W.K., poczem wzięli udział w Śnia- 
daniu, wydanem na ich cześć przez 
syndykat dziennikarzy wielkopolskich. 
Po południu zwiedzać będą goście 
angielscy dział rolniczy. 

Powrót ministra Niezabyfow= 
skiego 

Minister rolnictwa p. Karol Niezabytow- 
ski, powrócił w dniu 1 b. m. wieczorem z 
uroczystości otwarcia wystawy hodowlanej 
w Poznaniu. 

prawiałaby wyłącznie polityki „Scha- 
denireude“, jaką wprawia dziś. Gdy- 
by była stronnictwem ideowem, pa- 
trjotycznem,  państwowo myšlącem, 
kochającem więcej Polskę od swojej 
histerji,— myślałaby więcej o tem, że 
Polska potrzebuje rządu i że zwal- 
czając Marszałka może. oddać tę wła- 
dzę tylko lewicy wraz z  nieobliczal- 
nemi dla Polski tego faktu konsek- 
wencjami. Dziś endecja to jest tylko 
zorganizowana swarliwošč. Nie widzę 
w niej endecji Macierzy, endecji tajnych 
szkół, endecji strajków szkolnych, 
endecji T. T. Jeża i Popławskiego, 
endecji rozpaczliwego, nacjonalistycz- 
nego, defetystycznego i defensywnego, 
niewolniczego, lecz temniemniej gorą- 
cego patrjotyzmu polskiego. Dziś to 
zorganizowana swarliwość. Ta sama 
z sejmików, z rokoszów, & liberum, 
veto, z pijanych burd, z obojętności 
na Tatarów, Turków, na pospolite 
ruszenie, od strzępienia języka tylko.. 
W pamiętnikach Paska jest taka jej- 

` 

Posiedzenie podkomisji dla zbadania 
kwestji komunikacji między Litwą 

a Polską 
Z Berlina donoszą, iż podkomisja 

obiana przez komisję Ligi Narodów 
w sprawie komunikacji i tranzytu dla 
gospodarczego i technicznego stanu 
sprawy komunikacji między Litwą a 
Polską odbyła tu w tych dniach po- 
siedzenie. Na posiedzeniu rozważano 
materjały złożone przez  poszczegól- 
nych członków podkomisji. Na zapro- 
szenie rządów łotewskiego i polskiego 
członkowie podkomisji zwiedzili War- 
szawę, Wilno, Rygę i Libawę, gdzie 
odbyli rozmowy z urzędnikami odpo- 
wiednich instytucyj i przedstawiciela 
mi kół handlowych. Celem opracowa- 
nia sprawozdania podkomisja odbę- 
dzie jeszcze drugie posiedzenie. 

Sugimura dziękaje promjerowi Volde- 
marasowi 12 przyjęcie w Litwie 
Z Kowna donoszą: Podsekretarz: 

generalny Ligi Narodów p. Sugimura, » 
który bawił w Litwie, po powrocie do 
Genewy przysłał na ręce premiera Vol- 
demarasa, sekretarza generalnego mi- 
nisterstwa spraw zewnętrznych dr. 
Zauniusa i gubernatora kraju kłajpedz- 
kiego p. Merkisa depesze, w których: 
w swojem i swych kolegów imieniu 
składa podziękowania za serdeczne i 
przyjacielskie przyjęcie, jakiego do- 
znał w Litwie. Prócz tego p. Sugimu- 
ra nadesłał depesze z podziękowaniem 
osabom, które towarzyszyły mu w po- 
dróży po Litwie. 

Odroczenie skargi socjaldemokratów 
Z Kowna donoszą: Sąd okręgowy 

w Kownie 'odroczył rozważanie skargi 
socjaldemokratów na postanowienie: 
komisji rejestracyjnej, która rozwiąza-- 
ła litewską partję socjałdemokratycz- 
ną. 

Wydatki państwa litewskiego 
Z Kowna donoszą: Minister skar- 

bu ostatecznie ustalił preliminarz wy- 
datków Litwy na rok 1930 w wysoko- 
ści 565 milj. litów. (56,5 milį. dola- 
rów). 

Śluby tywilne na Litwie 
Z Kowna donoszą: W wywiadzie 

udzielonym  przedstawiciełom prasy 
prof. Voldemaras między inn. nadmie- 
nił, że rząd opracuje projekt wprowa- 
dzenia na terenie całej Litwy  jedno- 
stajnej cywilnej metrykacji, która jak 
wiadomo, niczem nie różni się od zwy- 
kłej rejestracji aktów ślubu cywilnego, 
co bez. wyjątku jest wprowadzone we 
wszystkich krajach całego świata. No- 
we państwa, jak Estonja, Finlandja i 
Łotwa oddawna już praktykują u sie- 
bie cywilną metrykację. 

sowieckie okręty manewrują koło 
Finlandji 

Z Helsingforsu donoszą: Ostatnio 
w zatoce Fińskiej zauważono manewry 
sowieckiej floty wojennej w składzie 
11 wielkich okrętów bojowych 1 trzech 
podwodnych łodzi. 

Zjawienie się sowieckiej iloty w 
pobliżu Finlandji stfotografowano z ae- 
roplanu. 

Po manewrach okręty 
we wschodnim kierunku. 

odpłynęły 

mość, która chwyta królewskiego ko- 
nia za wodze i przeklina Jana Kazi- 
mierza. Małżonek jej rzuca się króla 
przepraszać, ale król mówi: „nic tu 
po mnie“. Jejmość zagniewana byla, 
że jej żołnierze jakąś szkodę wyrzą- 
dzili. To jest endecja, która oddaje 
nas w ręce lewicy, podniecając i wy- 
olbrzymiając wszystko, co może być 
materjałem do niezadowolenia, nie- 
chęci, opozycji, zupełnie tak samo jak 
niegdyś gardłacze sejmikowi. To cho- 
roba Polski, a nie stronnictwo  poli- 
tyczne. Choroba, którą mieliśmy w 
XVII wieku i jak silną jeszcze. Przy- 
pomina się wiersz Puryszkiewicza, 
niecenzuralny, nie do druku о rewo- 
lucji rosyjskiej,przedstawiający chaos... 
wsio smieszałaś, Ta bezprogramo- 
wość, bezplanowość endecji  przypo: 
mina mi ten wiersz, ten krąg zaczaro- 
wany plotek, podejrzeń, insynuacyj, 
burszowskich czapeczek, rozindyczo- 
nych dewotek, towarzystwo hypochon- 
dryków i złośników, manjaków i war- 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St, Michalskiego. i 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. #2 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. : i 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. ; 
ST. SWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARŠZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOLKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Laszuk, 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S$. Matecki. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. i 
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SOWA „PE O WRA WEDĄBOCIWA I 

istotnie B.B. da się wychować na ta- 
kiego sukcesora. Ja w to wątpię. 

Bałbym się, że B.B., jak zostanie 
same, zostanie rozsadzone walkami 
wewnętrznemi, lecz nie ideowemi, tyl- 
ko personalnemi. Właśnie nie boję 
się tego, aby jakaś walka konserwa- 
tystów z lewicą B. B. rozsadziła tę 
organizację, To niebezpieczeństwo dla 
wszystkich tak widoczne, dla mnie nie 
istnieje. Tarcia personalne będą sto- 
kroć niebezpieczniejsze. Wtedy, co dzi- 
siaj mimo całej złośliwej krytyki jest 
jednak czynnikiem łączącym, jedno- 
czącym, syntetycznym w państwie sta- 
nie się ogniskiem walki o sukcesję. 
B.B. niewątpliwie ma daleko więcej da- 
nych do rządzenia, niż endecja.  Po- 
siada za sobą wojsko, administrację. 
Ale byłyby to rządy mniejszości. Jak 
każde rządy mniejszości musiałyby 
wychodzić z niepraworządności. Pro- 
szę sobie wyobrazić rządy nieprawo- 
rządne powiększone przez tarcia per- 
sonalne. Spowodowałoby to w życiu 
Polski katastrofalne skoki. 

Pogrzeb znakomitego żołnierza--obywatela 
Zwłoki śp. posłaj pułkow. Adolfa Macieszy spoczęły na 

cmentarzu Powązkowskim 
WARSZAWA, 3-VII. PAT. W dniu dzisiejszym odbył się tu pogrzeb 

ś. p. posła płk. Macieszy. W kościele garnizonowym zostało odprawione 
uróczyste nabożeństwo żałobne, celebrowane przez ks. biskupa polowego 
Galla w asyście licznego duchowieństwa. Na nabożeństwie obecni byli re- 
pręzentanci rządu, ciał ustawodawczych, wojska, przyjaciele i koledzy zmar- 
łego oraz liczni przedstawiciele społeczeństwa. Około godz. 5 po południu 
nastąpiło wyprowadzenie zwłok na cmentarz Powązkowski. 

POCHÓD ŻAŁOBNY. \ 
Po złożeniu trumny na karawanie utworzył się olbrzymi pochód, któ- 

rego czoło stanowił szwadron policji konnej. Za nim postępowała kompanja 
253 p. p. z orkiestrą. Następnie niesiono wieńce od Marszałka Piłsudskiego 
i premj. Świtalskiego, od różnych instytucyj, związków i stowarzyszeń, a w 
tem od 14 rad powiatowych województwa warszawskiego, jako hołd pa- 
mięci zmarłego prezesa wojewódzkiego komitetu B. B. W. R. 

Dalej na poduszce niesiono liczne ordery i odznaczenia zmarłego. Na- 
stępnie kroczyły poczty sztandarowe z delegacjami Federacyj Związków 
Obrońców Ojczyzny, Związku Legjonistów, Związku Inwalidów i t. d. Wre- 
sztie duchowieństwo z biskupem polowym Gałlem na czele. : 

Za wozem zatobnym, otoczonym wojskową eskortą, szta rodzina zmar- 
łego, ministrowie: Car, Boerner, Czerwiński, wiceminister spraw wojskowych 
Kónarzewski, wiceminister spraw wewnętrznych Pieracki, przedstawiciele 
Sejmu i Senatu, różnych ugrupowań, a w tem prezes B. B. W. R. pos. Sła- 
wek, wiceprezesi klubu B. B. Radziwiłł i Polakiewicz, prezes stronnictwa” 
chłopskiego Dąbski, posłanka Kosmowska, wyżsi urzędnicy państwowi, 
pizedstawiciełe instytucyj rządowych i społecznych, generalicja ma czele 
kórpusu oficerskiego oraz nieprzeliczone tłumy kolegów, przyjaciół i znajo- 
mych zmarłego. . 

OSTATNIE POŻEGNANIE. 
Na cmentarzu pe odprawieniu egzekwij przez duchowieństwo, wy- 

głoszono nad otwartą mogiłą przemówienia. Między innemi imieniem  kole- 
gów z Sejmu i Senatu i legjonistów żegnał zmarłego prezes B. B. Sławek. 
W chwilę potem, gdy opuszczono trumnę do mogiły posypały się grudki zie- 
mi, zadźwięczała ostatnia pobudka wojskowa. Wojsko prezentowała broń, 
żegnając na wieczny odpoczynek żołnierza—obywatela. 
UEN ATS RS EISS TLTPODIOE SPARTA 

Aonserwatyšti angielscy nie poprą rozgrywki labonrzystów z liberałami 
Oświadczenie p. Churchilla itali SE ! . tak podatne na wpływy kapitalistów 3 LONDYN, 3-VII. PAT. „Przemawiając w Izbie Gmin w sprawie wyboe- j dyskretne środki kapitalistów. 

czej, Churchill oświadczył, że konserwatyści nie przyłączą się do Labour _ Nasz organizm gospodarczy znie- Party w jej usiłowariiach doprowadzenia do zupełnego zaniku раг libe- sie rządy lewicy gorzej, niż znosi rałów. ; rządy socjalistów organizm Niemiec, 
< Rozpoczęcie rokowań w sprawie podziału ubezpieczeń społecznych między pie mówiac iuż o Anglfi lecz zniesie. 

Polską a Aiemtami 
Przemysł łódzki i śląski ma swoje 
sposoby na pp. lewicowców. Ale da- 

_ , KOPENHAGA, 3-VII. PAT. Dziś zebrała się tu mianowana na podsta- łeko niebezpieczniejsze byłyby rządy nie traktatu wersalskiego komisja do spraw podziała ubezpieczeń społęcz- lewicy pod. względem państwowym. 
nych pomiędzy części górnego Štąska, które przypadły Polsce z jednej stro- Tu lewica nie da sobie rady. Raz, że ny, a Niemcami z <łrugiej stronytWobec tego, że oba kraje nie mogły dojść nie jest żadną siłą, że jest rozbita do porozumienia w tej sprawie. W skład komisji złożonej z 5 członków na szereg partyj i partyjek, przeżarta wchodzi trzech rzeczoznawców mianowanych przez Międzynarodawe Biu- ambicjami utrudniającemi współdzia- ro Pracy oraz po jednym przedstawicielu ze strony Polski i Niemiec. Polskę łanie. Po drugie, że bedzie całkowicie reprezentuje dyrektor Horowitz, radca ministerjałny w Ministerstwie Pracy zależna od mniejszości. W mojem prze- i Opieki Społecznej, Niemcy — Auilin, radca ministerjalny Ministerstwa pra- konaniu, Polska może załatwić na cy Rzeszy. Rokowania rozpoczęły się dziś przed południem. wielką skalę sprawę mniejszości, ko- 

s ie dla Cerkwi Į; j Przesilenie gabinetowe w Holandji Ukralńców, «Białorusinów, lecz ten Ukraińców, Białorusinów, lecz ten 
HAGA. 3.6. PAT. Królowa przyjęła zgłoszoną dziś dymisję gabinetu. program musi być im przez nas na- 

„Szpada ambasadorska dla p. Chłapowskiego 
rzucony. Rządy iewicy' będą to kom: - 

Podarunek imieninowy organizacyj polskich w Paryżu 

promisy polskich zasad nacjonalistycz- 
= nacjonalizmem tych mniejszo- 

* ci. Tego Polska nie znie: PARYŻ. 3.6. PAT. W dniu dzisiejszym odbyło się tutaj uroczyste wręczenie = ambasadorowi Chłapowskiemu szpady ambasadorskiej, którą komitet porozumiewaw- 
czy stowarzyszeń i instytucyj polskich w Paryżu postanowił ofiarować mu w dniu jego 

Bezsiła lewicy. 

Boję się rządów lewicy dla Polski 
nie z powodu jej programu. Uważam, 
że program lewicowy został już zrea- 
lizowany w Polsce. Proszę napisać 
konstytucję  demokratyczniejszą niż 
konstytucja 17 marca. Proszę napi- 
sać inne ustawodawstwo socjalne niż to 
nasze, nagrodzone złotym medalem w 
Genewie. Proszę stworzyć idealniej- 
szą pod względem lewicowości insty- 
tucję niż Kasa Chorych. Lewica nie 
jest straszna dla swego programu. Nie 
wiele ma w Polsce do roboty. Zresztą 
wszystkie rządy lewicowe są zawsze 

Lewica nie stworzy siły w pań- 

imienin celem uczczenia piątej rocznicy objęcia przez p. Chłapowskiego przedstawi 

z o usprawni państwo do tak 
silnej obrońy jaką musimy przygoto- 

cielstwa Rzeczypospolitej Polskiej we Francji.h : a. AE al 
TD SPA ь 

wać ze względu na nadchodzące nie- 

Sensacyjny proces sądowy w Berlinie 
bezpieczeństwa. 

Sprawa fałszerzy dokumentów politycznych 
Konkluzje. 

BERLIN. 3-VI. PAT. Dzisiejsza przeciwko fałszerzom tajnych doku- Niebezpieczeństw zagranicznych nie 
mentów politycznych b. tajnemu radcy Oriowowi i b. carskiemu oficerowi Pawłonow. BYłO, a władzę wziął Marszałek, bo skiemu przyniosła cały szereg sensacyjnych rewelacyj. Na wniosek obrony sąd prze- Sejm nie dorósł do załatwienia na- słuchał b. generała rosyjskiego von Lampego ze względu та okoliczności i: i ityki i zdykwalifikować obu ee świadków a szefa rosyjskiego błura iafoc was ce! BOJ wowostio MB można sądzić, że konstytucja 17 mar: 

ca, otrzymawszy sukcesję po Mar- 
szałku, da sobie radę z temi niebez- 
pieczeństwami zagranicznemi. 

Monarchja konstytucyjna dlatego 
jest instytucją idealną, że działa wte- 
dy, gdy jest pustka woli i siły do 
rządzenia w państwie, a oddaje tę 
władzę wtedy, gdy w państwie poja- 
wia sią ta siła do rządzenia. To jest 
ta elastyczność monarchji. Żadna ludz- 
ka fantazja nie potrafi skonstruować 
Sytuacji, w której sukcesję po Mar- 
szałku mogłaby objąć endecja, prze- 
widuję katastrofę, jeśli tę władzę obej- 
mie lewica wespół z mniejszościami, 

Straszne są dla Polski rządy mniej- 
Szości z tarciami personalnemi, bez 
silnych podstaw konstytucyjnych. Aby 
dzieło Marszałka przetrwało wieki 
musi on zostawić uregulowaną po 
sobie sukcesję, przedłużyć swój autc- 
rytet i dać granitową podstawę temu 
przedłużeniu. Monarchja godzi się w 
niektórych krajach nawet z socjalistami, 
to kłamstwo, żeby monarchja sama 
w sobie była programem społecznym. 
Zarzucają mi, że uważam monarchję 
za cudowny środek na wszystkie cho- 
roby. Nieprawda. Dynastja Piłsudskich 
może dać tylko dwie rzeczy, ale te 
dwie rzeczy tylko usprawnią Polskę 
dó. walki z niebezpieczeństwami, które 
nas czekają. 1) stworzy ośrodek, cent- 
rum przeznaczone do skupiania kon- 
sekwentnej i stąłej polityki zagranicz 
nej, 2) będzie regulatorem niedopusz- 
czającym wolnej i niepraworządnej 
KORE B w dochodzeniu do wła- 

y. 
Oddanie sukcesji konstytucji 17 

Marca, po tem wszystkiem, co przežyli- 
šmy—to otwieranie w historji Polski 
książki z nowemi zamachami stanu 
ze wszystkich stron udanemi, nieuda- 
nemi i usiłowanemi. Cat. 

macyjnego w Berlinie Siewersa i korespondertta nowojorskiego 
kera. 

> > PE W. OPAŁACH. 
brona zarzuca Siewersowi fałszowanie dokumentów, denuncjacje i Ž jų do czynów, kolidujących z kodeksem karnym. Przeciwko Kniekebockerowi ae e: tacza zarzut, że jako b. korespondent prasy Hearsta, stał równocześnie na usługach G.P.U. i odegrał w aferze Orłow-Pawnołowski rolę prowokatora. Miał on między inne- mi oświadczyć że może w Ameryce zużytkować zarówno dokumenty przeciwko зепа- torowi Borahowi, jak i dokumenty, wystawiające chłubne świadectwo senatorowi, Fal- 

syfikaty, otrazymane od Pawnowskiego, ogłosić miał Knickebocker z zupełną świado- 
Emir z až i z Sake miał nawet — jak twierdzą obrońcy— wnieść si adową przeciwko koncernowi Hearsta z falsytika.. kp o Ao Pi powodu ogłoszenia talsyfika. 

Świadek Lampe zeznał, że raz tylko w 1924 roku zetknął się z Siewersem, 
mu zaproponował nabycie dokumentów antybolszewickich. 

у : ZEZNANIE RED. KNICKEBOCKERA. 
Wśród ogólnego napięcia zeznawał korespondent „Evening Post* Knickebocker, 

zaprzeczając RE wszelkim oskarżeroim, uwłaczającym jego czci. W czasie 
dalszej rozprawy Pawłonowski oskarżał Orłowa o to, iż jest sprawcą fałszerstwa doku- 
mentów kompromitujących. Ё 

Ortow bronił się tem, iż falsyfikaty dostarczyli mu agenci G. P. U. Świadek Da. 
chel oświadczył, iż Pawłonowski zobowiązał się dostarczyć mu niesłychanie kompro- 
mitujących dokumentów przeciwko osobistościom niemieckiego świata politycznego. 

„Evening Post* Knicke- 

który 

Se Jakiś djabelski zaczarowany cholstwem, 
hałaśliwy krąg. ° 2 ы z 

Odpowie mi ktoś, jakito oni mają Niebezpieczeństwo tarė per- 
plany, mają programy, mają kongre- sonalnych. 

Blok Bezpartyjny nie jest organi sy. Trzeba pamiętać, że w polityce 
program nieziszczalny nie jest progra- zacją bezideową. To nieprawda. Ta 

zasada „dobro państwa ponad wszyst- mem. To, co się gada na tych kon- 
gresach, nie prowadzi do niczego, ko" jednak zaczyna kiełkować, zaczy- 

na przerabiać umysły tych ludzi któ- prócz do bezpłodnego podniecania 
ludzi przeciw rządowi, bo jeśli się nie rzy niespodzianie dla siebie samych 

znaleźli się razem. | będąc bezstron- chce oktrojowania konstytucji, (a en- 
decy tę myśl wykluczają) to, na pod- nym i objektywnym przyznać trzeba, 

że ta zasada robi dużo dobrego i stawie konstytucji 17 marca endecy 
będą zawsze bici, zawsze gromieni i znakomite spustoszenia w uprzedniej 
prócz złośliwej krytyki żadnej roli w psychologji członków B. B. 

Ale tylko, że ta ideologja B. В. Polsce nie odegrają. 
Odwołam to wszystko, co o ende- jest jeszcze bebe. Trzeba mieć dużo 

cji napisałem i przestanę pisać jako optymizmu i pogody, aby twierdzić, że 
dziennikarz, jeśli mi jakiś endek do- to będzie robić tak znakomite — ро- 
wiedzie, że ma pewność, iż po oba stępy, że gotowe będzie do objęcia 
leniu rządów Marszałka oni, endecy, sukcesji po Marszałku. Rozmawiałem 
a nie lewica obejmie rządy i że wo kiedyś z jednym z najzdolniejszych 
bec tego ich opozycja wobec rządów ludzi B.B., dziś niewątpliwie najzdol- 
Marszałka jest walką partji dążącej niejszym z ministrów Marszałka i jak 
do władzy, a nie degenerackiem war- go wtedy rozumiałem, on sądził, że



ECHA KRAJOWE 
Ujęcie głośnego leśniczego-deiraudanfa w... 

Argentynie ) 
ВАВАМО\МС2Е, 3 - УП. (Те!. wł.). Jak się dowiadujemy, na- 

deszła tu półoficjalna wiadomość, że leśniczy Jaroszewicz, który 
przed kilkoma tygodniami zdefraudował paręset złotych i zbiegł 
za ocean został aresztowany w Argentynie. O ile wiadomość ta 
będzie prawdziwą, to rzecz zrozumiała leśniczy - defraudant wy- 
dany będzie niebawem władzom polskim. W związku z tem 
spodziewać się należy ujawnienia innych wspólników defraudacji. 

Pijany szofer spowodował kafasiroję autobusu 
na linji Mir—Stolpce 

STOŁPCE, 3 VII. (Tel. wł.). Przed kilku dniami w pobliżu mia- 
steczka Turzec wywrócił się autobus, kursujący między Mirem a Stołpca- 
mi. 8 osób potłuczonych. Jak twierdzą podróżni, niegroźna na szczęście 
w skutkach katastrofa ta spowodowana była przez kierowcę autobusu, 
który był w stanie nietrzeżwym. 

Wyrok na morderców hraci Marfiłowiczów 
NOWOGRÓDEK, 3 VII, (Tel wł. „Słowa*) W dniu wczorajszym Sąd Okrę- 

gowy zasądził Juljana i Arsenjusza Martiłowiczów na karę bezterminowego cięż- 
kiego więzienia za zamordowanie swych krewniaków: babki Anisiei, stryja Mi- 
chała i ciotki Eutopji. Ohydnego tego mordu dokonali Martiłowicze w zamia- 
rze zawładnięcia kilkunastoma dziesięcinami ziemi. 

Sprawa ta, zaznaczyć należy była pierwszą w nowogródzkim Sądzie Okrę- 
gowym, prowadzoną w myśl przepisów nowego kodeksu postępowania karnego. 

Niezwykle tragiczne wydarzenie w Klecku 
‚ № tle Ёоіус:і‹і pieniędzy chorąży KOP-u Pijanowski 
1-ą osobę zabił, 2—ciężko ranił i sam usiłował popełnić 

samobójstwo. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Nowogródka). 

Wczoraj w miasteczku Klecku, powiatu nieświeskiego wydarzył się nie- 
zwykle tragiczny wypadek, który według opowiadania naocznego świadka zaj- 
ścia RSE następujący: 

Około godziny 7-ej rano do mieszkauja Chai Kutnowej przyszedł chorą- 
ży 9 baonu KOP u, niejaki Pijanowski z prośbą o pożyczkę pieniędzy. Kutno- 
wa pożyczki odmówiła mu. Chorąży Pljąnowski zaczął nalegać, a w koficu gro- 
zić, lecz i gdy to nie poskutkowało wyjął gwałtownym ruchem rewolwer i cel- 
nym strzałem położył Kutaową trupem na miejscu. 

W mieszkaniu obok znajdował się mąż Kutnowej Lejzor, który rzucił się 
na szaleńca chcąc go rozbroić, lecz Pijanowski dwoma strzałami zranił go cięż- 
ko. Następnie szalony chorąży skierował broń do znajdującego się w pokoju 
furmana Nejburka Mowszy raniąc go równieżciężko. W końcu ostatnią kulą 
usiłował pozbawić się życia. 4 

Ciężko ranne ofiary Pijanowskiego: Lejzor Kutno i Mowsza Nejburk wal- 
'czą ze śmiercią. Również beznadziejnym jest stan sprawcy tragicznego zajścia. 
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SŁOWO 

Termin oposzcienia murów Watykanu przez Ojca Świętego 
RZYM, 3-VII. PAT. Potwierdza się wiadomość, że Ojciec św. opuści 

25 b. m. mury Watykanu, by wziąć udział w procesji. 

Kompromis w sprawie konkordafu w Prusach 
Złamanie uporu opozycji 

: „BERLIN. 3.6. PAT. Rokowania między frakcjami sejmu pruskiego 
się dziś zawarciem kompromisu w sprawie konkordatu, Na podstawie wniosku frakcji 
demokratycznej zgłoszony został na dzisiejszem posiedzeniu komisji głównej sejmu 
pruskiego projekt, żądający zapewnienia kościołowi ewangelickiemu równego trakto- 
wania z kościołem katolickim. 

Rząd pruski zobowiązał się porozumieć w najkrótszym czasie z generalnym sy- 
nodem kościoła ewangelickiego celem zawarcia umów, równających się konkordato- 
wi, które zabezpieczyć mają interesy kościołów ewangelickich w Prusach. W ten spo- 
sób opozycja niemieckiej partj! ludowej przeciwko  konkordatowi ze StolicąApo- 
stolską zostąła złamana. 

Powrofna podróż z Włoch JE. ks. Kardynała Hlonda 
Odjazd z Wiednia do Pragi 

WIEDEN. 3.6. PAT. Kardynał prymas ks. Hlond wyjechał dziś o godzinie 8 
rano do Pragi, żegnany na dworcu przez posła Rzeczypospolitej Polskiej w 
Wiedniu Karola Badera, Ks. prymas Hlond będzie w Pradze gościem arcybi- 
skupa praskiego. 

Boliwja i Paragwaj pod znakiem pokoju 
WASZYNGTON. 3.6. PAT. Boliwja i Paragwaj wyraziły zgodę na wyty- 

czenie granic w drodze pokojowej. 

Tępienie kandytyzmu w odradzającym się Meksyku 
23 zbirów zawisło na słupach telegraficznych 

MEKSYK. 3,6. PAT. Oddział wojska zatrzymał 23 osobników, którzy do- 
konali zbrojnego napadu na miejscowość Atotonilco, zabijając IG z miesz- 
kańców. Wszyscy członkowie bandy zostali straceni, ciała zaś ich wywieszono 
na słupach telegraficznych. 

Kafastrofalna hurza w Bośni 
11 ofiar w Indziach—i miljonowe straty materjalne 
BIAŁOGRÓD. 36, PAT. W Bośni szalała gwałowna burza, powodując wy- 

lew rzeki Bosni. 1l osób poniosło śmierc. Szkody materjalne są bardzę znacz- 
ne. Woda uniosła liczne stada owiec. Komunikacja kolejowa została przer- 
wana. 

FZafarg w przemyśle włókienniczym w Bielsku 
zlikwidowany 

BIELSKO, 3-VII. PAT. Po dwudniowych pertraktacjach pod przewod- 
nictwem okręgowego inspektora pracy inż. Gallota doszło do porozumienia 
w sprawie zatargu w przemyśle włókienniczym w Bielsku, Białej i okolicach, 
trawjącego od dłuższego czasu. Zatarg został zlikwidowany na podstawie 
przedłużenia umowy do końca października. W międzyczasie strony zobo- 
wiązały się opracować do dnia 30 września r. b. ewentualnie przy współ- 

zakonczyły 

  

  

ledztwo pierwiastkowe prowadzi policja oraz żandarmerja wo) owa. 

Znowu katastrofy lotnicze 
NOWOGRÓDEK. 3.VII. (Tel. wł. „Słowa*). W ostatnich dniach znów wydarzyły 

się na terenie województwa nowogródzkiego dwie 
szczęście nie dały ofiar w ludziach. Pierwsza katastrofa miała 

lotnicze, które na katastrofy 
miejsce onegdaj na 

polach wsi Chudopol, gm dobromyskiej. pow. baranowickiego W skutek defektu mo- 
toru zmuszony był lądować samolot 5 pułku 
Aparat zdruzgotany. Lotnicy wyszli cało. 

lota., prowadzony przez 2 lotników. 

Analogiczna katastrofa miała miejsce dnia tegoż gkoło Rudy Jaworskiej w po- 
wiecie słonimskim. Samolot pilotował kapitan Rutkowski. 

ZA 

— Wołyń dla głodującej Wileńszczyzny. 
Akcja pomocy dla głodującej ludności Wi- 
leńszczyzny zatacza tu coraz szersze kręgi. 
Protektorat nad całą akcją na Wołyniu objął 
wizytator liceum  krzemienieckiego p. Ju- 
ljusz Poniatowski, b. poseł, wice-marszałek 
i minister. W Krzemieńcu, z inicjatywy sta- 
rosty krzemienieckiego Bolesława  Bukow- 
skiego organizowane są loterje fantowe, 
kwesty uliczne, konkursy  hippiczne, etc 
Ostatnio odeszły już z Krzemieńca dwa wa. 
gony produktów spożywczych, przeznaczo- 
ne dla Wileńszczyzny. W najbliższych cza- 
sach odchodzić będą dalsze transporty. 
Istnieją komitety powiatowe i gminne. 
Wznawiane obecnie przez starostę Bukow- 
skiego T-wo Przyjaciół Krzemieńca, a prze- 
dewszystkiem pr rowie i młodzież liceal- 
na i szkolna bierze wybitny udział w popu- 
laryzowaniu całej akcji. i. b. 

  

OLKIENIKI 

— Kpiny Zarządu Autobusów. Dnia 21 
czerwca r.b. kilku urzędników państwowych 
chciało udać się autobusem z Wilna w kie- 
runku Olkienik. W tym więc celu podążyli 
na plac Orzeszkowej skąd o godz. 19 według 
oficjalnego rozkładu mieli wyruszyć w po- 
dróż. Niestety po długiem i niecierpliwem 
oczekiwaniu żaden autobus w stronę Wil- 
no-Olkieniki w oznaczonym czasie nie ru- 
szył. Okazało się jednak, że autobus prze- 
pisowy wyruszył z Wilna już o godz. 17!- 
(a więc o dwie godziny wcześniej) ° Po- 
dobno tłumaczy się to tem, że żydom spie- 
szyło się wówczas na szabas (był to bowiem 
piątek) Hola, właściciele autobusów" Żydom 
wolno się śpieszyć lecz wam nie wolno 
zmieniać iure caduco rozkładu, zatwierdzo- 
nego przez władze państwowe! Cóżby to 
było, gdyby np. pociągi poszły za waszym 
»przykładem?Punktualności więcej posiadacze 
autobusów! Urzędnik. 

   

  

KOBYLNIK (pow. Postawski) 

— Walny Zjazd oddziału Związku Pra- | 
cowników Gminnych pow. Postawskiego. 

W dniu 29 czerwca b. r. odbył się w Ko- 

bylniku walny Zjazd członków powiatowego 
Oddziału Związku Pracowników Gminnych 
powiatu Postawskiego. 

Oprócz spraw organizacyjnych i zawo- 
dowych zjazd obradował nad, projektem 
Centralnego Zarządu Zw. Pr. Gm. o po- 
budowaniu własnego domu związkowego w 
Warszawie. 

Zebrani pracównicy gminni jednogłośnie 
uchwalili poprzeć projekt Centralnego Za- 
rządu Związku przez aa do Kasy 
Związku w ciągu 2 — 3 lat na budowę gma- 
chu związkowego po 100 zł. od Sekretarza 
gminy i po 50 zł. od pomocnika sekretarza 
w charakterze pożyczki  bezprocentowej, 
która będzie członkom spłacana w miarę 
gromadzenia się środków po wybudowaniu 
domu. 

W ten sposób -kosztem około ł milj. zł. 
ma powstać w Warszawie w ciągu dwóch 
lat okazały gmach związkowy który mie- 
šcič będzie salę obrad, drukarnię związkową, 
bursę dla słuchaczów Studjum Administra- 
cji Komun. przy W. W. P. , bursę dla synów 
i córek członków związku, uczących się w 
Warszawie, oraz inne niezbędne _pomiesz- 
czenia. 

Po zakończeniu obrad, odbyło się przed- 
stawienie amatorskie, - zorganizowane stara- 
niem Zarządu Oddziału Związku prży życz 
liwym udziale Nauczycielstwa i członków 
koła młodzieży wiejskiej. Odegrano sztucz- 
kę Przybylskiego pod tyt. „Wdowa z musu*, 
po czem odbyła się zabawa tanecznse-qbgkń 
poczem odbyła się zabawa taneczna, która' 
zgromadziła licznych gości z całej gminy. 
Czysty dochód z przedstawienia i zabawy 
przeznaczono na fundusz dyspozycyjny Pa- 
na Marszałka Piłsudskiego. 

Życzyć należy pracownikom gminnym 
innych powiatów, aby w sprawie budowy 
domu związkowego poszli za przykładem 
swych kolegów z pow. Postawskiego, wów- 

s niewątpliwie projekt swój w 0 

wnet 

   

        

@ 
czasie zrealizują. 

udziale inspektora pracy, 
dziernika r. b. 

nową umowę, która wejdzie w życie od 26 paž- 

įSokoli 2 Ameryki w Katowicach 
KATOWICE, 3-VII. PAT. Dzisiaj przybyła tu wycieczka sokołów ame- 

rykańskich w liczbie około 270 osób. Wycieczka zabawi na Śląsku dwa dni. 

  

  

Piažę 

wyrnaganiom i Waszej kieszeni. 

warunki З   
    

Pierwsza Plaža! 

Szukanie wygodnego miejsca. Na krót- 
ką chwilę wszyscy giną w kabinach 
i koszach — wkrótce zjawiają się w 
wielobarwnych kostjumach kąpielo- 
wych i biegną ku nęcącym falom. 

ujrzycie powtórnie 
przeglądając Wasze zdjęcia 

“Kodak“ 
Jedno spojrzenie na zdjęcie “Kodak" przeniesie Was 
znów w szczęśliwe czasy wakacyj. 
wprost obowiązkiem zabrać ze sobą "Kodaka'? 

Kilka minut wystarczy do poznania 

Każdy większy skład przyborów fotograficznych dostar- 
czy Wam "Kodaka", który będzie odpowiadał Waszym 

od zł. 70.— i "Brownie" (dla młodzieży) od zł. 33.— 

konieczne 
do dobrego zdjęcia: 

„gparał "Kodak", błona "Kodak" i papier "Velox", 

Kodak Sp. z a. ». Warszawa, plac Napoleona 5. 

P. 29.—9. 

Czyż nie jest 

“Kodaka" 

"Kodaki" w cenie 

  

      
    zona ke TTT 

Pogrzeb generała Bootha szela armji 
Thawienia 

Przy udziale przeszło dziesięcioty- 
siącznego tłumu i z wielką pompą, 
odbył się dnia 25 czerwca w Londy- 
nie pogrzeb generała Bramwella Bo- 
otha, szefa salutystów, syna založy- 
ciela Armji Zbawienia, sekty, liczącej 
dziesiątki tysięcy członków, nietylko 
w całym imperjum brytyjskim, ale za- 
równo na kontynencie Europejskim 
jak i w Ameryce. 

Wszyscy zapewnie pamiętają za- 
żarty spór jaki toczył się mniej wię- 
cej przed rokiem, o objęcie naczelne- 
go kierownictwa nad armją zbawienia, 
z powodu starości i choroby gen. Bo- 
otha. Despotyczny starzec, pomimo 
ciężkiej choroby nie chciał z zajmowa- 
nego stanowiska ustąpić na rzecz gen. 
Higginsa, dopiero po dłuższych dy- 
skusjach i namowach, przelał funkcje 
kierownicze na córkę swoją Katarzy* 
nę Booth, zachowując dla siebie do- 
żywotni tytuł i pewne przewileje. 

Po nabożeństwie żałobnem w AI- 
bert Hall, na którem mowę  pogrze- 
bową wypowiedziała córka  niebosz- 
czyka, komendantka Katarzyna Booth, 
wspaniały kondukt żałobny wyruszył 
ku cmentarzowi Abney Park, wstrzy- 
mując na kilka godzin ruch uliczny w 
centrum Londynu. 

Zgodnie z tradycją salutystów, że 
śmierć jednego z członków armii, jest 
właściwie jego wyzwoleniem i przej- 
Ściem do chwały, kondukt nie miał 
smutnego charakteru żałobnego. Ty- 
siące salutystów obojga płci biorą- 
cych udział w pogrzebie miało na rę- 
kach, w miejscu krepy opaski białe. 
Duża ilość sztandarów o żywych bar- 
wach łopoczących na wietrze nada- 
wała konduktowi charakterį wesela i 
pogody, ba nawet auto wiozące trum- 
nę owinięte kolorowymi szarfami w 
niczem nie przypominało grozy ža- 
łobnego karawanu. Z 

  

Uratowanie „„łamancji”* 
Jak już donosiliśmy, hiszpański : 

hydroplan „Numancja”, który pod ko- 
mendą Franca wystartował z Kartagi- 
ny do Nowego Jorku, i od tygodnia nie 
dawał znaku życia, był już uważany za 
zginiony. 

Na poszukiwanie „Numancji” i jej 
załogi, wyruszyły solidarnie liczne 
statki i hydroplany hiszpańskie, por- 
tugalskie, francuskie, włoskie, i angiel- 
skie, przez czas długi bezskutecznie 
przetrząsając powierzchnię morza w 
okolicy Azorów. Wreszcie hydropla- 
nowi „Eagle“, udało się odnaleźć „Nu- 
mancję”, walczącą ze wzburzonem mo- 
rzem, w chwili gdy aeroplan angielski 
miał już podążyć z powrotem, wśład- 
za statkiem macierzystym. 

Uradowani lotnicy, znajdując się na 
pokładzie parowca „Eagle*, który ich 
odstawił do Gibraltaru, opowiadają: 
Że zbłąkawszy się w gęstej mgle po 
dłuższym  krążeniu, byli zmuszeni 
osiąść na morzu z powodu zupełnego 
wyczerpania zapasu benzyny. Przez 
osiem dni, ciągle walcząc z burzliwą 
falą oceanu krążyli w poszukiwaniu 
jakiegoś statku, któryby ich wyrato- 
wał. 

Eksperyment z „Numacją”, wykazu 
je jasno że do przelotów transatlanty- 
ckich należy używać wyłącznie hy- 
droplanów, które przy przymusowem 
lądowaniu pozwalają przez czas dłuż- 
szy utrzymywać się na wodzie. 

Gdyby Franco i jego bohaterzy 
towarzysze, dokonywali lotu zwykłym 
aeroplanem, oddawna już z pewnością 
powiększyliby oni liczbę ofiar trans- 
oceanicznych raidów, 

Rząd hiszpański wystosował  g0- 
rące podziękowanie do wszystkich rzą 
"dów narodów biorących udział w po- 
szukiwaniu Numancji, a zwłaszcza do 
eskadry angielskiej, której udało się 
szczęśliwie uratować lotników od za- 
głady. . 
mó Z.K. 

Nowy podatek w Paryżu 
Początek tegorocznych upałów, 

przyniósł mieszkańcom nadsekwań- 
skiej stolicy całkiem nowe zmartwie- 
nie, które zarówno boleśnie się odbi- 
je na ich kieszeniach jak też przynie- 
sie im sporo zabiegów i kłopotów. 
Dobroczynny wpływ kanikuły, na-* 
tchnął czczigodnych ojców miasta Pa- 
ryża, biedzących się nad wynalezie- 
niem nowego źródła dochodów dla 
wiecznie pustej kasy  magistrackiej, 
mianowicie do rozlicznych podatków 
miejskich dodano podatek od storów, 
jakgdyby fakt osłaniania okien stora- 
mi, był luksusem dowodzącym o 
wielkiej zamożności mieszkańców." 

Aby mieszkańców Ville lumiere, 
tym nowym podatkiem kompletnie 
uszczęśliwić, a zarazem zmusić ich do 
ćwiczeń matematycznych, podatku nie 
wyznaczono ryczałtowo tyle a tyle 
od story, ale podzielono story na 
cztery kategorje, przy których obo- 
wiązują różne pomiary i różna staw- 
ka podatkowa. Przy markizach jest 

i 

stosowana najdroższa stawka i nają * 
skomplikowańsze pomiary powierzchni. 
Przytem ażeby jeszcze bardziej utrud- 
nić obliczenie, nowy dekret podatko- 
wy opiewa, że wysokość stopy po- 
datkowej od storów, zależy również 
od kategorji ulicy na jakiej się ona 
znajduje, w tym też celu podzielono 
ulice Paryża na sześć kategoryj. 

„Można sobie wyobrazić, jaką ilość 
specjalnie wykwalifikowanych urzędni- 
ków ten nowy podatek wymaga, i że 
stanie się on powodem wielu pomy- 
łek i nieporozumień przy drobiazgo- 
wych obliczeniach. 

Biedni Paryżanie, pocąc się nad 
przypominaniem sobie zadań mate- 
matycznych z czasów szkolnych, nie 
tracą jednak właściwego im dobrego 
humoru, pocieszając się że dopiero 
za rok, magistrat "vyznaczy podatek 
od cienia rzucanego na twarz przez 
kapelusz, a w jeszcze dalszej przy- 
szłości jest zapewne zmiana podatku 
od psów. Gdyż niema wątpliwości że 
nadejdzie niedługo czas w którym ry- 
czałtowy podatek od ulubieńców, bę- 
dzie zastąpiony znacznie pomysłow- 
szym systemem różniczkowania sto- 
py podatkowej, zależnie od długości 
i gęstości sierści, wielkości psa po- 
mnożonej przez wysokość lub krzy- 
wiznę jego łap. 

Widać z tego że nietylko u nas 
ale nawet w Paryżu, radcowie miejscy 
mają genjalne pomysły, uprzyjemnia- 
jące życie obywatelom. 

Całe szczęście, że do kochanego 
Wilna mody paryskie przychodzą ze 
znacznym opóźnieniem, możemy więc 
mieć nadzieję że dobrych parę lat mi- 
nie, zanim nasz Magistrat, ; podatkiem 
od stor nas uszczęšliwi, a do tego. 
czasu, do obliczeń będą już zastosg* 
wane specjalne arytmomeiry. 'Z. K. 

W średniowieczn mie było lodowców. 
u stóp Mont Blanc, 

Na posiedzeniu towarzystwa na- 
ukowego w Daupninć, inżynier August 
Couchayer zakomunikował ciekawą 
hipotezę 0 egzystencji lodowców w 
średniowieczu. 

Autor zbadał jaka wysokość 
temperatury w lecie pozwala utrzy- 
mać się opadom śnieżnym, które w 
epoce średniowiecza były znacznie 
obfitsze. Powyższy problem; polega 
na ustaleniu granicy wieczystych Śnie 
gów w epoce średniowiecza. Otóż 
maksymalna temperatura topiąca Śnie- 
gi spadła o 12 stopni od średnio- 
wiecza do naszych czasów. 

Z tej przyczyny granica wieczy- 
stych śniegów była iw średniowieczu 
o 2400 metrów wyższa i sięgała do 
poziomu 5100 metrów. To też wyso- 
ki na 4810 metrów szczyt Mont Blanc 
nie mógł być pokryty w lecie wieczy - 
stym śniegiem. 

A ponieważ lodowce powstają tyl- 
ko u stóp szczytów pokrytych Śnie- 
giem w lecie, tam gdzie niema wie- 
czystych śniegów, niema i lodowców. 

Według teorji p. Augusta Boų- 
chayer w Średniowieczu, a właściwięj 
w roku 1248 nie było lodowców ami 
na Mont Blanc, ani nigdzie w Europie. 

  

„ÓBEJŚCIE" 
Tym. to zostali po drodze poświęcam. 

(Wołyń, 1920 r.) 
— Panie nieznany, który stanąteś 

na progu mego domu i kazałeś mi ge 
opuścić — zawsze pamiętać będę two- 

je słowa twarde i nieubłagane, twcją 
twerz, czarną od prochu i twoj: zimę” 
czone oczy... Widzę cię tóraz —- i zaw- 
sze — jak stoisz w drzwiach — z krót 
kir karabinkiem na ramieniu — ciem- 
ny, opalony, pachnący dalekim pciem 
i bitwą.... „Jesteśmy otoczeni ze wszy- 
stkich stron... Ani chwili zwłoki!...'* 

Nie masz litości nad nami. Musimy 
odejść... Musimy przeciąć nasze detych 
czasowe życie ostrzem niespodziewane 
go ciosu. Zostawić wszystko — i 
odejść... : 

Żegnam mój dom, Żegnam ściany. 
wśród których trwa, jeszcze liasz 
śmiech — i nasze marzenie — i echo 
bajek, opowiadanych przez dawno 
zmarłą nianię... 

Idę, przez smutne, ździwione poko- 
je i wszędzie idą za mną  spłoszune 
wspomnienia... Dokąd że odejść stąd 
nam, w jakie miasta nieznane? Zosta- 
wić — wszystko... Więc dom, —- 1 

  

sprzęty — i drzewa — i kwiaty — i 
niebo nad domem — i całą treść nasze- 
go radosnego, dziecięcego życia... Ma- 
lutkie, bezwartościowe zabawki umrą 
chyba z żalu za nami w głuchej ciszy 
opuszczonych pokoi. 

— Ogród tonie w słońcu. Nic nie 
wie jeszcze, że oto już odchodzimy na 
zawsze... W altanie, wśród spląta- 
nych, ogromnych bukietów liljowego 
bzu, jedliśmy wczoraj ostatni podwie- 
czorek — kakao w malinowych filiżan- 
kach, które także muszą pozostać... Na 
ławce leży zapomniana książka fran- 
cuskie wydanie „Nibelufigów*, z naj- 
cudniejszemi kolorowemi obrazkami... 
O, róże, róże na klombach! Taka ich 
moc... Mogłabym je pościnać, ale zwię- 
dną wszak w drodze... Wysoki mur z 
czerwonawych, pokruszonych cegieł 
pną się po nim gałęzie chmielu i powo- 
je, o subtelnych, bladobłękitnych kieli- 
chach... Tam, za murem — jest Życie. 
Nudne, niezrozumiałe życie dorosłych 
— pozbawione kolorów i bajek, kwia- 
tów i motyli, nie znające uroku słod- 
kich, lepkich karmelków ani papiero- 
wych malowanek... Życie o poważnej, 
obojętnej twarzy i mądrych oczach. 
Nie znam go i nie pragnę poznać. Nic 
mi o niem nie powie mały ptak, co 
ponad murem przelatuje i rozpoczyna 
w krzakach berberysu radosny swój 
świergot... Pracowite mijają ranki 
wśród słońca, traw i piasku. Złote cie- 

nie kładą się poprzez splątaną siatkę 
gałęzi na nasze głowy; motyle białe 
i żółte trzepocą w pobliżu naszych war 
koczy i kolorowych kokard, które im 
zdaleka przypominają kwiaty...  Dre- 
wniana taczka sunie ostrożnie bo żwi- 
rowych ścieżkach — piasek nasypuje 
się da trepków — słońce pachnie lew- 
konjami, trawą i mocną słodyczą bia- 
łych róż. Brzęczą koniki polne i dzi- 
wne muchy o lśniących, przezroczy- 
stych skrzydełkach. Przez otwarte ok- 
na kuchni słychać, jak kucharka sieka 
mięso; kury gdaczą na dziedzińcu — i 
skrzypią sznury huśtawki... 

Lato mojego dzieciństwa .... 

* * * 

Muszę przestąpič czerwony, wyso- 
ki mur i spojrzeć w oczy prawdziwemu 
życiu. : 

Nie wiem, dokąd idę... Nie mogę 
zrozumieć treści słowa: nigdy... I nie 
wiem, czem jest rozstanie, czem jest 
odejście... Ostatni raz patrzę na ścia- 
ny mego domu... I cicho szepcę dziwne 
nieznane, najsmutniejsze słowa pożeg- 
nania... „Żegnajcie — żegnajcie moje 
mury — moje drzewa... Huczą daleko 
armaty i zbliża się ku wam zagłada, 
ruina i śmierć... 

Zginą wraz z wami złote promie- 
nie słońca, ślizgające się po podłodze 
dziecięcego pokoju, po zielonym dywa 
nie i białych krzesełkach... 

Zginą pluszowe niedźwiadki i śmie 
szni pierroci, w czapkach z dzwonecz- 
kami — Pachnące, różowo-żółte ga- 
łęzie akacji za oknem i wróble, świer- 
gocące w cieniu szarej sztory. 

Żegnaj kolorowa bajko mego życia 
— ciszo wieczorów zimowych — bez- 
trosko dziecięcych snów... 

* * * 

Samochód rusza... Nazawsze, na 
życie całe biorę w swą duszę spojrze- 
nie smutnego domu. który zostaje za 
nami: Wyciąga w dal białe firanki, po- 
wiewa ku nam, jakgdyby chciał nas 
zawrócić z tej drogi niedorzecznej i 
bolesnej... 

Widzę jego żółtawe mury i zielo- 
ny dach — widzę żelazne sztachety, 
przez które spoglądają na nas żałośnie 
drzewa podwórza... Widzę naszego 
psa... Stoi zdumiony, niepewny, co ma 
począć ze sobą. (Żegnaj, przyjacielu 
— nie obronisz mnie już nigdy przed 
złymi ludźmi....) 

Patrzę długo — ulica szarzeje w 
mgłach oddalenia.... 

I ginie mi z oczu na zawsze —mój 
dom... 

* * + 

Z chrzęstem i turkotem sunie cię- 
żarowy samochód przez równą szosę, 
pomiędzy zielenią czystych, radosnych 
pól. Ze świstem przefruwają koło nas 
malutkie, srebrne kule — posłanki 

śmierci... Och, to nic!... Taka zwykła, 
zwykła muzyka wojny... Wychylam się 
przez wysokie Ścianki auta: z tęskno- 
tą spoglądam na mijane w pędzie łany 
chabrów i myślę, jak wielki mogłabym 
z nich zrobić bukiet — na pożegnanie 
z wołyńskich szafirowych chabrów..., 
Wielkie wachlarze paproci patrzą na 
mnie z tryumiem wiedzą, że ręce mo- 
je już ich nie dosięgną. Pod jasnym 
błękitem nieba lecą jakieś ptaki... Mo- 
że za chwilę lecieć one będą nad moim 
domem, nad moim ogrodem... Patrzę 
w kochaną stronę, od której się odda- 
lam. Nie jestem już dzieckiem: szare 
nierówne kamienie bezlitosnej drogi 
prowadzą mnie w świat... Tłucze się 
w piersi małe spłoszone serce: wiem 
już, co znaczy cierpienie 

* * 

Dlaczego upadt pan nagle, panie 
rotmistrzu? 

Dlaczego zwalił się pan tak ciężko 
na nasze toboły z rzeczami? Może to 
sen ze znużenia, może omdlenie? Nie 
mam ani kropli wody, by wlać w spie- 
czone pana usta, ani by źwilżyć pana 
CZOŁO... 

Dlaczego pan nic nie mówi? Czyż 
by to już był koniec Wszystkiego, ta 
mała krwawa plamka na skroni? 
Gdzież się podziały nagle pana słowa 
i pana spojrzenie, odważne, twarde, 
gardzące śmiercią spojrzenie? Gdzież 

się podziała pana siła i niecierpliwa 
tęsknota do czynu? Wszystkie plany 
i cała energja życia — i to najcudniej- 
sze rycerskie bohaterstwo? 

— Tak cicho i tak bez sensu mo- 
głażby jakaś zabłąkana, przygodna 
kula przerwać nagle wszystko? Jakże 
to być może... Czekam, że pan wstanie 
wreszcie i powie do nas znów, swym 
poważnym, spokojnym głosem: „Nie 
wychylajcie się tak, panienki, jakaś 
zabłąkana kula może narobić biedy...* 

O, dziwny, czarny od prochu, wa- 
leczny panie rotmistrzu! Wszak to cie- 
bie; właśnie wybrała ta „jakaś zabiła? 
kana kula"... Już nie zobaczysz dóte- 
kiej Warszawy. Zostawimy cię gdzieś 
wśród wołyńskich pól, pomiędzy filjo- 
wemi dzwonkami, owsem, czy koni- 
czyną... W odwiecznej symfonji wo- 
łyńskiego stepu. С 

Zostawimy cię samego na drodzć 
naszej ucieczki przesmutnej, naszėi“ 
wędrówki, znaczonej mogiłkami. 

Może po latach, gdy powracać bę- 
dziemy do ruin naszego domu — od- 
najdziemy na tej drodze twój grób — 
i przyjdę ci wtedy opowiedzieć wszy- 
stko: o nowem życiu, nowych czynach 
i nowem, najjaśniejszem marzeniu.....--- 

Ё fanicką 
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IA: 

Nie spotykamy w razie przekazania 

* zasad majoratu, ani junioratu, ani żad- 

nego innego systemu. Wchodzi tu w 

grę cały szereg momentów, zarówno 

charakteru wybitnie racjonalistyczne- 

go, jak i zdecydowanie irracjonalisty- 

cznego, które mogą w następstwie ró" 

wnie dobrze pozytywnie uwarunkować 

jakikolwiek „system'* jak też i wyklu- 

czać go. A więc n. p. chory gospodarz 

korzysta z dojrzałości starszego syna 

kiedyindziej rozstrzyga małżeństwo 

któregokolwiek z dzieci i konieczność 

odpowiedniego uregulowania stosun” 

ków majątkowych, większa znajomość 

gospodarstwa i zamiłowanie, brak ro- 

zumu, kalectwo, nabyte wykształcenie 

i osiągnięty zawód, emigracja, sym- 

patja, zaufanie, dobre wzajemne sto- 

sunki, pracawitość, trzeźwość, uleg- 

łość, pozostanie najmłodszego, gdy 

starsi już gospodarują albo wyjechali i 

2 0: 
W Poznańskiem obejmują gospo- 

darstwa u zamożniejszych chłopów czę 

sto najmłodsi, u biedniejszych starsi, 

dzieje się to zaś dlatego, że zamożniej- 

si są w stanie dać starszym wyksział- 

cenie, wyposażyć ich i t, d. tak, że 

pozostają najmłodsi, biedniejsi zas ko- 

rzystają skwapliwie z tego, że jest już 

nowy gospodarz, który może zajino- 

wać się połączonem z tylu niedomaga- 

n'ami gospodarstwem. Nawet córki n:e 

sz wykluczone, chociaż stoją zwykle 

na drugim planie; nieraz przecież wy 

przedzą one swych braci a to albo sa- 

me albo obejmą gospodarstwo ich mę- 

żowie. 
Może tylko w Lubelskiem najczę- 

Sciej obejmuje gospodarstwo najstar- 

szy Syn. 
Objemca taki jest oczywiście uprzy 

wiłejowanym. 
Już sam fakt, że dostaje gotowy 

warsztat pracy stanowi jego uprzywi- 

lejowanie i zazwyczaj przedmiot za- 

zdrości reszty dziedziców. Jest on jed 

nak uprzywilejowanym także w tem 

znaczeniu, że wartość tego co dastajż, 

po potrąceniu spłat reszty dziedziców, 

które musi uiścić czy to im samyn: czy 

też do rąk przekazującego, jest wyż 

szą niż udział każdego w nich w owej 

kwocie. Inaczej zresztą nie bytby na- 

wet w stanie utrzymać gospoda:stwa. 

Spłaty te wynoszą w praktyce zwykie 

okało połowy tego, co dostaliby współ 
dziedzice w razie równego podziału 

Dzieje się to poprostu przez niskie 0z- 

naczenie kwot, które mają dostać, 

przez niskie oznaczenie wartości ; 
" „„spodarstwa objętego, przez zwrot czę- 

%ści ceny kupna lub fikcyjne podanie 
że została już wypłaconą i t. d. Zre- 
sztą zawsze ocenia się wartość gospo” 
darstwa nisko, niżej od ceny rynkowej, 
o 25, proc., 30 prac. do 50 proc. albo 
i jeszcze niżej czasem, tak że jest osta 
bliższą wartości dochodowej. 

- 

      

Bardzo rozmaicie przedstawia się 
również wzajemny stosunek małżon- 

ków. W każdym razie włościanie za- 

zwyczaj nie odnoszą się chętnie do 

dziedziczenia małżonków po sobie na: 

własność, ale wolą stosowanie do do- 

żywocia, czy to użytkowania części go- 
spodarstwa, czy też tylko utrzymania. 
W Poznańskiem chętnie widziany jest 
podobny system ogólnej wspólności 
majątkowej, gdzieindziej system odręb 
ności, z domniemanym zarządem mę- 
ża w Małopolsce, a z użytkowaniem w 

b. Królestwie Kongresowem. Niechęt- 

nie natomiast odnosi się ludność wiej- 

ska do niektórych wypadków dziedzi- 
czenia rodziców pa dzieciach, zwłasz- 
cza gdy potem jeden z rodziców wstę- 
puje w związki małżeńskie powtórnie. 

Ideałem ludności jest przeważnie 

równy podział majątków po rodzicach. 
O ile niejednokrotnie spotyka się 
wśród mających pozostawić majątek 
właścicieli gospodarstw rozumiejących 

+ niebezpieczeństwo i pragnących zacho 

"u wać gospodarstwo nieuszczuplone, 0 

$ tyle wśród oczekiwaczy panuje niepo- 
wstrzymany pęd do dzielenia nawet 
na najdrobniejsze kawałeczki, byle coś 
mieć. A że przytem następstwem są ta- 
kie spory, iż na wschodzie Polski mó- 
wi się: dzierutsia bo dzielatsia (biją 
się bo dzielą się), że potem wszyscy 
żyją w nędzy, to to przebiegu spadko- 
brania zupełnie nie zmienia, 

A przecież w pojęciach ludności 
wiejskiej utrzymują się pojęcia gospo- 
darstwa samodzielnego, jakkolwiek 
według pesymistycznej relacji z Mi- 
lówki w powiecie żywieckim, pojęcie 
takie już tam zamarło. Spotykamy bo- 
wiem takie określenia, jak „gospodarz 
na połowie gruntu”, „niby gospodarz'' 

it. p. Ten pęd dzielenia przed którego 

-4 łamaniem niektórzy autorzy rozpraw 
tak stanowczo ostrzegają, nie jest jed- 

nak takim żywiołem, z którym nie mo- 

żnaby skutecznie walczyć. Wchodzimy 
tu już w granice zagadnień gospodar- 
czych. 

W b. zaborze rosyjskim istniało 
ustawowe ograniczenie dzielenia grun- 
tów podobnie jak w b. zaborze prus- 
kim. Tymczasem prawo pozostało w 
pierwszym z nich bezskutecznem i bez 
celowem pojęciem w drugim zaś wy- 
warło ogromny wpływ na życie gospo- 
darcze i na przekonanie ludności. W 
XIX wieku liczba gospodarstw samo- 
dzielnych i obszar przez nie zajmowa- 

tny w Poznańskiem szybko się zmniej- 
szały, W r. 1823 było tam 48.063 go- 
spodarstw samodzielnych,  zajmują- 
cych 3.441.810 morgów; w r. 1850 je- 
szcze 47.869 takich gospodarstw i 

  

    

3.391.379 morgów; a w r. 1880 a więc 
w 20 lat później już tylko 39.389 ta- 
kich gospodarstw i 3.292.992 morgów. 
Równocześnie wzrosła ilość gospo- 
darstw niesamodzielnych z 33.960 o 
obszarze 298.141 morgów w r. 1859 
na 44.470 gospodarstw © obszarze 
522.142 morgów w r. 1880. Niemcy po 
trafili jednak pęd ten powstrzymać i 
stworzyć dużą ilość nowych gospo- 
darstw zdrowych, a w ludność wpoić 
przekonanie że niepodzielność jest 
czemś o wiele lepszem, które to prze- 
konanie udziela się podobno bardzo 
szybko przybyszom z Małopolski i b. 
zaboru rosyjskiego. Przyczyną tega 
różnego wyniku ustawowego ograni- 
czenia podzielności było bezwątpienia 
przedewszystkiem to, że w b. zaborze 
pruskim równolegle do wprowadzenia 
norm prawnych przeprowadzono sze- 
roką akcję gospodarczą. Tego właśnie 
zaniedbano uczynić w b. zaborze ro- 
syjskim i dlatego nie stworzono sku- 
tecznej zapory przeciw dążeniom do 
podzielności gruntów. 

Nie podzielam wobec tego zapatry- 
wania tych autorów, którzy twierdzą 
bezwzględnie, że ludność „nie przyję- 
laby“ takiej reformy. 

Dochodzimy, wobec tego do przy- 

    

  

"jęcia następujących danych faktycz- 
nych, które mają nam wskazać kieru- 
mek ustawodawstwa: 1) Silny i pow- 
szechny prąd do podzielności gruntów 
i gospodarstw włościańskich; 2) Wiel- 
kie rozdrobnienie tych gospodarstw; 
3) Zrozumienie konieczności przeciw- 
działania temu u gospodarzy — spad- 
kodawców, u gospodarzy  zamożniej- 
szych i wyżej stojących umysłowo; 4) 
Konieczność oporu, przeciwdziałanie 
reformie u oczekiwaczy i uboższych; 
5) Zależność oporu raczej od braku 
środków do egzystencji (brak zarobku, 
kredytu), niż od warunków wyłącznie 
psychologicznych. Możność i sposób 
przeprowadzenia reformy są więc Ści- 
śle zależne od dostarczenia objemcom 
kredytu na spłatę współdziedziców i 
od dostarczenia tym właśnie współdzie 
dzicom pracy i zarobku. « Odebranie 
tym ludziom należnej im części mająt- 
ku ich rodziców nawet w gotówce pie- 
niężnej niedostarczenie im warsztatów 
pracy i środków do egzystencji, było- 
by nietylko niesprawiedliwością więk- 
szą, niż reforma rolna bez odszkodowa 
nia, ale stworzyłoby ponadto liczną 
warstwę ludzi nie związanych nawet 
nawet owym jednym czy też pół mor- 
giem gruntu, żyjących w nędzy skłon- 

SŁÓW O 

Qłościańskie zwyczaje spadkode 
nych zawsze do gwałtów i rozruchów 
oraz podatnych podszeptom agitacji 
radykalnej i wywrotowej, wrogo uspo- 
sobionych do społeczeństwa i ładu pań 
stwowego. 
Dlatego może być bezpieczniej two- 
rzyć nowe gospodarstwa, które już nie 
miałyby ulegać podziałowi a byłyby 
dostatecznie wielkie by zaopatrzono z 
nich resztę dzieci bez podziału gospo- 
darstwa i przychodzić z pomocą go- 
spodarzom chcącym utrzymać swe go- 
spodarstwa lub zaliczyć je do niepo- 

dzielnych, niż wprowadzać ogólne 
ustawowe zakazy. Równie dobrze mo- 

żna także osiągnąć ten cel przez stałe 

dostarczanie zarobków i źródeł pracy. 
Rozważanie szczegółowę treści ma 

jących być wprowadzonemi norm pra 
wnych, zaprowadziłoby nas zbyt dale- 
ko. Wystarczy, jeśli stwierdzimy, że 
nie można poddawać całego obszaru 
Państwa pod bezwzględnie te same 
normy, ani teź nie można rozwiązywać 
problemu przez proste jednostajne ure-, 
gulowanie prawa spadkowego. Trzeba 
pamiętać o stworzonych osadach w 
drodze kolonizacji pruskiej, w drodze 
reformy rolnej, w drodze parcelacji. Na 
leży również dalej dbać o tworzenie no 
wych gospodarstw i do nich stosować 
odrębne normy. Nierównie ostrożniej 
należy postępować przy ustalaniu 
norm dla już istniejących gospodarstw 
Normy prawne muszą tu być ogromnie 
elastyczne i zróżniczkowane. Określe- 
nie osoby objemcy będzie wymagało 
specjalnych studjów. W każdym razie 
wyrażona wola spadkobiercy co do 
osoby objemcy powinna być szanowa- 
ną. Czas i sposób spłacenia współdzie- 
dziców oraz wysokości spłat — jest 
to kwestja która może być rozwiąza- 
na tylko przy dokładnym obliczeniu 
środków gospodarczych jakie państwa 
będzie miało do dyspozycji i położenia 
gospodarczego. Ogromnie drażliwem 
będzie tutaj czy i w jakiej mierze bę- 
dzie się musiało wyrządzić krzywdę 
współdziedzicom przez uprzywilejowa 
nie objemcy. Wydaje się zresztą, że 
pod tylokrotnie już podkreślonym wa- 
runkiem dbania o los tych którzy ustę- 
pują z gospodarstwa można daleko na- 
wet posunąć dowolność w treści norm 
prawn. do których ludność szybko się 
przyzwyczai, jeśli okażą sie dla nich 
korzystnemi. Same ustawy jednak ani 
nie rozwiążą tak powikłanego zagad- 
nienia, ani nie wprowadzą dobrobytu 
tam, gdzie go niema. 

Dr. Stefan M. Grzybowski 

Dziennikarze wiedeńscy z wizytą w Wilnie 
W dniu wczorajszym przybyła do Wil- 

na wycieczka dziennikarzy  austrjackich z 
Wiednia, Udział biorą w wycieczce p. p. Pa- 
weł Kisch (Neue Freie Presse), Artur Ernst 
(Neues Wiener Tagblatt), ks. dr. Rochus 
Kohlbach (Reichspost), Wilhelm Gartenberg 
(Tag), Józef Jellinek (Volkswitt), dr. Leon 

  

    
Brust (Wirtschaftliche Mitteilungen), dr. 

gmunt Miinz (korespondent wiedeński 
pism _ południowo-amerykańskich), 

Wycieczkę prowadzi kierownik biura 
prasowego poselstwa Rzeczypospolitej Pol- 
skiej w Wiedniu dr. Edmund Parnes. 

Na dworcu wileńskim powitali przyby- 

łych przedstawiciele Syndykatu Dziennikarzy 
Wileńskich, wileńskiego urzędu wojewódz- 
kiego i Touring Klubu. ; 

W ciągu całego dnia dziennikarze wie- 
deńscy zwiedzali pod kierownictwem p. 
prof. Ferdynanda  Ruszczyca osobliwości 
miasta Wilna, które wzbudziły ogromne za- 
interesowanie. Dr. Kirch w imieniu swych 
kolegów, byłych słuchaczy różnych uniwer- 
sytetów austrjackich dziękując serdecznie 
prof. Ruszczycowi za tak doskonałe infor- 
macje o Wilnie złożył w ręce profesora go- 
rące życzenia dalszego pomyślnego rozwoju 
Uniwersytetu Stefana Batorego po wszystkie 
czasy. 

Wieczoreni Syndykat Dziennikarzy wi- 

leńskich podejmował gości obiadem w let- 
niej siedzibie Klubu Szlacheckiego przy 

udziale przedstawicieli władz państwowych, 
wojskowości, miasta i prasy. 
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7 spostrzeżenia motzorekogiczma Zakładu 
Meteorologji U. B. 

z dnia 3 - VII. 1929 r 

Ciśnienie J 
średnie w m. | 

Wschód sł. g. 2 m. 53 

Zach. sł. o g. 19 m. 55 

  

761 

średnia 

Opad za do- ) 
bę w mm. ] 

Temperatura | + 216 

Wiatr ! ARE ё 
przeważający | Południowo-zachodni. 

Uwagi: Pogodnie, krótkotrwały 
deszcz. 
Minimum za dobę-l- 15". 
Maximum na dobę -l- 28 '-. 
Tendencja barometryczua: wzrost ciśnienia 

URZĘDOWA 
—(o)Doręczenia sądowe, Z dniem 1 

lipca weszło w życie rozporządzenie Min. 
Sprawiedliwości i Min. poczt i telegrafów 
w sprawie doręczania pism sądowych przez 
pocztę w sprawach karnych. 

— (a) Przeciwko „epidemji* kar. Urząd 
wojewódzki wystosował pismo do  wszyst- 
kich starostów z przypomnieniem o zarzą- 
dzeniu zmiany postępowania w przedmiocie 
nakładania kar na ludność za przekroczenia 
administracyjne. Jak wiadomo do wojewody 
wpłynęło cały szereg skarg na niesprawie- 
dliwy wymiar kar mających częściowo cha- 
rakter masowego opodatkowania. W pismie 
jest zaznaczone, że podczas najbliższych in- 
spekcyj będzie zwracana specjalna uwaga 
czy zalecane ulgi są stosowane.. 

— Policja zapoznaje się z kodeksem 
postępowania karnego. W związku z wpro- 
wadzeniem w życie nowego kodeksu postę- 
powania karnego odbyła się odprawa ko 
mendantów posterunków P. P. pow. Wil. 
Trockiego, podczas której p. prok. Bagiński 
pouczał zebranych jak mają postępować 
obecnie. 

W dniach 8 i 9 b. m. odbędzie się od- 
prawa komendantów powiatowych P. P. z 
terenu woj. wileńskiego, na której sprawa 
ta zostanie jeszcze raz gruntownie zrefero- 
wana. 

ŻAŁOBNA. 

— Przedstawiciele władz na pogrzebie 
ś. p. P. Wędziagolskiego. Wczoraj rano wy- 
jechał do Jaworowa celem wzięcia udziału 
w pogrzebie zmarłego tragicznie š. p. archi- 
tekta Pawła Wędziagolskiego, zast. starosty 
pow. Wil.-Trockiego p. Michał Łukaszewicz. 

Panu staroście towarzyszy inspektor 
samorządowy powiatu p. Niedek. 

7 MIEJSKA. 

— (0) Kłopoty Magistratu z budżetem. 
Jak wiadomo, urząd wojewódzki zatwierdził 
budżet miejski na rok 1929—30 z całym 
szeregiem zastrzeżeń oraz skreśleniem mnó- 
stwa_pozycyj dochodowych. 

Tak np. skreślono zostało 296.000 zł. 
z tytułu dodatku komunalnego do państwo- 
wego podatku od nieruchomości, oraz po- 
zycja dochodowa w wysokości 50.000 zł., 
spodziewana od eksploatacji lasów miejskich 
przyczem ta eksploatacja lasów miejskich 
wzbroniona do 1933 r. 

Razem ze skreśleniem innych pomniej- 
szych pozycyj dochodowych, pozycje  do- 
chodowe, wstawione do budżetu, zmniejsza- 
ją się prawie do 500.000 zł. 

Onegdaj Magistrat kon 
dzin nad sytuacją bez w 
go nie znalazł i postanow 
kazać komisji finansowej. 

   rował kilka go- 
cia, wyjścia  te- 
prawę tę prze- 

  

— (0) Kolonie letnie. W przyszłą nie- 
dzielę, o godz. 8 rano, na dziedzińcu Magi-- 
stratu, została wyznaczona zbiórka dzieci, 
zakwalifikowanych na kolonje letnie w Leo- 
niszkach. 

POCZTOWA. 

— (0) Zwolnienia służbowe. Na mocy 
rozporządzenia wileńskiej dyrekcji poczt i 
telegrafów, z dniem 30 czerwca zostali 
zwolnieni w drodze dyscyplinarnej za nadu- 
życia na służbie  pocztowo-telegraficznej 
Franciszek Rejmer, kierownik urzędu V kla- 
sy w Łunnie za przywłaszczenie sum skar- 
bowych i Zygmunt Borysowski, asystent X 
stopnia służbowego z urzędu pocztowego 
Wołożyn. 

\ - AKADEMICKA. 

— Zarząd Stowarzyszenia  Akademi- 
ckiego Pracy Społecznej podaje do wiado- 
mości koleżankom i kolegom, którzy zapi- 
sali się na wycieczkę, by stawili się w dniu 
4 b. m. w lokalu Instytutu Nauk Handlowo- 
Gospodarczych (dom firmy  B-ci Jabłkow- 
skich 4 piętro), na zebranie o godz. 18-ej 
celem omówienia szczegółów w podróży. 

  

  

Dawet Wędziagolski 
ARTYSTA —- ARCHITEKT 

długoletni członek W. T. A. P., zmarł tragicznie dnia | lipca r. b. w majątku Jaworowie. 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI! 

Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków. 

  

KOMUNIKATY. 
— Wycieczki rolników na P. W. K. Przez 

Związek Kółek i Organizacyj Rolniczych zie- 
mi wileńskiej, przy finansowem poparciu 
Ministerstwa Rolnictwa i odpowiednich Sej- 
mików zostały zorganizowane 5-cio dniowe 
wycieczki drobnych rolników na Powszech- 
ną Wystawę Krajową do Poznania — po 
dwie z każdego powiatu. 

Wycieczki mają na celu zwiedzić Wy- 
stawę, a w powrotnej drodze zwiedzą wzo- 
rowe gospodarstwa rolne w województwie 
poznańskiem. 

Od dnia 30-VI do dnia 2-VII r. b., 
jechało do Poznania 485 osób z powiatów: 
Brasławskiego, Święciańskiego, Postawskie- 
go, Dziśnieńskiego, Wilejskiego i Mołode- 
czańskiego. 

* Dnia 3 lipca r. b. wyruszą ostatnie wy- 
cieczki z: pow. Oszmiańskiego i Wileńsko- 
Trockiego, w ilości 160 osób. 

Wycieczkami kierują miejscowi agrono- 
mi i instruktorzy rolni. 

— żłobek im. Maryi w dn. 1 lipca zc- 
stał przeniesiony z ul. Sierakowskiego na 
Zwierzyniec do domu własnego Tow. Opieki 
nad dziećmi przy ulicy Fabrycznej Nr. 39. 

RÓŻNE 

— (a) Nadzór weterynaryjriy. Władze 
administracyjne postanowiły wzmożyć nad- 
zór weterynaryjny nad targami, jarmarkami, 
pokazami, rzeźniami i mleczarniami w celu 
zapobieżenia rozszerzaniu się chorób 
bydła, co w porze letniej może spowodo- 
wać duże straty w inwentarzu i grozić zara- 
zą. W tym też celu postanowiono by wszel- 
kie pokazy lub przetargi odbywały się za 
pozwoleniem władz administracyjnych. Nad.- 
zór stały nad targami będą mieli państwo- 
wi lekarze weterynaryjni, urzędujący 
poszczególnych starostwach. W mnie 
miejscowościach nadzór będą spełniali leka. 
rze sejmikowi. W rzeźniach co dwa miesią- 
ce winne być przeprowadzane rewizje. Mle- 
czarnie muszą prowadzić ewidencję dostaw- 
ców, posiadacze wirówek, winni osad z ma- 
szyn codziennie usuwać. Za powyższe czyn- 
ności lekarze będą otrzymywali specjalne 
wynagrodzenie, zależnie od miejscowości od 
6 do 15 zł. za dzień pracy. Spowoduje to 
odpowiednie obciążenie właścicieli zwierząt. 

(а( 5 zastępców nacz. rabina. Gmi. 

na żydowska wystosowała odpowiedź na 
pismo sfarostwa grodzkiego w sprawie za- 

stępców naczelnego rabina. Gmina uważa 

za potrzebne wyznaczenie aż 5 rabinów t.i. 
Grodzieńskiego, Ajgesa, Kagana, Fryda i 
Krakowskiego. Wśród żydów kursują wer- 
sje, że czterej z wymienionych prócz rab. 
Fryda-<kategorycznie. odmawia się od  fun- 
kcyj zastępców sen. Rubinsztejna. 

(a) Nowe stowarzyszenia. Do reje- 
stru stowarzyszeń wpisano na stałe wileń- 
skie stowarzyszenie esperantystów „Uni. 
werss'*, które niedawno rozpoczęło swoją 
aktywną działalność. 

Taksamo zarejestrowano komitet odbu- 
dowy kościoła po-Trynitarskiego na Anto- 
kolu. 

— (a) Ujedrtostajnienie typu termome- 
trów. Dowiadujemy się, że w roku  przy- 
szłym będą sprzedawane jedynie termome- 
trv posiadające tylko skalę Celsjusza. Sprze.. 
daż termometrów Reamiira będzie wzbro- 
niona. Sprzedawcy termometrów winni 
zwrócić na to uwagę i przy czynieniu za- 
kupów żądać jedynie termometrów ze ska- 
lą dozwoloną. 

    

   

  

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). „Cien“ 
z Jaroszewską. Dziś, świetna sztuka Nico- 
demiego „Cien“. Zofja Jaroszewska jest co- 
dziennie przedmiotem owacyj, gdyż jej krea- 
cja w „Cieniu* stanowi rzadki klejnot w 
dorobku artystycznym najznakomitszych 
mistrzów sceny. 

„Pigmałjon* Shawa. Wkrótce wejdzie 
na repertuar Teatru Polskiego „Pigmaljon 
Shawa z Zofją Jaroszewską w roli tytuło- 
wej. Partnerem Zofji Jaroszewskiej będzie 
p. Wyrwicz-Wichrowski. 

— Koncert symianiczny. W czwartek, 
dnia 4 lipca odbędzie się pod dyr. Zygmun.. 
ta Dołęgi koncert popularny orkiestry sym- 
fonicznej, złożony z kompozycyj wybitnie 
wartościowych z zakresu muzyki poważnej 
i popularnej. Osoba kierownika koncertu, 
dyr. Dołęgi, którego powrót do batuty po- 
witaliśmy z radością w tak udatnym, wiel. 
kim koncercie symfonicznym, daje nam zu- 
pełną rękojmię pełnego powodzenia dzisiej- 
szego koncertu. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

„ Heljos — Piękna Grzesznica. 
* Piccadilly — Niewolnica Krwawe- 

go Szeika. 
. Polonja — Na Imię jej „Kobieta*. 

Ž Światowid — Księżna Czardaszka. 
Kino Miejskie — Oddajcie mi dziecko. 

Wanda — Alama, córa morza. 
Ą Lux — Ostatni uśmiech błaznia, 

", Eden — Huczynson „Napowie- 
trzna walka”. 

Kino Kol. ,Ognisko* — Ofiary rozwo- 
dów. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) Sztandar komunistyczny. Nocy 
wczorajszej nieujawnieni sprawcy zawiesili 
na drutach telegraficznych transparent ko- 

i ny o treści antypaństwowej. Sztan- 
cja usunęła. 

— (c) Oszustwo. Przykry wypadek 
spotkał p. G. od niedawna zięcia właścicielki 
domu Nr. 18 przy ulicy Wileńskiej. Mając 
3 tysiące dolarów p. G. szukał interesu. Tra- 
fil się jakiś osobnik, który zobowiązał 
się pośredniczyć przy nabyciu  partji ma. 
nufaktury. Zaprowadzono i 

   

go do pewnej 

hurtowni na ulicy Szawelskiej, gdzie poka- 

zano towar i za pomocą podstawionej ko- 

biety udającej właścicielkę towaru wyłudzo- 

no tysiąc złotych. Gdy p. G. zgłosił się po 
paru godzinach po towar wówczas dopiero 
przekona' się że został oszukany. 

— (c) Kradzież kur. Ze składu Włady- 
sława Rynkiewicza (Artyleryjska 4) po 
uprzedniem wyłamaniu zamku skradziono 6 
kur wartości 60 zlotych. 

— Zaginięcie. Julja Piotrowska zamiesz- 
kała w Kalwarji zameldowała policję o za- 
ginięciu jej syna 13 letniego Hieronima. 

  

  

W dniu 5 lipca, jako w trzecią rocznicę śmierci 

Š T P. 

| D-ra Mieczysława Oleszkiewicza 
w kościele Św. Ducha (po Dominikańskim) o godz. 9 rano odbędzie się 

żałobne nabożeństwo, 
kolegów i znajomych 

na które zaprasza krewnych, przyjaciół, 

ŻONA, 
  

z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH. 
  
  

0 NALEŻYTĄ STAREGO WILNA OCHRONĘ. 
Dobre trzy czwaite prawej strony za* 

ułka Ignacowskiego, gdy się nim ku ulicy 
Dominikańskiej idzie, zajmują stare mury, 
łączące się 2 kościołem św. Kata- 
tarzyny. 

‚ Lat temu kilka były one, po przejś- 
ciach wojennych, tak dalece nadwerężo- 
ne, że nieraz i niejednemu z przechodni 
na myśl musiało przychodzić, że nie jest 
pewien, czy aby na niego się nie zawalą, 
czy mu aby na głowę „nie kapnie* któraś 
z dachówek, na górnej murów krawędzi 
widniejących. 

Ale jakos szereg lat prawą stroną 
Ignacowskiego zaułka chodzono (bo zresz- 

  

tą z lewej po dziś dzień chodnika niema) 
io żadnym wypadku nie było słychać. 

Że jednak wygląd murów, 0 których 
mowa, do estetycznych nie należał, że ca- 
łe były óne w dziurach od zadraśnięć kul, 
że wreszcie, jako stare, wymagały grun- 
townej restauracji i konserwacji, więc je 
odremontowano, *prawdopodobnie wzmoc- 
niono i sprawiono, że w tej nowej szacie 
ozdobą się zaułka Św. Ignacego stały, 
tworząc z niego jeden z piękniejszych sta- 
rego Wilna fragmentów. 

Jeszcze S trochę dysonansu two- 
rzyła strona lewa zaułka Św. Ignacego z 
budynkami zajętemi dziś przez D-two Obo» 
zu Warownego, ale czy to koniecznie na 
nie patrzeć trzeba, żeby w Ilgnacowski 7a- 
ułek ukroczywszy wyłuskać zeń i ten frag- 
ment starego Wilna. o którym wyżej 
wspomniałem? 

Ozdobę główną murów z zaułka Igna- 
cowskiego, jego, niejako, urodę stanowiła 
ipo dziś dzień stanowi piękna brama aku- 

  

rat vis a vis odnowionego kościoła Św 
Ignacego, położona. 

„ Uwiecznili ją na licznych fotografjach 
Niemcy, gdy w Wilnie gospodarowali; po- 
chwycił na objektyw swego aparatu Jan 
Bułhak, tak umiejętnie raz w raz odsła- 
MAY copiękniejsze miąsta naszego za- 
ytki, 

„ Bo brama z zaulka Šw. Ignacego jest 
istotnie piękną. Mimowoli ku niej wzrok 
ciągnie, gdy się ją mija. . 

„ Przykryta była dotąd, jak i całe mury, 
dachówką w dwuch kondygnacjach. A da- 
chówka ta mimo całej swej starości i 
zczernienia, dziwnie jakoś stylową całość z 
bramą tworzyła. 3 

1 teraz stała się z bramą rzecz strasz- 
na, Oto ktoś, w czyjej pieczy znajduje się 
ona, kazał daćhówki, częściowo ją chro- 
niące, częściowo zdobiące, zdjąć i zastąpić 
bląchą ordynarną białą cynkową, czy też 
cynkowaną. || 

Efekt tej „inwestycji* jest taki, jak 
efekt włożenia przez kogoś na głowę do 
eleganckiego frakowego ubrania zamiast 
cylindra, szarej cyklistówki. 

Starym murom stąła się ciężka krzyw- 
da, pozbawiono je części tego piękna i 
uroku, któremi się odznączały. 

Były czasy gdy w Wilnie konserwa- 
torskie, przy Panu Wojewodzie, funkcje 
pełnił prof. Remer, że chcąc komin popra- 
wić, chcąc rynnę starą nową zamienić, 
rrzeba było kto wie ile instancji obchodzić 
aby uzyskać zszwolenie. Robione to było 
wszystko dla ochrony zabytków, dla 
o AST nieskazitelności stylu starego 

ilna. 
Były to czasy, kiedy p. Perkowskiemu 

zabraniano malować olejną farbą ściany 
do jego sklepu przylegających. owoce 
tych czasów były takie, że komuś do gło- 
wy przychodziło, że zmiana „kocich łbów* 
na asfalt psułaby charakter ulic wileńskich. 
Czy nie zadużo było omnipotencji p. Re- 
mera w Życiu miasta naszego—nie jest mo- 
jem w niniejszej przechadzce sądzić. 

Nie oto chodzi... Chodzi mi jedynie o 
kontrast, bo Oto teraz, gdy p. Remer obo- 
wiązki swe przekazał p. Lorentzowi, możli- 
wem się stało, by ktoś, pod jego bokiem 
zabierał się do przerabiania naprawdę an- 
tycznych murów z zaułka  Ignacowskiego, 
tak, jak gdyby to była małpa, którą można 
i w tużurek jej pana ubrać, a jeszcze 
śmieszniejszą się stanie. 

Miesiąc, czy dwa temu chciano wyci- 
nać stare drzewa, rosnące tuż przy gmachu 
Bibljoteki uniwersyteckiej.  Protestowało 
wielu przeciw tej barbarji. Protestu p. Kon- 
serwatora nikt ше { (nie: słuchał, 
ale: słyszał), teraz psuje się stary zaułek 
wileński, a pan Konserwator znowu mil- 
czy. 

Co to jest? Co to ma znączyć? 
Właśnie wyżej fotograf nasz redakcyj- 

my prezentuje bramę z zaułka  Ignacow- 
skiego po „remoncie*, Nie wiem, czy dla 
każdego jest nasza fotografja dostatecznie 
plastyczna. Kamu plastyczność jej nie wy- 
starcza, niech sam na Św. Ignacego zaułek 
pofatygować się raczy i bramę w jej no- 
wej szacie obejrzy. Komu nasza ilustracja 
dostatecznie wymowną się wyda, niech już 
tylko dawny wygląd bramy w wyobraźni 
sobie odtworzy i z dzisiejszym jej stanem 
porówna. Że to porównanie na niekorzyść 
inowacji wypadnie - jestem pewny. Mik. 

  

Zdrawie Czesława Jankowskiego 
Redakcja nasza zewsząd zapytywana jest o zdrowie znakomitego pi- 

sarza. Telefony dochodzą nas w tej sprawie z prowincji i Warszawy. Odpo- 
wiadamy wszystkim: Powodów do niepokoju niema. Chory spędził noc po 
operacji spokojnie. W dzień gorączki nie miał. Temperatura 37,1%. Humor 
go nie opuszcza. Wizyty nadal są przez opiekę lekarską wzbronione. Dziś 
rano przybywa do Wilna córka prezesa Jankowskiego pani Irena Szarocina. 
Przyjazd jej nie jest. jednak wywołany operacją ojca, gdyż pani Szarocina 
już od kilku tygodni zapowiedziała prezesowi Jankowskiemu swój przyjazd. 

ZEN Naka 

Bezprzeładunkowa komunikacja z Rosją Sow. 
, Wileńska dyrekcja kolejowa czyni obec- 

nie przygotowania do wprowadzenia komu- 
nikacji bezprzeładunkowej przez punkty 
graniczne Stołpce—Niegorełoje ze zmianą 
zastawów kołowych z dopuszczeniem prze- 
ładunku przesyłek na żądanie nadawcy lub 
ze względów technicznych. Opłata za zmia- 

— (c) Wypadki za dobę. Za ubiegłe 24 
godziny zanotowano w Wilnie 83 wypadki 
w tem kradzieży 13, przekroczeń  admini- 
stracyjnych 45 i zakłóceń spokoju 12. 

e) Porżnęń nożem. Wczoraj w 
dzień na ulicy Subocz koło posesji Nr. 75 
został ciężko porżnięty nożami Jan Klemon. 
towicz zamieszkały tamże. Rannego pozo- 
stawiono po opatrunku w domu wobec 
uchylenia się od przejazdu do szpitala, 

— (c) Kto poranił N. Jakóbowskiego. 
Ustalono, że sprawcą napadu na dr. Jakó- 
bowskiego o czem don » wczoraj, był 
Adam Molenda, zamieszkały / ulicy Piw. 
nej li. Stwierdzono ponadto że Molenda 
rzucił się na lekarza bez żadnej przyczyny 
pod wpływem nagłego ataku szału, $powo- 
dowanego nieuleczalną choso Sprawcę 
poranienia po przeprowadzeniu dochodzenia 
skierowano do dyspozycji władz sądowych, 
które naturalnie po” odpowiedniem, zbada- 
niu jego poczytalności zadecydują co do 

    

  

   

  

   

  

   

      

   

       

    

nę zastawów okazuje się będzie zniżona. 
Bez przeładunku będą również kursowały 
pociągi turnusowe dla przewozu rudy na 
zasadach już ustalonych przez zaintereso- 
wane strony przed kilku dniami. 

„Wprowadzenie bezpośredniej  komuni- 
kacji nastąpi już w dniu 1 sierpnia r. b. 

  

dalszego jego łosu. Nie wykluczonem jest 
że powędruje on na obserwację do szpitala 
psychiatrycznego. 

Oszuści grasują po wsiach. W ca- 
łym szeregu miejscowości na terenie powia- 
tów województwa wileńskiego zauważono 
kilku osobników, którzy udając cudzoziem- 
ców sprzedają chłopom różną tandetę, twier- 
dząc, że są to wyroby angielskich fabryk 
włókienniczych. Dla większej powagi oszu+ 
ści używają jakiegoś obcego języka, rzeko- 
mo angielskiego. Naprawdę umieją oni kil- 
ka słów obcych i temi się posługują gdy 
są obecni kupujący. Naiwni wierząc, że są 
to towary angielskie czynią znaczne zakupy 
co daje oszustom znaczne zyski i umożliwia 
im opłacanie po kilkanaście złotych furma- 
„nów obwożących ich po wsiach. 

„Anglicy* nie chcąc mieć do czynienia 
z władzami unikają większych miejscowości 
i grasują wyłącznie po wsiach położonych 
daleko od siedziby tych władz. (c)



SŁO 

Chaplin i jego mafka 
Ze swojemi żonami nie zaznał Charlie 

szczęścia. Obie małżonki REY r odu 
bo żadna z nich nie zrozumiała du tgo 

> AA przerwania pracy. Z tego wielkiego mistrza. Jedna tylko kobieta w 

W mc u omal że nie doszło do bójki. jego życiu wgłąb go zrozumiała i nad ży» 

b nad gdy BAJKOJCY swoje groź- cje kochała. Tą kobietą była jego... matka. 
2 li wprowadzić w czyn sam Przez długie lata mieszkań razem w 

$ RES: icja co;spowodowało że większość jondyńskiej dzielnicy dla ubogich. 
zo RATA rozbiegła się. Zatrzymano 2 Matka jego była niegdyś śpiewaczką w 

y z całej grupy. Roboty zostały przerwa- Varietė, Męža swego w krótce straciła i 
mującej strajk i pracy nie przerywała. ne ponieważ pracujący obawiając się pozostała z dziećmi na łasce losu 

Z tego powodu wczoraj po południu zemsty zeszli z pracy. (b) W chwili gdy dwaj jego starsi bracia opu 

T III III. — $1 dom, udając się w świat, by szukać 
pracy Charlie miał osiem lat. Pozostał ze 
swą matką w małej, ciasnej izdebce dokąd 
promienie słoneczne miały utrud niony do- 

HISTORJA 0 CZTERECH BRACIACH 
UŻDAWINISACH. 

Terror strajkujących 
doszło do zajść między oba stronami. 
Do pracujących na ulicy Zamkowej ro- 
botników podeszła grupa strajkujących 

° 

Z powodu nieporozumień wynikłych 
na tle płac porzuciło pracę część robot- 
ników zatrudnionych przy robotach 
rzyłączenia domów о sieci 
analizacyjnej, a prowadzonych przez 

przedsiębiorców prywatnych. Większość 
robotników uważając żądania wysuniete 
przez strajkujących za niedające się w 
tej chwili do zrealizowania, postanowiła 
nie zastosowywać do uchwały prokla- 

    

pół miljona wozów, t. j. Australja i Niemcy. 
Rok bieżący powinien przynieść dalszy 
wzrost w tej dziedzinie, gdyż produkcja po- 
stępuje wszędzie w  niesłychanem tempie 
naprzód. 

stęp. 
  

uwzględnieniem najdrobniejszych szczeguę 
łów wiernie odtworzył w filmie „The Kid* 
Okrutny nieubłagany nędzny żywot zacieś- 
nił jeszcze bardziej węzły Charlie'go z matką 
Charlie czuł się szczęśliwym gdy mógł 
przynieść matce do domu pełną garść mie- 
dziaków  uzbieranych od litościwych ludzi. 
Niepomiernie wiele zmartwień miał w swem 

życiu ten doskorały aktor. Za największe 

zmartwienie uważa to że nie potrafi przy 

wrócić swej matcetych lat, kiedy ona odczu- 

wała pewną radość życia i pewne umiłowa- 

nie świata. 
Niestety wyzbyła się z tych uczuć pod- 

czas wybuchu wojny. Śmiertelny strach *" 

jaki ogarniał ją przy wybuchu bomby, spo- 

wodował iż straciła zupełnie poczucie świa- 

domości. Niesłychanie bolesny cios był to 

dla kochającego ją syna kiedy stwierdził, 

że matka jego nie zdaje sobie sprawy z te- 

Rekordowa produkcja Chevrołetów. 

Historja jakich jeszcze wiele, niestety, 
zdarza się po wsiach. Spór o grunt, o pan- 
nę lub o zwykłe „przemówienie się" wy- 
wołuje awanturę, której rozwiązanie nastę 
puje najczęściej dopiero przy libacji — 
zgubnym wpływem alkoholu. 

W wypadku omawianym pomiędzy 
braćmi Użdawinisami (nadmienić trzeba, że 
we wsi Nowe Nowiszki zamieszkuje kilku- 
dziesięciu Użdawinisów), otóż między brać- 
mi: Andrzejem, Stanisławem, Janem i Józe- 

fem Użdawinisami, a Józefem Žydzialisem 
istniał zadawniony „gniew*. Nikt nie zna 
jego przyczyny. 

Podczas wesela, na którem była cała 
wieś powstała bójka. Ktoś kogoś Dił, ktoś 

Wiceprezes Towarzystwa Chevrolet Mo- 
tors Company pan R. H. Grant informuje 
nas, że prawdopodobnie produkcja Chevro- 

‚ letów w 1929 r. przekroczy cyfrę 1.500.000 
wozów, zarówno osobowych jak i ciężaro-- 
wych. 

Już od pierwszych dni grudnia ub. r. 
wszystkie 15 fabryk: Chevroletów pracuje 
niezwykle intensywnie, ażeby podołać choć 
zęściowo zamówieniom na nowe, sześcio- 

cylindrowe wozy. 
Jak wielki jest faktycznie popyt na no- 

we modele wykazała Wystawa Chevroletów 
w Chicago, którą zwiedziło 155.000 osób, 
udzielając 3.153 zamówień na natychmiasto- 
wą dostawę samochodów. 

  

= 

    

   

    

  

     
krzyczał, ktoś zrejterował z placu boju. Nie . > asi peso. $0, co ją Otacza. 

zwrócono większej uwagi na to codzienne E SS k i Be R BIŻ tych oto względów nie mogła ona 

dzie- A ВУ zrazu pojąć tego bogactwa, jakiego się po niemal zjawisko i dopiero, kiedy na 
dzińcu znaleziono nieprzytomnego Józefa 
Żydzialisa powstał popłoch. 

Pomoc okazała się zbyteczną gdyż ude- 
rzenia, jak się potem okazało pałkami, były 

podołać napływającej fali zamówień, gdyż 
organizacja produkcji we wszystkich 14-tu 
fabrykach została postawiona na bardzo wy- 
sokim poziomie, dzięki olbrzymim inwesty- 
cjom, dokonanym w roku ubiegłym. 

pewnym czasie syn jej jako aktor, dorobił. 

Wydawało się jej że Charlie zdobył mają- 

tek drogą 1ieuczciwą i niegodną jej syna. 

SA Mały wypadek, który się zdarzył, zaświad- 

tak mocne, że spowodowały pęknięcie czasz- czy o tem najlepiej, że ciężko było jej wyz- 

ki, a w dalszej konsekwencji śmierć. być się tej świadomości, że syn jest ubogim 

Wspomnieni wyżej bracia zostali aresz- KEEKRRSTY NSI DER | nędznym. 

towani pod zarzutem dokonania zabójstwa, Charlie w swem słynnem ubraniu „że- 

> PCM stanęli pat RA ać braczem* grał rolę, w której chciał zeż 

ndrzej przyznał się do winy, twierdząc „ cić uwagę widza na swoje „trzewiczki“. 

że zmuszon) był bronić się napadnięty przez „., 11.56 12.05: Sygnał czasu z Warsz. i Nagle spra kobieta która ŻA dotychczas 

Żydzialisa. Pozostali wyparli się udziału w ejnał. 12.05 — 12.50: Gramofon. 12,50 13.00: siedziała na krześle powstała, podbiegła do 

bitwie. „Komunikat z Poznania. 13.00—: Komunikat syna i ze lzami w oczach rzekła:: „Biedny 

Szereg świadków nie wyjaśnił należy. meteorologiczny z Warsz. 1620 _ 16.30: chłopcze! Niewiedziałam, że twoje szaty są 
cie przebiegu zajścia gdyż każdy niemal mó. Program dzienny i repertuar. 16.30—17.15: tak poniszczone. Nie martw się jednak, ko- 
wił co innego. Zrozumiałe to zupełnie jeśli Audycja dla dzieci z Krakowa „Król chłop- chająca cię matka postara się abyś miał co 
się wezmie pod uwagę, że zajście miało Ków*--pióra M. Reuttówny. 17.15 17.25: jepszego włożyć”. Charlie starał się jej wy- 

miejsce po ciemku i po sutej libacji, « Chwilka litewska: 17.25—17.50: Tygodnio- tiumaczyč, że rozmyślnie te szaty wdział, 

Jeden ze Świadków Józef Użdawinis wY przegląd filmowy. 17.50 - 18.00: Komu- jecz nadaremnie! Nieszczęsna matka nie da- 
przyznał się Sądowi, że składając zeznania nikaty z Poznania 18.00 — 19.00: Koncert ją sobie tego wyperswadować albowiem 

sędziemu śledczemu, mimo upomnienia o solistów z Warsz. 19,00 —19,25: Pogadanka myśli jej sięgały do czasu, kiedy nie pozwo- 

konieczności mówienia prawdy złożył ze- radjotechniczna. 19,30 — 22.00: Transm. Z jają sobie na kupno lepszego ubioru dla 

znania fałszywe. Warsz. Wieczór ku czci Święta Norodowe- swych dzieci. Odprowadził ją wówczas do 

Został on aresztowany i za to prze- E Stanów Zjednoczonych. 22.00 — 22.45: gomu i tego dnia nie wrócił już do swych 

stępstwo otrzyma karę. Komunikaty; P.A. T. policyjny, sportowy i zajęć. 

Wyrok podamy jutro. inne. 22,45—28,45: Transm. z Warsz. Muży- Siedem lat walczył Charlie z rządem ame 

A ka taneczna z. „Oary". rykańskim, by uzyskać pozwolenie na po- 

: 
Czwartek, dnia 4 lipca 1929 r. 

z 

byt matki przy nim „Wuj Sam“ nie jest jed- 

Transmisje 2 žycia, nakże sentymentalny. Nie obchodzi go, że 

tu chodzi o najznakomitszego mistrza ek- 

Dyrekcja Europejskich radjostacyj w ranu, logika dyktuje wydalić poza granice 

  

ciągłych poszukiwaniach atrakcyj dla swoich kraju kobietę niezdolną do pracy, która jest 

ъ Na srebrn m ek anie abonentów, natrafiły na bardzo ciekawy ciężarem dla państwa. Jednakże synowska 

y r pomysł, polegający na tem, że mikrofon miłość i uwielbienie, jakie żywił dla matki 

— wychodzi ze stadjonu na ulicę i spacerując uie pozwoliły na to, ażeby stara kobiecina 
po mieście, opowiada radjosłuchaczom 0 dowiedziała się o tem. Mieszkała w San 
wszystkiem co tam się dzieje. Naturalnie Fernando we własnym domu, otoczona tem 

w granicach własnego zasięgu. czego tylko „dusza zapragnie”. 
zwierzęce“ Pierwsze próby w tym. kierunku roz- Charlie'go żarły troski jak rdza żelazo... 
wywolu- począł Londyn, ustawiając mikrofon w jed- Skandaliczne afery, paszkwile w pismach 

zwierząt nym z ogrodów, celem transmitowania procesy rozwodowe, a przy tem wszystkiem 

śpiewu słowików. żmudna i ciężka praca zawodowa. Jednakże 

Jednak mikrofon zainstalowany w krza- matkę swoją bardzo często odwiedzał i 
kach niedaleko pewnej ławeczki, schwycił chcąc ją rozweselić, sam stawał się żywym, 

lecz wiele innych pogodnym wesołym i. uradowanym. Siostry 
kiedy matka 

TARZAN I ZŁOTY LEW. 

Wszystkie niemal „filmy 
przy uważnem obserwowaniu ich, 
ją zdumienie z racji zmyślności i 
oraz.. tandety w pracy reżyserskiej i nienau- 

kowości. 
W filmie „Zemsta murzyna” tapir gra- Ka e 

suje w puszczy afrykańskiej, w innej znów nie tylko śpiew słowika, lec i y 

wybitnie afrykańskie zwierzę napada na ciekawych rzeczy, wzbudzając istną sen- miłosierdzia twierdzą, iż w dniu y matk 

fermę amerykańską. Trudno, nie każdy rea- się ze radiosłuchaczy. dogorywała, same słyszały jak Charlie śmiał 

fizator filmu jest Kiplingiem, a liczne rze- tym przykładem poszła berlińska się i dowcipkowai celem rozweselenia i 

sze kino—widzów domagają się obrazów z Funk-Stuudl, nadawając co pewien czas. pocieszenia umierającej. Ludzie, którzy mat- 

krokodylami w zgniłych rzekach, wioskami audycje p. t. „Z mikrofonem przez Berlin*. kę Charlie'a pomiętają, są zdania iż Charlie 

dzikich plemion i t. p. Mikrofon wędruje po ulicach. kabaretach, odziedziczył po matce ruchy, gesty i nawet 

Niech to będą tricki dające złudę rze- ogrodach, a słuchacz „podsłuchuje* życie „tricki“, ktore go tak wsławiły. 

czywistości i niebezpieczeństwa aby tylko wielkiego miasta siedząc u siebie w domu Sam zresztą Charlie opowiada, że gdy 

odpocząć od ckliwo sentymentalnych salo- wy odnie w fotelu. Jak w bajcel Audycje był mały i... głoduy matka siadywała z nim 

no-dramatów. takie cieszą się w Europie dużą popular- na oknie i naśladowała przechodnniów, 

Film „Tarzan i złoty lew* t. zn. epopea nością. $ czem sprawiala synkowi wielką radošč. | 

przygód i przeżyć w krainach podzwrotni. _ Rozgłośnia Wileńska idąc po linji po- Na chwilę przed zgonem matka Charlie- 

kowych wyświetlany w „Kinie Miejskiem* ziomu programów europejskich, w dniu 28 go otworzyła szeroko oczy i spoglądając na 

jest właśnie takim filmem. Ciekawym, a na- Czerwca, nadała również audycję w rodza- swego umiłowanego syna, uścisnęła lekko 

jwnym. Ogląda go się z przyjemnością, ju tych o których wyżej była mowa. Była jego rękę. Charlie doznał wówczas takiego 

choć tych kilku białych zgubionych w lasach to transmisja z kiermaszu z placu św. Pio- uczucia, że nigdy o niem — jak sam twier- 

podzwrotnikowych i króla murzyńskiego, tra i Pawła. dzi — nie zapomni. kod: : 

awanturnika szukającego bogactw, tajemni- Te ostatnie chwile życia jego matki wy- , Na tle ogólcego gwaru tłumu jarmar- : TA a SĄ я 
czego „iubilera" nie mniej tajemniczego lu- kowego słyszeliśmy dłarakierystyczoą sce- Cisnely na Charlie takie piętro, że ilekroć 

du Oraz piękne panie ubrane i uczesane WE+ nę targu oszczędnej gospodyni, oraz dysku- Przypomina sobie swą ukochaną cii już że stracił już 
4 są prawdopo- sję ną temat, że Śmorgońskie obwarzenki odczuwa wielki i gorzki żal. ‹ 

dobni. * ZOZ są najlepsze w świecie, więc warte 50 gro- W SWem życiu tę jedyną osobę, która go 

Lew i małpy, rzeczywiście dobrze wy- szy... Nagle zdaleka słychać śpiew: Mikro- rozumiała i kochała i której serce gorąco 

tresowane dają kilka ładnych fragmentów. fon zbliža się, ale Spiewak zauważył go i DI!O dla cierpiącego i nierozumianego gen- 

Zresztą nie jest to film naukowy. Chodzi 0 milknie.—„Nie chcem aby mnie w Pozna- 1И52а 

całość a ta jest zajmująca. Ы niu gdzieś słyszano”... jednak po krótkim 
Nad program wyświetlono międzynaro- namyśle nuci dalej swoją żałosną piosen- ——————>———— e eee" 

dowe zawody lekkoatletyczne w Wilnie i kę, Śpiewaka zastępuje wędrowny skrzy- 

arcygłupią iatsę. pek z tradycyjnym krakowiakiem, tego też GIEŁDA WARSZ AWSKA 

3 lipca 1929 r. 
Dowiry I waluty: 

dług ostatniej mody mało 

Zdjęcia z zawodów robione przez wi- zmienia stuletnia babunia, opowiadająca 
leńską wytwórnię „Światlilm* wypadły Gif- młodym -eniom, jak tu na placu bawiono 
źle, szkoda tylko, że zbyt mało dano efe- się pized Taty... 

        

ktownych momentów jak np. skok o tyczce, Tani Rf : 

skok w dal, natomiast mnieį uwagi možna Us PE Z Тгаох, › Sprz.  Kunso 

- było poświęcić beczce magistrackiej. T. | zysera montuje film przypadek... Dolary 8,90 8,92 8.88 

: Technicznie transmisja z życia „regio“ Belgja 123.81, 124.12. 123,50, 

# d nalnego“ wypadta bez zarzutu, ćo miało Kopenhaga 238,10, 238,19, 23696, й 

Kronika samocho oWa niewątpliwie duży wpływ na wraženie Budapeszt _ 158— 15590 157— 

RAA BY o Jandį 358,10 350,00 357,20 
: За:\ю‹и‚ Ёе «na mieście rzadko e > ja GM. IZ A 

sadzi, . Się zdarza okazja do audycyj tego rodzaju. Londyn ‚ „34y „18, 
Z dziedziny statystyki samomchodowej S! Howj<tork 3,90, ж Заа 

Nikogo dzi š nie trzeba przekonywać o Paryż 34,38,5 34.97, 34.80 

roli i RM CEA w CA PK TA PRESTO AGS Praga 26,39, 26.35 26.33 

czesnem. ajdoskonalszym wykładnikiem Szwajcarja 171,55, 171.99, 111.13 

opularności tego środka komunikacji XX-go 
> a 

PIECA jest onie ilość samochodów na Zanim kupisz fowar zagraniczny Stokholm 239,01 239,61 238, 

kuli ziemskiej. Niema już dziś takiego Za- Sa, Obejrz i fowar krajow Wiedeń 125,37, 125.65, 125,03, 

kątka ziemi, gdzieby dT o samochodu, y, y. Włochy 46,67,5 _ 46,80, 45.57, 

jako najszybszego środka lokomocji. sj 

Jak wskazują ostatnie statystyki, opu- 02 32--—-x7 SA SZYKI > 212.43 

  

Rubel złoty 4,458,5. 
Dolary w obrotach prywatnych 8,88. 

Papiery procentowe: 

4 proc. pożyczka inw. 106,—50, Dola- 

| plikówane przez biuro Badań Naukowych, 
General Motors Corporation, ž całej 20 
ziemskiej znajdowało się na 1 stycznia | 
roku w użyciu 31.929.952 samochody. Jest 

| lol dot, cja rókordowa w isti Lil  Goldarbeler, „Ass. „4 prot pożyczka im I06:-50,, Dol 
Według tych samych danych przyrost w Świata" pewna amerykańska agencja Gojarowa 83-25. 16 proc. kolejowa 102,— 

ciągu ostatnię go roku wyniósł 2.291.417 teatralna proponuje podpisać kontrakt Z. B. Gosp. Kraj. i B. Roln. 

samochodów tępujący: „Panna Goldarbeiter ma oglig B. Ciosy. Kraj. 99. Te same 7 proc: 1odów. й ; _ następujący: „Panna Goldarbeiter ma oblig. B. Gosp. Kraj. 94. Te same 7 proc. 
Jeśli tę ostatnią liczbę  porownamYy Z cie uk ё wieczó: i 83,25 4 1 pół proc. L. Z. ziemskie 49. 4i 

оья ob dakcje Ramochodową SIę ukazywać co wieczór na scenie 83,25. P Rz . 

‚ Sa rók „Ua lae 5392741 wozów, (2 na przeciąg kilka minut w kąpielo- AE warsz. 46.50—46: 8. procy, warsz, 

ACZ ZE kn wym kostiumie. Za każdy występ || Akcje: 

„689.766, pozostałe kraje -- 672.075 wo- otrzymuje 1,500 dolarów". B. Polski 160, Zw. S, 7 ży BĘ” . , Zw. Spółek Zarobko- 
zów) to przekonamy się, że połowa wypro- + „Miss šwiata“ nic niema wa > Čin Ž Świ 108 Ee: 40. 

el 70. — 50; rzejów dukowanych w 1928 r. samochodów została 
ciwko ukazaniu się na podjum We 

a e * Po81 5, Ostrowiec 80. Parow6z 23, Stara- obrócona na pokrycie zużytego taboru. Zna- przi . 25 

komitą większość samochodów posiadają teatralnem. Inna rzecz — kostjum ką: R acc 2650-26,25. Zieleniewski 120. 

się we wszystkich innych krajach, leżących = 

a act Słów, ; о, zdecydować równie niewymuszenie de- 

monstrować siebie napoły nagą przed 

stanowią 2.053,068 sztuk. й - hal. Banknoty. 
Biuro Badań Naukowych General Mo- TObiła wobec nielicznego. jury na hal- į 

K A i oieh statysty. westonskim konkursie. Wreszcie za- Dolary St. Zied. 8,87. 

| dėw przekroczyla 1.000.000 wozów. Są to: 

Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Bryta- AŻ czy, "a pozwoli. Czekamy 
powie... 5 proc. Pożyczka Premj. ser. Il 1926 r. 

5 dol.—58 złotych. 

Czy fafuś pozwoli... 

    

   

    

    

    

    

  

    
   

   

gdyż tylko. 7; pól mina, wozów znajdjć PW kcika sposób nie może się GIEŁDA WILENSKA 

“+ "Do statystyki tej nie są wliczone moto- 3 lipca 1929 r. 
Cykle, które poza Śtanami Zjednoczonemi tysiącznym tłumem widzów, jak to 

i i Akiai bai Kri aa telegraiowala do ojca w Wiedniu py- Marki Boo 2,13. : 
apier. procentowe państw. 

е ока В. нн пн ohyba, ak“ 

Nędzne swoje życie z owych czasów Z 8 

  

wo 

  

Od dnia 3 do 7 lipca 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

„ODDAJCIE ĄI DZIECKO ?* 
(Tragedja nieprawego dziecka). Podług znanej powieści Elizy Cooper. Dramat w 10 aktąch. 
Pieśń rozpaczy, tragedji i miłości macierzyńskiej. W rolach głównych: MARY CARR, PRISCILLA 
W 2 i R a HARLAN. > a = & 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-eį. 

niedzielę i święta kasa czynna od g. 3-ej m. 30. Początek se. d g. 4-ej. T 
+ program: „CÓRKA ZORRY*. A 3 I ST 

Miejski: Kinemiatogra! 
Kulturalne-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

  

Dziś! Symfonja przeżyć, uczuć, 

wrażeń i miłości, dramat życiowy „„PIEKNA GRZES$ZNICĄ“*“ 

W rol. gl: przepigkna AGNES PETERSEN—MOZŽUCHIN oraz JÓZEF ROWEŃSKI. i 
Wspaniała wystawa. Początek seansów o g. 6, 8 i 10.15. : PR P> RE 

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 

MIASTO — OGRÓD — LETNISKO 

„RAFAŁÓWKA* 
W MIEDZNIE koło SIERADZA, 

Własny dom Największe szczęście 

      

        

najmądrzejsza 

lokata kapitału 

na 

Miasta, położonego nad rzeką Wartą, wśród uroczych 
własnej ziemi lasów Szpilkowych, sprzedawane będą place (działki 

leśne) pod budowę domów i willi. 

= CE WE Am Oo 6000 morgów | mują = w Sieradzu. 
asów. Miejscowość malownicza, wyjątkowo zdrowotna i sucha. o Łodzi oprócz kolei i i 

у a ke gory Se 4 ak Od stacji kolei Sie- ; dziennie S ik pab omas a ris 
radz komunikacja autobusowa 12 minut, | Е Prėcz tego idą autobusy do Warty, i 

| Z Warszawy jako też i z Poznania bezpośrednio do | Uniejowa, Zadzimia, Zduńskiej Woli, Łasku, Garas Šia, 
Sieradza koleją 3 i pół godziny. Pociągi pośpieszne zatrzy- ! nia, Złoczewa, Błaszek, Opatówka, Kalisz i t. @, : 

Połączenie telefoniczne międzymiastowe czynne bez przrwy dzień i noc. 

Place wraz z lasem od 1250 m. kw. i większe i zł. za metr kw. 
Połowa tylko gotówką — reszta na spłatę. 

  

   

   

  

  

Pierwsi którzy między innemi już zamówili działki 
są: Dr. Marjan Sobolewski poseł na Sejm, Adwokat Antoni 
Kornecki z Warszawy, Dr. Jan Markiewicz lekarz-internistą z 
Warszawy, Dr. Maksymiljan Solański poseł na Sejm z m. 

‚ Budowa domów i willi berdzo ułatwiona. Robotnik 
tani na miejscu. Dwiezcegielnie w ooległości okoła półtora 
kilometra szosą. 

Wiadomość i zamówienia przyjmuje Zarząd „Ra- 
fałówki* w Miedznie, poczta Sieradz lub telef. między- | Łodzi, p. Adela Arctówna z Warszawy i inni. 

f| miastowym Sieradz Nr. 81. 

Kto chce kupić niech | Ilość po sprzedażnych 
NIE ZWLEKA OGRANICZONA. В     

  

  

  

  

  

:Ш-——'-"'._-- AUBDREDOBONKOONENNODESAE ои 

ZE WIATA u irma egz, od 187 a Worki cukrowe i 
a Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmoniji E ОИ mączne zdat- 

K. Dąbrowska. | 5925 
FORD FANATYKIEM PROHIBICJI. Н : ą rows a. i medrogo”* sprzedaje 

Najbogatszy dziś człowiek na świecie, @ „|. Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 5 SR : "*%“"ъ 

Henry Ford oświadczy — jak donoszą Z @ Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- m ©; alwaryjska 6. -& 
Waszyngtonu — w rozmowie z prezyden- a jowych instrumentów tylko gwarantowanej B SP 

tem Hooverem i sekretarzem finansów, Me- g jakości. 5 RZEDAM 

llonem, że postanowił filje europejskie swej M SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE: g taksówkę „Fiat*, stan 
fabryki aut uczynić środkami agitacji prze- SUUDZURZARERRANOARNZNOWENE BRANA memam doskonały. Wiadom.: 

ciwalkoholowej na wielką skalę. ` у Chocimska 19 — 5, 

Pierwszy BS w tym kierunku już jest p K p T r od g. 3—5. oggz- © 

dokonany. Ford rozporządził, aby we wszy- i Ww ы 

stkich jego filjach i zakładach europejskich o ® OZNAN A EryOLWARK o ob-© 

zajęci byli tylko tacy urzędnicy i robotnicy, Zarząd Dóbr i Zakładów Romana Zur wski szarze około 

którzy wyrzekną się zupełnie używania na- Przemysłowych 0 200 25 ha, o dobrej 
glebie, zabudowa- pojów alkoholowych, czy to pod postacią FABRYKA SUKNA i KOCÓW 
nia nowe komp- 

    
wódki czy też wina lub piwa i poddadzą się Iš 

+ ua rzglę- szczków, Op. Waręż Małopolska 
Pie Zdkowiażaca A „A | uprasza o zwiedzenie stoiska firmy w Hali konfekcyjnej Nr 46. RO we 

się nietylko podpisujących je, ale także ich SWO na wzór Sławuckich, PŁASZCZE MYŚLIW- 20.000 złotych 
rodzin. Wrazie A choćby Jednocz cy , a RA asc — DERKI na a = „Zachęta* 
złamania tego zobowiązania, urzędnik czy ź » › Пр = ickiewicza t 

też robotnik, który je podpisał wydalony bę- Sprzedaż detaliczna wprost z fabryki. Prosimy żądać pocztą tel. 9-05. - 0 

dzie natychmiast ze służby. cenników i próbek. OtsZ-p | — — — — — 

| КЕУУЕ ! ЗЕОН ЛЫ A ЭЛУХЯРИМО Dla ścisłego przestrzegania tych zobo- 
wiązań Ford zamierza utrzymywać specjał- 
ną policję prohibicyjną, która czuwać ma 
ROZNE nad personelem zakładów i 
ilij. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Urząd Wojewódzki Dyrekcji Robót Pu- 
blicznych w Nowogródku ogłasza przetarg 
ofertowy na wykonanie nagrobków betono- 
wych dla cmentarzy wojennych położonych 
na terenie powiatu Lidzkiego i Wołożyńskie- 
go w ilości około 3000 sztuk. 

Oferty należy składać w zapieczętowa- 
nych kopertach do godz. 12-eį dnia 10-go 
lipca r. b. 

Do oferty należy dołączyć wadjum w wy- 
sokości 5 proc. od zaofiarowanej sumy, 

Otwarcie ofert nastąpi w tym że dniu o 
godz. 13-ej. 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru 
oferenta oraz ewentualnego przeprowadze- 
nia dodatkowego ustnego przetargu. ю 

Ceny winny być podane na jednostkę ro- 
boty na podstawie ślepych kosztorysów któ- 

НН 
LAMIE | nk, uz 

R lub matematyka, po- 
Lekarz-Dentystą  szukują kondycyj lub 

Jadw. Piotrowska odpowiedniego | za: 
przeprowadziła się na J$9!a- Biuro Grabow- i в skiego Studentki", 

m$, aka) gą Garbarska”. OL8£_0 
WA Student 
1 ||| | wyżeł - seter pewny dobrych Skut- 

Į [| irlandzki, zków swej — ргасу 
czarną odwodką nawzględem ucznia, na 
obroży. Odprowadzić: dogodnych _ warun- 
ul, Brzozka 6 (podkach wyjedzie na 
Zakrętem) prof. Wil- kondycje. M-ek Łu- 

Zarządzenie jednak powyższe jest do- 
piero pierwszym krokiem w kierunku „osu- 

szania” Europy. Drugim ma być popieranie 
przez magnata autowego gotówką związ- 
ków i stowarzyszeń przeciwalkoholowych w 
Europie, aby mogły spotęgować swą pro- 
pagandę. Dalszym krokiem mają być zapo- 
mogi pieniężne dla wszystkich wogóle in- 
stytucyj dobroczynnych w Anglji, Francji i 
Niemczech, które udzielać będą zapomóg 

lub utrzymywać tylko osoby i rodziny zo- 

bowiązujące się do nieużywania napojów 
alkoholowych pod jakąkolwiek postacią. 

Ostatnim wreszcie etapem w tej wałce 
Forda z wódką, winem i piwem ma być 
udzielanie znacznych sum pieniężnych po- 

    

trzebującym ich instytucjom państwowym 3 A > 4 + e 

w tych państwach, których sfery rządowe bolacbod otrzymać dk Dyrekcji M: i czyński. Przywła- Szczykowszczyznay 
zapewnią go, że wprowadzą u siebie, dro- Kanania Tobółć 0. owe warunki, co do szczenie będzie ściga- poczta Bieniakonie, 

gą prawodawczą jeżeli już nie zupełną „pro- ы DYREKTOR ne prawnie. —o Horbatowicz. [682-0 

hibicję, to przynajmniej znaczne ogranicze- CS E TTT 1 

+, WP ANATOM A MASCE й —) Inż. A. Zubelewicz. ESET: 
на aaa i wyrobie iiapojów alkoho- M ogródek, dnia 27. VI 1929 r. (p ESTE R LETNISKA 

Ford jest święcie przekonany, że przy- Bi Kosm Ia BB 
a a czyną obecnego bogactwa Stanów Zjedno- 

czonych jest prawo zakazujące tam wyro- 

bu i sprzedaży napojów alkoholowych, a 
że rozporządza sam  olbrzymiemi wprost 
funduszami, pragnie więc prawem  takiem 
uszczęśliwić też Europę. 

JASTRZĘBIA GÓRA. 
willa „Bajka“, ma stu- 
neczne pokoje Z wi- 

kobiecą dekiem na _ morze. 
serwuje, Wiadomość: Pomorze, 

| Licyfacja | 
w Lombardzie Biskupia 12, odbędzie 

i się dziś 4, 5 i 6 lipca r. b. o godz. Urodę:., 

  

  

    

  

    

   
        

    
  

    

Czy mu się to lepiej powiedzie, niż głoś- 5 po poł. Sprzedawane będą: złoto, dosk: . > astzebia: Gore wit 

na jego swego czasu wyprawa pacyfistycz-' JĄ Srebro, garderoba, meble, różne gdym LD O B65 2 
na do Europy? sprzęty, pianino, samochód i't. p -o Gabinet _ Kosmetyki 

oo AA Leczniczej _„Cedib" JASTRZĘBIA GÓRA 
ai 2 . Hryniewiczowej. ĘBIA. $ 

DOBRA ODPOWIEDŹ. zaa] rwałe + 4 Hotel - Pensjonat 
si : ч 'ale preyciemnianie BALTYK“ ma parę 

Prof. M. C. Mago, wybitny uczony an- 12 -290 e ai Ser pokoi na lipiec, przyj- 

gielski, opowiada vw świeżo wydanych lwica DOBRA p HA E ki do g. muje, zgłoszenia na 

wspomnieniach swoich, że gdy mianowany j RZ SE: Pią 6087— I SjĘTPIEN. Wiadomość: 

był nauczycielem algebry w Harrow, chciał KOPIOWANIE Р ':„ Z. P: Nęć 26, Jastrzębia Góra, pen- 
najpierw dowiedzieć się przed rozpoczęciem PLA NOW“ ra + “sjonat „Baltyk“ lub 

wykładów, co jego uczniowie wiedzą o al- Świ TŁODRUKI a: ul. Smolna 

ebrze. ! 4 m. 9, — 

3 Rezultat tego egzaminu byt tak smutny, ! WIEŚ WARWAWAZW Lom) 08 

że Mago zawołał zrozpaczony: 
ё 2 

i Boże, co mam począć z p» KUPNO | SPRZED KAA ARO O KKT 

która nie ma najmniejszego pojęcia o tym 

MARC i ME ł 6: al AWAWAAA RÓŻN E 

W tej chwili rozległ się z ławek głos 

sol | Truskawki |; „ać 
M. Wilenkin | 5-44 
Spółka z ogr. odp. 

ilno, ul. Tatarska 
dom własny. 

Różne $umy 
posiadamy do ulo- 
kowania bardzo 
korzystnie na hi- 

— Nauczyć ją, jeśli łaska, tego przed- 
miotu! 

Usłyszawszy te spokojne, rozważne sło- 

wa, Mago spytał ucznia, który je wymówił, 

w różnych gatunkach do sprzedania, 
hurtownie i detalicznie, po cenach 
dostępnych, w Majątku Zakret, tel. 94    

  

   

  

   

  

    

jak się nazywa. i i х 3 . 20, е Por: 
— Winston Churchill, panie — brzmia- ieje od 1843 r. poteki miejskie 

o ine soo pdp. „ pAWAWIAWOB p piymowiez | P-ta, | Nida | 
opce у p Ž ży, y- i: 4 

bitny pcz, polityk i mąż stanu, pierwszy Ę bEKARZ B choroby weneryczne, iadalkie, Grpialaie, tel. 9-05. £+82—0 

lord A > „ostatnio kanclerz skarbu Bi skórne. į i salony, gabinety, Korespondeneję 

w gabinecie Baldwina. — 6-3 4; ° 4 

и Bavavai Wilno, ul. Wielka 21. wieua: as niemiecką, francuzką, 
(Telet. 921). — |sy, stoły, szafy Įpolską i rosyjską 

NENZEBANSOWECU | DOKÓR Birka, „„kresta | mogę prowadzić 4 
a т dębowe i t. p. Do- |godzinach _ popołu- 

B.ZELOOGWIEŻ DOKTOR godne warunki i |dniowych., Oferty do 

i i i SNOL erycza @ n ną raty. kia 

Leznita Liiewskiego $lowazystemia | eto, "eeeczęce | INSEERE „(|| ali. 8o8z-0 
POMOCY SANITARNEJ moczowych, Od 9 |syfilis i skórne. Wil- O SPRZEDANIA 222 1 S: 2 092555 

  

    

8 3 1, od 5—8 wiecz. | no, ul. Wi 2 2 Wilno, Wileńska 28, tel. 846. i Hlektroterapia dam EGZ aa io D dom prieszkalny ZGUBY 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści (diatermja). od 8 do 1 i od 4 Go 8. nych o Wokojck B 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, oczny 2 IE ależyt GG La LL LL] 

nerwowy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz | Kobieta-Lekars | | — ——— solidnej budowy, z Unieważnia się 

dla stałych chorych moczopłciowych. I г 12 i 
r LžitogiCioWė |Oskidr.Medycyny Placem 1200 Sążni weksel na zł. 100 in 

Gahinet Rocnigena KOBIECE, WENE- | A, BYMBDER Oval „miei blanco, | „Žyrowany 

i Elektro-leczniuzy. || BO MOcŽoW. Borze przy, stacji Ko: Kusrieyko. -L98Z-6 
Leczenie promieniami Roentgena i elekt- | gd 122 { ой 4--6, | P9roby skórne, we- lejowej, 20 minute SKC 
rycznością, fotografowanie, prześwietlanie, | ni, Mickiewicza 24, neryczne i moczo- jązdy pociągiem do gubiona książecz=* 

elektryczne wanny, elektryczny masaż, tel. 277. PA zd, a» a na = a eń > 
» ilno, ш ickiewi- „Ko 

«Przyjęcia od 10 — 3, ‚ diatermja,  Sollux. cza 24 m. 6, od g. 5U. Wilno, ną imię 
` Mickiewicza 12, r6g m. 30, do g. 6 m. 30 Mejera  Zajdsznura, 

Tatarskiej9—2 15—8 po południu, w dniezam. w Wilnie, W 
w.Z.P 43. powszednie. —0 Pohulanka 11. z 

KORCUDAARECENWE UMA 
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