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| WDRO OSOZ. у 

| zdechł 
{ Pan M. M. w Robotniku obraził 

› *się na mnie za moją ostrą charakte- 

rystykę Trybunału Stanu i powiada, 

że się „chowam za szerokie bary pP. 

Kirtiklisa", Nie wiem, w jakiej okazji 

| tajemniczy p. M. M. zrobił znajomość 

z barami p. Kirtiklisa, które tak sta 

" rannie wymierzył, lecz przyznaję panu 

° М. М., že moje stanowisko wobec 

' Trybunału Stanu odbijało swoją gwał- 

townością od tonu całej prasy B. B. 

Powstało to dlatego, że miałem ten 
sam ton, którym się mówiło, gdy za- 
istniała kwestja sądzenia ministra, 

podczas gdy prasa B. B. wtedy pisa- 

ła tak jak ja, a obecnie z całym sza- 
cunkiem interpretuje wyrok Trybunału 

Stanu. Ta zmiana tonu czyni iatalne 

wrażenie na opinję i nie każdy chciał, 

czy mógł nadążyć za tą zmianą tonu. 

Przyznaję jednak, że w obecnych wa- 

runkach nie było innego wyjścia, sko- 

ro konstytucja nie ma być zaraz 

oktrojowana, skoro się zwleka z tą 

niezbędną reformą. 

Uważam odkładanie oktrojowania 
konstytucji za największe ryzyko. Ja 

nie jestem ryzykantem, lecz właśnie 

tchórzem, domagając się oktrojowa- 

. nia konstytucji, obawiającym, się, że 

później mogą nastąpić warunki gorsze 
dla tej niezbędnej reiormy. Pisałem 

tak już rok temu. Ale przyznaję, że 
odkładanie oktrojowania konstytucji 

prócz strat przynosi nam także zyski. 

O jednym z takich zysków chcę dziś 

Rgwiedzieć słów kilka. 

| Centrolew zakończył życie. Jeszcze 

w ostatnich miesiącach premjerowania 

p. Bartla mówiono ciągle o możliwo- 

| Ści utworzenia Centrolewu, aby w ten 

| sposób  zgalwanizować tego trupa 
jo$gastytucją 17 marca. Miałoby to dla 

olski konsekwencje  jaknajgorsze. 

Pierwsze miesiące rządu p. Śwital- 

skiego położyły kres tym możliwo- 

Ściom. Dziś pomiędzy wszystkiemi 

skłądnikami, wchodzącemi w rachubę 

przy takiej ewentualności, jest taka 

walka, że o możliwości pogodzenia 

się ich nie może być mowy. To jakby 

ktoś powiedział, że może się B. B.S. 

Pogodzić z P.P.S., albo stańczycy 

krakowscy z endecją. Zbliżenie ideo- 
logiczne nic tu nie może, skoro walka 

iaktyczna zagorzała tak jaskrawym 

płomieniem. 

| Centrolew już więc nie żyje i nie 

| powstanie. Odpada więc jedna z sił, 
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któraby mogła podjąć sukcesję po 

rządach Marsz. Piłsudskiego. Ktoś mi 
zarzuci i to na podstawie moich 

własnych wywodów, że popełniam 

czyn niepatrjotyczny, ciesząc się z te- 

/ $y zgonu, gdyż odpada w ten spo- 
| sób jedna z sił, mogących rządzić 

  

_ niu centrolew żadną siłą nie stalby 

_ Się, Byłby bezsiłą. Byłby nie lwem 

‚` Prawdziwym, lecz takim żydkiem, u- 
_ branym w skórę Iwa, występującym 

ną estradzie jarmarkowej. Dla nas 
którzy postawiliśmy przyszłość Polski 
a jedną kartę, — jak to słusznie о- 

_ kreślił korespondent Timesta—ten u- 
‚ Рабек centrolewu, stworzenie luki, 
Pustki w miejscu, gdzie mogły być 

' Pretensje i ambicje zjednoszonej de- 
_ mokracji lewicowej do objęcia rządu 

zbliża nas do tego jednego, jedynego 
 mżliwego. rozwiązania sukcesji po 
Marsz. Piłsudskim, to jest dynastii. 

Cenirolew więc nie żyje. Bestja ta 
tem się od zwykłego lwa różni, że i 
po Śmierci nie wzbudza szacunku. 

_ Jgkże jednak wobec z jednej strony 
_ mlkłych sił endecji w Sejmie, a zgonu 
/ cefitrolewu ze strony drugiej wyglą- 
dają Odgrażania opozycji, że wyciąg- 
nie z wyroku Trybunału Stanu wszy- 
stkie konsekwencje. Gdzie jest ten 
rząd parlamentarny, bez którego nie 

można wyciągnąć konsekwencji z wy. 
| roku Trybunału Stanu. Cat. | 

DIE 

Polską. Tak, ale w mojem przekona- 

nie uwzględnia 

Uriop premiera d-ra Świfalskiego 

ATE donosi: Jak sie dowiaduje- 
my, p..premjer Świtalski wyjeżdża w 
przyszłym tygodniu na urlop, który 
potrwa do połowy sierpnia. Ścisła da- 
ta wyjazdu p. premjera nie została 
jeszcze definitywnie ustalona. 

Powróf min. Zaleskiegu 

Min. spr. zagr. Zaleski powraca 
do Warszawy w końcu lipca, i przez 
cały sierpień będzie urzędował aż do 
wyjazdu na wrześniowe Zgromadzenie 
Ligi Narodów do Genewy. 

Zjazd kafolicki 

Dnia 8-go września odbędzie się 
w Poznaniu wielki Zjazd katolicki, 
pod protektoratem ks. Kardynała Pry- 
masa Hlonda. W zjeździe wezmą u- 
dział wszyscy biskupi polscy. 

Uwadze jadących do Gdańska 

WARSZAWA, 4,6. PAT. Z powodu му- 
padków, zaszłych w ostatnich czasach wy- 
dałania z obszaru wolnego miasta Gdańska 
obywateli polskich, nie posiadających do- 
wodów swej przynależności państwowej, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wyjaś- 
nia, że stosownie de art: 14i 15 umowy 
polsko-gdańskiej, podpisanej w Warszawie 
24 października 1924 roku, przekroczenie 
granicy polsko-gdańskiej dozwolone — jest 
tylko na podstawie dowodu osobistego; 
stwierdzającego przynależność państwową 
i źe stosownie do tej umowy władze gdań- 
skie są uprawnione do  niewpuszczanią na 
swe terytorjum, względnie do wydalania z 
niego osób, nie zaopatrzonych w takie do- 
wody. Przepisy powyższe obowiązują rów= 
nież włądze polskie. W celu usunięcia nie- 
pożądanych konsekwencyj, obywatele pols- 
cy, pragnący wyjeźdżać na Obszar w. m. 
Gdańska winni posiadać dowód osobisty, 
wystawiony przez gminę i zaopatrzony na 
stronicy 3-ej w zaświadczeńie właściwej 
powiatowej władzy administracji ogólnej, 
że osoba wymieniona w dowodzie jest 
obywatelem polskim, względnie ' obywatel- 
ką polską. Dowód osobisty tego typu bez. 
takiego zaświadczenia do pobytu na obsza- 
rze w. m. Gdańska nie uprawnia. Osoby, 
posiadające polski dowód osobisty dawne- 
go typu, stwierdzający obywatelstwo pol- 
skie, wystawiony przez władze administra 
cji ogólnej, korzystają nadal z prawa po* 
bytu na obszarze wolnego miasta Gdańska. 

Kolej podziemna w Warszawie? 

Pod przewodnictwem prezydenta miasta 
inż. Z. Słomińskiego odbyło się 2 lipca 
kolejne posiedzenie komitetu budowy ko- 
lei podziemnej w Warszawie, na którem 
przedstawiono oferty zagraniczne kilku nie- 
zależnych grup finansowych. zawierające 
propozycje co do sfinansowania budowy 
tej kolei. 

Celem szybszego rozpatrzenia propo 
zycyj, zawartych w tych ofertach, z łona 
komitetu wybrano podkomisję. Rezultaty 
podkomisji będą przedstawione komitetowi 
budowy w najbliższym czasie. 

Obniżenie stawek podatkowych 
pil przedsfawień kinemafogra- 

ficznych 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych co- 

fnęło okólniki dotyczące maksymalnej wy- 
sokości stawek podatkowych od przedsta- 
wień kinematograficznych i w porozumieniu 
z Ministerstwem Skarbu wydało następu- 
jące zarządzenie: ‚ 

Stawki podatku widowiskowego od 
przedstawień kinematograficznych w statu- 
tach zatwierdzonych przez wojewodów, nie 
mogą przekraczać 60 proc. ceny biletu 
wstępu. Przekroczenie tej normy wymaga 
zezwolenia ministerstwa spraw wewnętrz- 
nych w porozumieniu z ministerstwem 
skarbu. Udzielone dotychczas przez wy- 
mienione ministerstwa zezwolenia na prze- 
kroczenie powyższej normy pozostają Oczy- 
wiście w mocy. | RAL 

Ulgowe stąwki podatkowe, jakie sto- 
sować należy do filmów z punktu widze- 
nia wartości artystycznej i naukowej okre- 
šla się jak następuje: filmy naukowe kra- 
joznawcze i historyczne treści ogólnej ma- 
ksymalna stawka 10 proc.; treści polskiej 
maksymalna stawka 5 proc.; filmy arty- 
styczne o wyższej wartości—stawka do 20 
proc., artystyczne—do 25 proc., filmy arty- 
styczne poruszające tematy polskie do 10 
proc; filmy rozrywkowe dobre — 30 proc:, 
rozrywkowe dobre polskie do 15 proc.; 
małowartościowe do 60 proc.; poruszające 
tematy polskie do 40 proc. 

Stafystyka wiz wjazdowych do 
Polski 

Min. spraw zagranicznych prowadzi 
statystykę wiz wydanych przez konsulaty 
nasze w panstwach całego Świata na wjazd 
do Polski, Statystyka ta pozwala zoriento” 
wać się nietylko jak wielką jest ta frek- 
wencja cudzoziemców przyjeżdżających do 
Polski, ale także jak wielka jest frekwen- 
cja z poszczególnych krajów. 

Cyfry te posiadają duże znaczenie dla 
zagadnienia propagandy turystycznej Polski 
zagranicą. W 1927 r. udzielono ogółem 
174959 wiz wjazdowych. Przeszło dwie 
trzecie tych wiz otrzymali obywatele nie- 
mieccy (123.147). Na drugiem miejscu stoi 
Czechosłowacja (12.716), „na  trzeciem 
Austrja (11.521). * ` 

Dodać należy, że ilość obywateli cze- 
skosłowackich i austrjackich, przybywają- 
cych do Polski, jest znacznie większa ze 
względu ną to, ze wiele osób korzysta z 
pepustek igranicznych, niewymagających 
wiz. 2 

pocztowa tilszczona ryczałtem Opłata 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

  

łotewskie okręty wojenne w Gdyni 
Z Rygi donoszą: Przedwczoraj z parku 

libawskiego do Gdyni wypłynęły trzy wa- 
jenne okręty łotewskie: „Vivsaitis“, „Ves- 
turs“ i „Imanta“. Zwiedzenie Gdyni jest re- 
wizytą na wizytę polskich okrętów wojen- 
nych w Rydze w roku ubiegłym. Możli* 
wem jest, że z Libawy do Gdyni dokona- 
ią lotu dwa hydroplany łotewskie. 

Kwestja podróży. prezydenta łotewskiego 
do LIWY 

Pisma łotewskie donoszą, iż kwe- 
stja podróży prezydenta łotewskiego 
do Litwy nie jest zdecydowana, że 
niewiadomo, czy wogóle nastąpi to w 
roku bieżącym. 

Katastrofą samolotowa w Rydze 
Z Rygi donoszą: W tych dniach w 

Rydze zdarzyła się katastrofa z samo 
lotem, pilotowanym przez porucznika 
Rinkisa. Na wysokości 400 mtr. lotnik 
zauważył, że aparat źle funkcjonuje i 
zaraz zaczął lądować. Przy lądowaniu 
samolot przewrócił się i zapalił. Lotni- 
kowi udało [się wyskoczyć z samolo- 
tu i uratować sie, Samolot uległ znisz- 
czeniu. 

Wykrycie organizacji komanistycznej 
w Łotwie 

Ż Rygi donoszą: Policji politycz 
nej udało się zlikwidować organizację 
komunistyczną, na czele której, jak 
podają pisma łotewskie, stał były so- 
wiecki pracownik „Wniesztorgu* w 
Rydze, obywatel łotewski Kaim. Ujęto 
4 osoby, u których znaleziono dużo 
kompromitującego materjału. 

Tekst Iitewskiej ustawy o karach . dla 
nczestników organizacyj Wywrotowych 

Jak podawaliśmy. w Litwie została 
przyjęta ostra ustawa przeciw czton- 
kom organizacji wywrotowych (specjal- 
nie przeciw emigrantom litewskim za- 
granicą tak zw. pleczkajtisowcom  w 
Łotwie. 

Tekst tej ustawy jest następujący; 
8 1. Każdy kto uczestniczy w or- 

ganizacjach utworzonych w okupowa- 
nej Litwie lub obcych państwach, któ- 
rych celem jest połączenie Litwy lub 
jej części z innem państwem, lub o- 
balenie istniejącego rządu, lub wywo- 
łanie rozruchów w państwie litew- 
skiem,— karany jest Śmiercią. 

$ 2. Każdy kto dla osiągnięcia 
powyższych celów szykuje akt terory- 
styczny, lub usiłuje go dokonać, lub 
dokonuje go na członku rządu czy 
urzędniku państwowym, karany jest 
śmiercią. 

S 3. Każdy kto namawia do wstą- 
pienia do powyższych organizacji, lub 
pomaga w jakibądź sposób osiągnię- 
ciu ich celów, lub rozpowszechnia, 
utrzymuje i odbiera z okupowanej Lit- 
wy lub zagranicy literaturę tych orga- 

nizacji,— karany jest więzieniem  cięż- 
kich robót lub Śmiercią. 

$ 4. Każdy, kto dowiedziawszy się 
o przestępstwach wymienionych w $$ 
1—3, nie zakomunikuje o nich policji 
lub prokuraturze—karany jest wię- 
zieniem zwykłem lub więzieniem ciężą 
kich robót. 

S 5. Sprawy o przestępstwa po- 
mjenione w niniejszej ustawie roztrzy- 
ga doraźny sąd wojenny, z wyjątkiem 
Spraw wymienionych w & 4, które 
rozważa sąd wojenny. 

$ 6. Uczestnicy organizacyj, po- 
mienionych w $ 1, który w ciągu 
1 mies. od daty ogłoszenia niniejszej 
ustawy jeśli zamieszkują w Litwie, lub 
w ciągu 3 miesięcy, jeśli mieszkają 
gdzieindziej,—wystąpią ,z tych organi- 
zacyj i zakomunikują o nich policji 
lub prokuraturze —od kary są zwol- 
nieni. 

$ 7. Ustawa niniejsza wchodzi w 
moc z dniem jej ogłoszenia. 

Ustawę podpisali prezydent A. 
Smetona i prezes ministrów prof. 
Woldemaras. 

-_ Emigracja z Litwy 
Z Kowna donoszą: W ciągu pierw- 

szych trzech miesięcy rb. „z Litwy 
emigrowało 4558 osób, podczas gdy 
w roku ubiegłym za ten sam czas 
emigrowało 2300 osób. Według na- 
rodowości emigrowało: litwinów 3612, 
żydów 712 i rosjan 119. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE -— ul. Szeptyckiego — A Laszuk, 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Wlodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Skiep „Jedność. 
LiDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNA — 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — 

K. Smarzyński. 

WOŁKOWYSK — 
Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

Ksiegarnia T-wa „Rich“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WIŁEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch 

  

Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i Jej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cytrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracje. nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

3 | Marszałek Piłsudski — największym człowiekiem ' Centrolew ECHA STOLICY 7 ZA KORDONÓW aa 
Jednomyślna odpowiedź na ankietę ,,Niedzieli* paryskiej 

Redakcja „Niedzieli* w Paryżu ogłosiła ciekawy konnkurs. Oto zwró- 

ciła się do czytelników z zapytaniem, aby nadesłali do redakcji nazwisko 

największego Polaka. W odpowiedzi nadesłało 18670 czytelników 

brzmiącą odpowiedź: Marszałek Józei Piłsudski 

jedno- 

jest największym i dla 

ojczyzny najbardziej zasłużonym Polakiem. 
„Niedziela* przystępuje obecnie do wydania książki „Lud wychodźczy 

Marszałkowi”. W książce tej umieszczone będą liczne listy emigrantów do 

Marszałka Piłsudskiego, nadesłane pod adresem redakcji w związku z kon- 

kursem. 

Prasa zagraniczna 6 procesie w Trybunale Sianu 
Artykuł p. Georges'a Bienaime w „„Victoire*. 

PARYŻ, 4 VII. PAT. Pisma omawiają obszernie postępowanie trybunału stanu 
w sprawie b. ministra Czechowicza. 

Na łamach „Victoire" Georges Bienaimes treszcza cały przebieg sprawy, oświad- 
czając, że dymisją ministra Czechowicza, po której skłąd gabinetu uległ zmianie, 
zadowolniłaby całkowicie izbę francuską, Tymczasem Sejm polski uległ namiętnościom 
politycznym, przekazując sprawę trybunałowi stanu. Benaime zaznacza, że debaty, 
przeprowadzone w sejmie, nie zawierały w tonie nic uwłączającego dla ministra 
Czechowicza, którego uczciwość i poświęcenie dla sprawy narodowej są ogólnie zna- 
ne, lecz był to pretekst do zaatakowania osoby Marszałka Piłsudskiego, który po- 
trafił dac posłom sejmowym należytą odprawę. 

fmhasador Chłapowski w kemifecie honorowym 
budowy pomnika dla poległych ochotników żydów 

PARYŻ, 4—VIIL. Pat. Prezes komitetu b. wolontarjuszów żydowskich, 
adwokat Kadmi-Cohen, oraz adwokat Mirtij, prezes zjednoczenia sjonistycz: 
nego w Paryżu, zwrócił się do ambasadora Chłapowskiego z. prośbą o 
przyjęcie udziału w komitecie honorowym, ukonstytuowanym w celu wybu- 
dowania pomnika wolontarjuszom żydowskim, którzy padli na froncie iran- 
cuskim w czasie wojny Światowej. Zwrócenie się swoje do ambasadora 
Rzplitej Polskiej delegaci motywowali tem, że większość odznaczonych 
wolontarjuszów pochodziła z Polski, oraz, że przelewając krew swoją na 
wojnie światowej, przyczynili się oni w skromnej „mierze do odbudowy 
państwa polskiego. Ambasador Chłapowski przyjął proponowany mu udział 
w komitecie honorowym. 

Przed odłofem na podhój oceanu 
Lotnicy nasi Klisz i Kowalczyk dziś odlatują na start do 

Irlandji 

RZYM, 4.Vil. PAT. Według doniesień z. Medjolanu, 
polscy Klisz i Kowalczyk mają jutro wyruszyć do Baldonnel 

lotnicy 

Irlandji, skąd 8 a najdalej 10 lipca zamierzają rozpocząć lot do 
Ameryki. Prasa zamieszcza na ten temat obszerne entuzjastycz- 
ne komentarze, życząc lotnikom polskim powodzenia. 

«  Hisforja Banku Polskiego w świetle cyfr 
Wywiad z wiceprezesem dr. F. Młynarskim w „Petit 

Journal“, 

PARYŻ, 4 1. Pat. W „Petit Journal“ ukaza! się wywiad p. Charlos'a 
Oulmont z wiceprezesem Banku Polskiego „p. Młynarskim, który w Świetle 
cyfr przedstawił historję powstania Banku Polskiego oraz dalsze jego dzie- 
je w związku z ogólną poprawą sytuacji gospodarczej kraju i stopniowym 
rozwojem przemysłu i górnictwa. P. Młynarski wspominał o powszechnej 
wystawie krajowej w Poznaniu, która wykazuje, że Polacy, którzy już wie- 
le dokonali wbrew pesymistycznym przepowiedniom swych sąsiadów, zdol- 
ni są do zgotowania Światu jeszcze większych dodatnich niespodzianek. 

B. poseł esfański w Polsce p. Sfrandman szefem 
rządu estońskiego 

TALLIN, 4.VII. PAT. Prezydent Izby poruczył b. posłowi w 
Polsce Strandmanowi misję stworzenia nowego gabinetu. 

P. Dewey gościem dostojników sowieckich 
MOSKWA, 4 VII. PAT. Doradca finansowy Banku Polskiego p. De- 

wey został przyjęty przez prezesa sowieckiego banku państwa Piatakowa, 
przewodniczącego komitetu koncesyj Kamieniewa oraz komisarzy Karacha- 
na i Stomoniakowa. P. Piatakow wydał na cześć p. Dewey'a obiad, w któ- 
rym wzięli udział liczni przedstawiciele Świata finansowego i handlowego. 

Sprawa konkóriam Watykanu z Romonją na realnych torach 

WIEDEŃ, 3.VII. PAT. Dzienniki donoszą z Rzymu, że pomiędzy 
Rumunją a Stolicą Apostolską dojdzie obecnie do skutku konkordat, nad 
którym pracowano kilka lat. Tem samem zostaną nanowo rozmieszczone 
djecezje Rumunji odpowiednio do obecnych granic politycznych. Także i 
administracja kościelna Bukowiny, która dotychczas podlegała arcybiskup- 
stwu Iwowskiemu, zostanie obecnie zreorganizowana. 

  

Niemieckie fajemnice w aierze Driowa i Pawło- 
nowskiego 

BERLIN, 4 VII. "PAT. Wielką W na dzisiejszej rozpra- 
a wie w procesie przeciwko rosyjskim łszerzom dokumentów 

Orłowowi i Pawłonowskiemu wywołało oświadczenie komisarza 
niemieckiej policji politycznej dr. Brasitza, który oznajmił, że je- 
go władze przełożone nie zezwoliły mu na swobodne składanie 
zeznań. Uwzględniając to, sąd uchwalił, aby zarówno prokurator 
jak 1 obrona pytania, jakie zamierzają wystosować do świadka 
Brasitza, przedłożyli przedtem 

Echa stłumienia 

na piśmie sądowi. 

rozruchów chłopskich na Ukral- 
nie sowieckiej 

BUKARFSZT, 4. 1. PAT. Prasa podaje, że ostatniej nocy w okolicy 
Soroca słyszano silną kanonadę i odgłosy zgórą 200 strzałów karabino- 
wych, pochodzące z terytorjum Ukrainy. Dzienniki przypuszczają, że to 
oddziały armji czerwonej tłumiły w ten sposób rozruchy chłopskie. 

| 

w: 

Drioci „poza prawem w 1388 
Organ Centralnego związku mło- 

dzieży komunistycznej, „Komsomo!- 
skaja Prawda", porusza w jednym ze 
swych ostatnich numerów sprawę 
„dzieci poza prawem'* w ZSSR. Oka- 
zuje się, że dzieci takie w Rosji so- 
wieckiej są i to w ilości bardzo znacz- 
nej* Są to przedewszvstkiemi dzieci— 
robotnicy na wsi rosyjskiej. Ustawy 
sowieckie zakazują zatrudniać dzieci 
poniżej lat 14. Ale co innego ustawa, 
a co innego życie. „Żelazna ustawa 
ekonomiki, pisze Komsomolskaja 
Prawda',—nie liczyła się z ustawą 
sowiecką i unicestwiła ją doszczętnie 
w warunkach życia wiejskiego". Na 
wsi sowieckiej praca dzieci istnieje i 
wykazuje tendencję w kierunku  dal- 
szego rozwoju. Według danych 
Głównego urzędu statystycznego, ilość 
pastuchów małoletnich w ZSSR  sta- 
nowiła w roku 1926 około 12 proc. 
ogólnej liczby pastuchów, a w roku 
1927 procent ten wzrósł do 21 od 
stu. Liczba dziewczynek—nianiek wy- 
nosi w Rosji 8—10 proc. ogólnej 
liczby nianiek. 

Dla wsi ustawa sowiecka о ochro- 
nie pracy dzieci pozostała tylko Świst- 
kiem papieru, a urzędy sowieckie nie 
były w stanie skłonić ludności do 
respektowania postanowień  doniosłej 
tej ustawy. 

Praca dzieci na wsi rosyjskiej nie 
podlega de facto żadnym normom. 
Związki zawodowe przyjmują, jako 
członków, jedynie dzieci starsze, tak 
że dzieci poniżej lat 14 nie mogą ko- 
rzystać z żadnej opieki pracy spo- 
łecznej. 

Prasa sowiecka podkreśla, że w 
takich warunkach eksploatacja pracy 
dla dzieci w Rosji Sowieckiej przy- 
brała straszliwe wprost rozmiary. 

„Komsomolskaja Prawda“ przyta- 
cza listy dzieci, które, nie korzystając 
z dobrodziejstw ustawy o ochronie 
pracy, w okropny sposób wykorzy- 
stywane są przez pracodawców. Tak 
naprzykład jedna z nieszczęśliwych 
tych istot pisze do redakcji cytowane- 
go pisma: „U nas dzieci pracują 15— 
16 godzin na dobę, prowadząc życie 
nie lepsze, jak dzieci chińskie. A w 
innym znów liście czytamy: „Dziew- 
czynki umieszcza się w oborze, gdzie 
znajduje się pięć krów. Pracować mu- 
szą dzieci od wschodu do zachodu 
słońca". 

Na wybrzeżu Murmańskim prakty- 
kowany jest zwyczaj wywożenia dzie- 
ci całemi grupami na roboty. Matki— 
sprzedają tu chętnie swe 9—16-letnie 
zaa za beczkę solonych ryb i 5 
rubli. 

Jest rzeczą znamienną, że  bez- 
przykładna eksploatacja pracy dzieci - 
ma miejsce również w państwowych 
gospodarstwach wiejskich. Redakcja 
„Komsomolskieį Prawdy“ otrzymała 
list z gubernji Tulskiej, w którym do- 
noszą jej, że sowieckie gospodarstwo 
'Pronskoje zatrudnia dziewczynki wie- 
ku od lat 13 do 15. Pracują one 
przez cały dzień, t.j. dziesięć godzin, 
otrzymując za to 40 kopiejek (20 
centów amerykańskich) dziennie. 

Dalej podaje 
Prawda", że z ogólnej ilości 135000 
dziewcząt, zatrudnionych w gospodar- 
stwie rolnem, 130.000 pracuje po 10 
18 godzin na dobę i tylko 5000 pra- 
cuje po 8 godzin. A są to wszystko 
młode dziewczęta poniżej 15 lat. 

Obecnie w kołach miarodajnych 
poruszona została sprawa odpowied- 
niego zreferowania ustawy 0 pracy 
małoletnich. Rzeczą znamienną jest 
jednak, że o zupełnym zakazie za- 
trudniania dzieci poniżej lat czternastu 
już się teraz nie mówi. Projektowana 
reforma ma tylko zapewnić dzieciom 
pewną ochronę prawno-spoleczną i 
zaprowadzić ma obowiązek stosowa- 
nia do dzieci przepisów 0 8- godzin- 
nym dniu pracy. 

Bilans Banku Polskiego za frze- 
cią dekadę czerwca 

WARSZAWA, 4—Vil. Pat. Bilans 
Banku Polskiego za trzecią dekadę 
czerwca r.b. wykazuje wzrost zapasu 
złota do 105629 miljonów zł. Pienią- 
dze i należności wzrosły o 6900 tys. 

„zł. (521 milj. zł.) Portiel wekslowy 
wzrósł o 19200 tys. zł. (741300 tys. 
zł.). Pożyczki zastawowe wzrosły o 
4100 tys. zł. (91002 tys. zł.). Natych- 
miast płatne zobowiązania (467600 
tys. zł. i obieg biletów bankowych 
(1298400 tys. zł.) łącznie wzrosły o 
33100 tys. zł. do 1766100 tys. zł. In- 
ne pozycje bez większych zmian. 

    

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Obejrzyj towar krajowy. 

„Komsomolskaja |
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Wielka burza nad południową polacią Wi- 
leńszczyzny 

Przerwa w komunikacji telefonicznej 

_ Wczoraj około godziny 10-ej wieczorem zaczął padać deszcz, 
który niebawem przekształcił się w ulewę, trwającą przeszlo go- 
dzinę. Ulewa w mieście większych szkód nie uczyniła. Okazało 
się natomiast, że w tymże mniejwięcej czasie szalała już w całem 
tego słowa znaczeniu burza nad połacią kraju między Lidą a 
Wołkowyskiem. Jak nam sygnalizowano, niebawem burza ta, po- 
łączona z piorunami wyrządziła znaczne szkody, wznieciwszy w 
pierwszem swem stadjum parę pożarów, a dalej uniemożliwiła 
komunikację telefoniczną na wszystkich linjach łączączych Wilno 
2 Warszawą. 

Czynny był jakiś czas podczas burzy przewód łączący Wilno 
przez Grodno z Warszawą i na tej linji odbywała się transmisja 
programu Polskiego Radja z Warszawy do Wileńskiej 
stacji. 

Radijo: 

Skutki unieruchomienia przewodów telefonicznych odczuły 
w pierwszym rzędzie redakcje pism, nie otrzymawszy normal- 
nych depesz. 

  

KONJAWA, 
(pow. Wileńsko-Trockiego) 

— Marnotrawienie grosza publicznego. 
Trzy lata z rzędu boryka się nasz bied“ 

ny rolnik z klęską nieurodzaju, jednak rok 
ubiegły był najgorszym: czerwcowy śnieg, 
późniejsze grady i wreszcie niezwykle su- 
rowa zima przy braku karmu doprowadziły 
nasze gospodarstwa do katastrotalnego sta- 
nu. Na przednówku stanęliśmy wobec wid- 
ma gołdu. Należy podkreślić że władze ad- 
ministracyjne dołożyły wszelkich ,starań, że- 
by pomódz miejscowej ludności i dzisiaj ma- 
my dokarmianie dzieci w szkołach i głodu- 
jącej ludności po wsiach. 

  

Przy takim stanie rzeczy nie może być 
mowy o normalnem opłaceniu podatków 
przez _„ rolnik Sekwestrator, pomimo 
wszelkich wysiłków, nie może wycisnąć dzi: 
siaj złotówki z gospodarza, który niema 
zkąd tej złotówki wziąść: chleb zjadł, nasio- 
na wysiał a inwentarz po ciężkiej zimie i dzi- 
siaj ledwo nogi wia. — ńatują gospoda- 
rza choć w nieznacznym stopniu Kasy Stef- 
czyka w Koniawie i w Naczy, gdzie dostać 
można pożyczkę krótkoterminową. 

W tak ciężkich ekonomścznych warun- 
kach ze zdziwieniem i zgrozą patrzymy na 
marnowanie grosza publicznego przez wla- 
dze rozporządzające tem groszem. Mam tu- 
taj na myśli sprawę budowy mostu na rzece 
Naczce pod wsią Nacza na drodze powia- 
towej Nacza—Marcińkańce. 

  

    

      

  

Most zgnił i załamał się jeszcze w roku 
1926. Znajdując się na ruchliwym trakcie, 
przy kościelnej wsi Nacza, ten zrujnowany 
most stanowi powszechną przeszkodę w ru- 
chu komunikacyjnym. 

Po trzech latach starań u p. kierowni- 
ka działu  budowlano-drogowego na pow. 
Wileńsko-Trocki, doszliśmy do tego, że 
Wydział Powiatowy zakupił budulec a gmi- 
na zmuszcną byla sposobem szarwarkowym 
zwieźć potrzebny kamień i zakupione przez 

Wydział drzewo na miejsce budowy. Nare- 
szcie materjał mamy na miejscu, obietnice 
rychłego przystąpienia do budowy też mie- 
liśmy; zdawało się że po tylu latach uporczy 
wego kołatania dobijamy sprawę do końca 
i most będziemy mieli w bież, roku. W 
rzeczywistości jednak staje się inaczej: no- 
wy kierownik działu budowlano-drogowego 
p. inż. Piekarski chyba nie myśli o budowie 
bo sam u nas ani razu nie był, natomiast 
przysłał st. drogomistrza, który w imieniu 
p. inżyniera wynajął stróża do pilnowania 
zwiezionego materjału. 

Stróż ma otrzymywać po 40 zł. miesięcz- 
nie, a pełni swoje obowiązki od stycznia 
b. r. jeżeli będziemy oczekiwali na budowę 
mostu jeszcze chociaż rok (co bardzo moż- 
liwe) to drogi materjał drzewny nie będzie 
przedstawiał żadnej wartości do budowy, 
przytem trzeba będzie opłacić stróża. Kto 
pokryje straty poczynione przez zmarnowa- 
nie budulca, i kto poniesie wydatek na op- 
łatę stróża wynoszącą 480 zł. rocznie? Czy 
pan inżynier, czy Wydział Powiatowy, czy 
gmina? jeżeli nie pan inżynier, to pójdzie 
na to grosz publiczny wzięty z kieszeni 
głodującej ludności w postaci podatku dro. 
gowego lub samoistnego. Z. S. 

OSZMIANA. 

— Chór „Echo* w Oszmianie. W nie- 
dzielę dnia 7 lipca r. b. odbędą się w Osz- 
mianie dwa koncerty wileńskiego chóru 
„Echo* pod kierunkiem wytrawnego muzy- 
ka profesora Władysława Kalinowskiego. 
Pierwszy z nich odbędzie się o godz. 2 p. p. 
drugi o godz. 6 wieczór. 

Celem wycieczki jest pobudzenie ludu 
kresowego do umiłowania pieśni polskiej. 
Inicjatywa chóru „Echo* znalazła życzliwy 
oddźwięk i poparcie ze strony przedstawi 
cieli miejscowego społeczeństwa. Jun. 

   

  

Śmierć Jerzego Courtelina 
Dnia 25 czerwca w szpitalu Póan, 

w Paryżu zmarł w następztwie arapu” 
tacji nogi znany francuski powieścio 
i komedjo-pisarz Jerzy Courteline. 

Mniej-więcej przed czterema laty, 
Jerzemu Courteline amputowano no- 

#6, z powodu skrzepów spowodowa 
nych złem funkcjonowaniem serca. 
W ostatnich czasach stan zdrowia ce- 
nionego powieściopisarza znacznie się 
pogorszył, tak że musiał się on pod- 
dać amputacji drugiej nogi. Operacji 
dokonał przyjaciel Courtelina chirurg 
Delaunay.  Wyczerpany długoletnią 
chorobą organizm powieściopisarza 
nie wytrzymał ponownej amputacji, 
to też w dwa dni po operacji Cour- 
teline umarł, w dniu, sw którym za- 
czynał Tl-szy rok Swego życia, w 
otoczeniu najbliższej swojej rodziny. 

Jerzy Moinaux. gdyż nazwisko 
Courteline, było tylko jego pseudoni- 
mem literackim, urodził się w 1858 r. 
w Tours, studja kończył w Meaux, a 
od 1888-go zajmował skromne stano- 
wisko ekspedytora w wydziale wyznań 
w Paryżu. 

Niezbyt absorbująca praca, pozwo- 
liła mu równocześnie pracować lite- 

  

    

O WSZYSTKIEM POTROSZE 
Dawniej rfajulubieńszym sportem 

małych uliczników było przyczepić 
się z tyłu do dorożki, i, usadowione- 
mu na resofach, odbyć maleńką pod- 

„róż częstogęsto przerwaną nagle przez 
bat woźnicy. Dziś środek takiej leko- 
mocji uznany jest za przestarzały, ucze 
piać się zaś do taxisa jest nieco tru4- 
nie;. 

"Ale namiętność jazdy pokutuje, w 
ludzkości stale, a już jazda no „gapę”* 
i w ukryciu musi posiadać jakieś spec- 
įaine uroki. 

To też ciągle daje się słyszeć o 
wypadkack wyciągnięcia na dworcu 
jakicgoś gościa, ukrytego w wagonie 
luv pod wagonem, czarnego od węgla 
* w poszarpanym przyodziewku; 

Od jak dawna podróżuje w ten spo 
- sób? Pytają się go o to, aby mu kazać 
zapłacić za bilet kolejowy przynaj- 
mniej MI klasy, o to tylko chodzi, w 
sali sądowej, dokąd go wloką. Jakie 
są ,ednak wrażenia z jego. podróży, 
dość zapewne niepowszednie — to nie 
interesuje nikogo. 

Ale oto pociąg został zdetronizo- 
wany przez aeroplan — i to w warun- 
kach, rzec można, sensacyjnych. W 
W aparacie „Żółty Ptak" prześlizgnał 
się ponad oceanem nieproszony Da5a- 
žer „na gapę“ — i zobaczycie, že p:zy 
kład ten „nie pėjdzie w las“, chyba że 
awiatorzy będą przed odjazdem skru- 
pulatnie rewidować cały aparat. Ale 
i z tem potrafią sobie dać radę żądni 
wrażeń naśladowcy młodego  Schrei-osobistej 

racko. To też w tym okresie wydał 
on całą serię powieści, nowel i ko- 
medyj, odznaczających się dużą werwą 
zmysłem obserwacyjnym i filozoficz- 
nym ujęciem sytuacji i charakterów, 
co wysunęło go na czołowe stanowi: 
sko współczesnej literatury. 

W roku 1894, poddaje się Cour- 
teline do dymisji z zajmowanego 
urzędu, aby się móc poświęcić wy- 
łącznie pracy literackiej, 

Był on pisarzem niezmiernie płod- 
nym, który obok, dużej ilości dosko- 
nałych powieści, napisał nie mniej 
komedyj, które pod względem oby- 
czajowej satyry, stawiają go na 
równi z Moljerem i Arystofanesem. 
Komedje Courtelina do dziś dnia na: 
leżą do stałego repertuaru „Komedji 
francuskiej". 

Courteline został wybrany w ro- 
ku 1926 na członka Akademiji Gonco- 
urtów, tegoż samego roku otrzymał 
nagrodę Akademji Francuskiej, Sław- 
ny powieściopisarz był odznaczony 
krzyżem komandorskim legji hono- 
rowej. 

Na ręce wdowy po Courtelinie, 
nadeszły po jego Śmierci depesze 
kondolencyjne od Poincarego i prez. 
Doumergue. 
udział przedstawiciele rządu. 

W pogrzebie wzięły 
Z. K. 

bera. Ale že niedawno Akademia Na- 
uk w Paryżu ogłosiła całkiem serjo wy- 
nalazek aparatu zdolnego wyrzucić po 
cisk z siłą dostateczną iżby ten mógł 
uczynić małą przejażdżkę okrężną wo 
koło księżyca — zobaczycie że w dnin 
wylotu pocisku nie zbraknie amatora 

) 
М 

= 
który znajdzie sposób  przyczepienia 
się da ogona tej komety nowego ro- 
dzaju. 

Bo i pewnie, truskawki mogą 50- 
bie jeździć po powietrzu, a ja to mam 
być gorszy? powie sobie taki amator 
i będzie miał rację. 

Bo oto na Wystawie Gospodaiczej 
w Stanie Luizjana w kwietniu, pewien 
fermer węgierski, Andres Szani, zdo- 
był pierwszą nagrodę za 24 koszycz- 
ki wczesnych truskawek. Nagrodzone 
truskawki zostały zakupione za 79 do- 
larów dla Prezydenta Hoovera i prze- 
transportowane do Białego Domu ae- 
roplanem. ; 

A jak się ma rzecz z przemytni- 
ctwem aeroplanicznem? Ciekawe, ja- 
kie nowe przepisy zostaną wydane na 
tema t rewizji celnej pakunkowej i 

pasażerom powietrznym 

aa 

  

   SŁOWO 

zenia hakafystów w powiecie 
opal skim 

Nowe kwiatki antypolskiej propagandy 

KATOWICE, 3-VII. PAT. „Katolik Polski“ donosi: Na gminnych słu- 
pach ogłoszeniowych w Mikulczycach w pow. opolskim rozlepione afisze w 
języku niemieckim następującej treści: Rodacy — Niemcy! Uważaj- 
cie, kto w tem lecie wyśle znowu do Polski swoje dzieci, aby pozwolić, by 
je tam polonizowano. Zwradajcie uwagę na to, kto pojedzie na wystawę do 
Poznania i zapamiętajcie sobie tych zakapturzonych Polaków. 

HASŁO... LEGALNYCH REPRESYJ. | 

Gdy znowu Niemcy będą wydalani ze Śląska polskiego, zmusimy nasz 
rząd, aby wydałał Polaków ze Śląskia opolskiego. Żadnych gwałtów, lecz 
represje na legalnej drodze — oto nasze hasła". Afisz podpisany jest: „Obro- 
na niemiecka*. Obok tego afiszu na urzędowym papierze umieszczona jest 
nalepka z napisem, że za zrywanie plakatów sprawca będzie ukarany. 

80 jugosłowiańskich aposfołów komunizmu 

WIEDEŃ. 3.6. PAT. Według doniesień dzienników z Białogrodu policja areszto” 
wała w miejscowości Deskerok 80 osób pod . zarzutem uprawiania propagandy ko- 
munistycznej. Wśród tych osób znajdują się również Niemcy i Węgrzy. 

  

Echa nolifycznego 
PARYŻ. 4,6. Pat. Na dzisiejszej rozprawie w procesie  autonomisty Benoi, 

oskarżony przyznał się do popełnienia zamachu z premedytacją oraz zeznał, że jes 
zwolennikiem autonomii Alzacji. 

  

Katastrofa autobusowa na szosie między Sniaty- 
niem a Zabłofowem 

8 osób ciężko poranionych 

LWÓW, 4.VII. PAT. Na szosie pomiędzy Sniatyniem a Zabłotowem 
wydarzyła się katastrofa autobusowa. Kierowca, chcąc wyminąć zaprząg 
chłopski, manewrował tak niezręcznie, że autobus wywrócił się. 8 osób z 
pośród pasażerów doznało ciężkich obrażeń. 

  

c) и 

FE
T 
Н
Ч
р
 ЧО
И 

po
 

e do 16 sierpnła w piątki od 12-2 godz, od 16 sierpaia codziennie 
Ai od 12 — 2 godz. 0L8Z—0 

Kancelarja otwarta do 10 lipca codziennie od godz. 

Liceum Handlowe Żeńskie 
8. Piefraszkiewiczówny w Wilnie 

(Żeligowskiego 1, m. 2). 

Przyjmuje zapisy kandydatek ze szkół średnich lub zakładów równorzęd- 
nych* Warunki przyjęcia: 

a) Ukończenie liceum ogólnokształcącego AA 
b * 6 klas gimnazjum (ewentualnie 3 kursów semiaarjum) 

średniej szkoły zawodowej. 

л Kurs dwuletni. Opłata miesięczną 35 zł. 

Szkole przysługuje prawo zwrotu wpisowego za dzieci funkcjonarjuszy 
państwowych. 

10 -2; od 10 lipca 
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półka Łowiecki 
Wilno, Ad. Mickiewicza Nr 11-a. 

Poleca wszelką broń i amunicję w dużym wyborze. 
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ЗОЕБ КОА НЕИ С РИ З РО К НА К СЕН 2 Н К5 АНО К Е ЗЕ 

Czytajcie Wyó! UldarstWOWA 
jedyny organ młodego konserwatyzmu w Polsce. 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Poznań, Gieszkowskiego 9. 

transatlantyckim, bo jeżeli chodzi © 
okrętowych, to ostatnioe kilku z nich 
miało się z pyszna. 

Jak dónoszą z Nowego Jorku tunk- 
cjonarjusze komory celnej rewidują z 
wielką gorliwością bagaże podróżni- 
ków wracających do Stanów Zjedno- 
czonych i np. dwóch mieszkańców 
Chicago zostało skazanych na 27 ty- 
sięcy dolarów kary za niekompletne za 
deklarowanie kupionych rzeczy, 

Jakoby detektywi specjalnie wy- 
najęci w Europie przez Skarb Ame- 
rykański, informują go drobiazgowo o 
sprawkach czynionych, przez obywa- 
teli amerykańskich na Starym Lą- 
dzie. 

Przykra to historja dla różnych „mis- 
sek*, co się dostaną do Paryża i kupią 
sobie tam wagonowo suknie i kape- 

   

lusze, oraz dla ich papciów, co robią 
zapas obrazów starych mistrzów, 
mniejsza z tem, czy autentycznych, 
ale za to okrutnie drogich. 

„A jak też odbyło się z transatlan- 
tykiem „Maurytanji*, co ostatnio za 
wijał da portu Nowojorskiego? Wed- 
ług utartego rytuału, w chwili gdy oczy 
podróżnych padną na gigantyczny po- 
sąg Wolności, jednocześnie pojawia 
ja się na pokładzie celnicy amerykań- 
Scy i rozpoczynają grzebanie w baga- 
żach z całą dyskrecją i taktem sobie 
właściwym. 

Trudno, każdy chce żyć! I skarb 
Ameryki musi mieć jakieś dochody. 
Nie trzeba więc mieć za złe celnikom, 
jeśli są chwilami zbyt ciekawi, i ma- 
ją czasem nieco ciężką rękę w ocenia- 
niu tego lub owego przedmiotu. 

— 

Muzeum etnograficzne pod otwar 
tem niebem w Stokholmie. 

Wszystkie „skandynawskie stolice 
posiadają etnograficzne muzea-parki.': 

Najbardziej; ciekawem, a zarazem 
najstarszem jest słynne szwedzkie 
muzeum pod otwartem niebem—Skan- 
sen, założone w 1897 r. przez Artura 
Gazeliusa. Ten obszerny park, zajmu- 
jący przestrzeń 30 hektarów, znajdu- 
je się wpobliżu gmachu „Nordick Mu- 
zeum'*, którego stanowi część, Cudow- 
ne położenie parku, leżącego na wy- 
niosłości, z rozległym widokiem na 
przepiękny Stokholm, czyni Skansen 
ogromnie miłem miejscem tak dla 
stałego mieszkańca stolicy ' Szwecji, 
jak i dla przybyłego turysty. 

Przyjrzymy się teraz treści i cha- 
rakterowi tego parku-muzeum.; 

Zwiedzający Skansen widzi tu jak- 
by w miniaturze całą Szwecję, wszyst- 
kie jej połacie i prowincje, z ich cha- 
rakterystycznemi ludowemi budowlami 
gospodarstwem i ludnością. Nie kop- 
je, lecz wierne odtworzenie różnych 
okolic razem z ludowemi chatami, 
Ściślej, całemi zagrodami chłopskiemi 
z mieszkalnemi i gospodarczemi bu- 
dynkami w pełnym wyrazie rzeczywi: 
stości w najmniejszych _ detalach, 
wskrzeszają przed zwiedzającym do. 
kładne oblicze rozmaitych okolic i za- 
kątków Szwecji. 

Zwiedzający wchodzi na podwórze 
dworku wiejskiego; już materjał uży- 
ty na budowle, charakter ich techniki 
daje wyobrażenie o przyrodzie danej. 
okolicy zaglądając w różne zakątki 
wiejskiej chaty z odpowiednio  roz- 
mieszczonym inwentarzem gospodar: 
czym, ma możność wczuć się w isto- 
tę życia oraz ocenić stopień zamoż 
ności i poziom kulturalny szwedzkie- 
go wieśniaka tej lub innej okolicy. 
Oryginalny wygląd mieszkalnego do- 
mu z zachowaniem najdrobniejszych 
szczegółów w umeblowaniu i statkach 
pozwala jasno i wszechstronnie zro- 
zumieć sposób bycia, wnikając w 
obyczaje i odgadnąć zamiłowanie mie- 
szkańców takiego typowego domu. 
Wielkie ożywienie przy oglądaniu 
takiej zagrody wnosi obecność żywe- 
go przedstawiciela tuziemnej ludności 
w  osobach wynajętych specjalnie 
mężczyzny i kobiety, odzianych w tra- 
dycyjne w danej połaci szaty i zwykle 
zajętych jakąś charakterystyczną robo- 
tą. Przyjmując tych robotników, Za- 
rząd muzeum naturalnie stara się do- 
brać najodpowiedniejsze, najcharakte- 
rystyczniejsze typy. W ich obowiąz- 
kach leży dozór nad powierzonym mu 
domem, a pozatem iniorrzowanie zwie- 
dzających. 

Bezpośrednia rozmowa, powstają- 
ca między zwiedzającymi a „gospoda- 
rzami', daje możność ciekawskiemu 
dowiedzieć sie bliższych szczegółów o 
życiu, obyczajach „regjonalnych“, u- 
żyteczności poszczególnych przedmio- 
tów etc. 

Wielkim plusem takiego muzeum 
—-parku jest ta okoliczność, że zwie- 
dzanie nie męczy, jak to bywa zwyk- 
le przy oglądaniu różnych muzeów, 
wystaw etc., a to dlatego, że każda 
zagroda znajduje się od drugiej w 
dość wielkiej odległości, tak że jed- 
nego dworu od drugiego nie widać. 
Jest to jakby podróż po Szwecji w 
znacznie zmniejszonej skali. To daje 
możność wytchnąć, robić przerwy przy 
przejściu z jednej „okolicy“ do dru- 
giej, Utembardziej, że licznie rozsta- 
wione ławki zapraszają do odpoczyn- 
ku. Pozatem zwiedzający może zro- 
bić dłuższą przerwę w jednej z dwuch 
restauracyj, utrzymanych w stylu lu- 
dowym, w których można dostać 
specyficznie ludowe potrawy i napoje 
obok zwykłych, do których się przy- 
zwyczaił mieszkaniec miasta. 

Latem na terytorium Skansena co- 
dziennie gra muzyka, odbywają się 
koncerty, a prócz tego na specjalnie 

Ale jak to było z oceną pewnego 
mebla, który znajdował się na pokła- 
dzie Maurytanji? Trzeba bowiem wie- 
dzieć że na liście jej pasażerów figu- 
rowało nazwisko pana Owena Younga, 
który przewodniczył Komitetowi Eks- 
pertów w Europie. Pan Owen Young 
powiózł z sobą fotel, na którym przez 
cztery miesiące zasiadał prawie co- 
dzień, a czasem dwa razy dziennie, 
aby kierować „pracami* Konferencji 
finansowej. 

Piękna pamiątka, zaiste! „/Ten fo- 
tel jest bez ceny“ — odrzekł uczony 
ekspert, gdy mu go ofiarowano. Ale 
wobec tego, jak go należy ocenić na 
komorze celnej? 

Kiedyś już pan Kellog zabrał ze 
sobą do Ameryki obsadkę, którą pod- 
pisał pakt pokoju powszechnego i 
wiekuistego, pakt, noszący jego imię. 
Ta obsadka była uczyniona z tej małej 
ilości złota, jaką Amerykanie pozosta- 
wili jeszcze Europie. Jak otaksowa- 
ła ją komora celifa? Tajemnica... Przy- 
puszczalnie puściła gładko, na czysto 
i z honorem — i zapewne podobnie 
miała się sprawa fotela. Bowiem jed- 
no i drugie były wszak „bez сепу“. 

A propos cen, ciągle się mówi tyl- 
ka o miljonach i miljardach, czy też 
kto wie, wiele przedstawia miljard na 
wagę i objętość? 

Miljard złotych w srebrze waży 5 
miljonów kilogramów, w złocie zaś 
ważyłby 322,580 klg. Jeśli przetłuma- 
czymy to na pieniądze papierowe, to 
miljard w 500 złotowych banknotach 
zaważy 1780 klg., a w 50 złotowych 
11.500 klg. Aby przenieść go na ple- 

urządzonych otwartych placach de- 
monstruje się tańce ludowe. 
Skansen posiada także swojeżdoroczne 

Święta z odtwarzaniem podczas nich 
etnograficznych lub historycnych mo- 
mentów ogólnoszwedzkiego charakte- 
ru lub też poszczególnych krajoznaw- 
czych właściwości tej lub innej pro- 
wincji: Ciekawe, że do tej pracy anga- 
żuje się tylko uczonych specjalistów z 
różnych dziedzin nauki (historji, arche- 
ologji, etnografji etc.) Szczególną  ce- 
chą tych Świąt jest poważna praca 
przygotowawcza, wielka dokładność w 
oddaniu etnograficznej i historycznej 
prawdziwości w przedstawieniach, po- 
chodach, odtwarzaniu obyczajów, w 
pieśniach i t.p. Niekiedy podczas tego 
rodzaju świąt odbywa się demonstra- 
cja ludowych rękodzieł i innych wy- 
tworów ludowego przemysłu. 

Woyłoss. 

Montparnasge mie chte być. przyczyną 
konfliktu dyplomatycznego. 

Od czasów wojny Światowej, Pa- 

nizuje, to że Jankesi 
dzianymi gośćmi, pośród różnojęzycz- 
nych cudzoziemców .zwiedzających i 
zamieszkujących w Paryżu, stało się 
przyczyną przyjęcia przez Francuzów, 
bardzo wielu przyzwyczajeń, upodo- 
bań i przesądów amerykańskich. 

Mimo to, dziwnem się wydaje, że 
w Paryżu, mieście nie mającem prze- 
sądów rasowych, odmówiono wstępu 
na salę, w jednym z dancingów na 
Montparnassie, „przedstawicielowi rzą- 
du w Haiti, pod pretekstem, że obec- 
ność przedstawiciela kolorowej rasy, 
może się nie podobać klienteli amery- 
kańskiej. 

Ten wypadek omal że nie stał się 
przyczyną zatargu dyplomatycznego, 
gdyż socjalistyczny posel z Martyniki 
złożył na ten temat zażalenie do mi- 
nistra Tardieu. 

Na szczęście szybko wdrożone 
śledztwo, całą sprawę wyjaśniło i za- 
łagodziło, udowodniając, że przedsta- 
wiciel rządu w Haiti padł ofiarą nie- 
porozumienia. Dnia poprzedniego w 
tym samym lokalu, Ejakiś kolorowy 
gentleman wywołał skandal, a jeden 
z kelnerów biorąc przez omyłkę do- 
stojnego gościa, za wczorajszego 

R odmówił mu wstępu na 
salę. 

Właściciel lokalu złożył osobiście 
p. Tardieu swoje ubolewanie z powo- 
du tak przykrego nieporozumienia, za- 
pewniając, że co wieczór można się 
przekonać, o obecności przedstawicie- 
li ras kolorowych w jego lokalu. 

Wyniki śledztwa, Świadczące, że w 
Paryżu niema jeszcze antagonizmu ras, 
pan Tardieu ma zakomunikowač/w 
Izbie poselskiej, 

Pełen póświęcenia czyn doktora. 
Dziennik Matin komunikuje ! 

o bohaterskim czynie doktora, ordy 
nującego w jednym z prowincjonal“ 
nych miast francuskich. Doktór Grand* 
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Ws
   jean, wezwany w nagłym wypadku 

silnego krwotoku do młodego pacjen 
ta, Śpiesznie wychodząc !z apteki do: 
kąd się udał po potrzebne opatrunki 
potknął się i upadł tak nieszczęśliwie; 
że złamał sobie nogę. Ponieważ jedna! 
życie pacjenta zależało od szybkiej p 
mocy, nie tracąc chwili czasu, do: 
czołgał się, pomimo ostrego ból 
złamanej nogi, do mieszkania pacjen 
ta i chorego uratował. 

Czyn ten zasługuje na specjal 
uznanie, gdyż zapewne znajdzie si6 
nie wielu doktorów, dla których życi 
pacjenta więcej znaczy, niż własn 
bezpieczeństwo i zdrowie. 

Ф 

   

cach ludzkich, licząc po 50 klg. 
człowieka w biletach 500 złotow 
trzeba użyć 36 ludzi, a w 50 złot 
wych 230 ludzi. W złocie trzebab: 
6,450 ludzi, to jest cały pułk przedwo 
jenny, dla transportu miljarda srebre 
trzebaby ładnej cyiry 100 tysięcy lud 

Wreszcie (coś dla bibljofilów! 
miljard w biletach 500 złotowych sk 
dałby się z czterech tysięcy tomów pi 
500 stron każdy. Czy nie ładna bibijo' 
teka? 

Nie radzę jednak nikomu podróż 

  

wać z grubym a pojedyńczym bankno- į 
tem. Przykra bowiem hi torja zdarzyta | 
się w Le Rochelle we Francji. 

Pewien student należący do bardzo 
szanownej rodziny, pan Maurycy Joi- 
irion , były wojskowy i inwalidd # 
Wielkiej Wojny, zapragnął udać się do 
niedalekiego miasteczka na wycieczkę” 
Wsadził więc da portiela 1000 frank 
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celność gospodarstwo Włościańskie 

   

niepodzi 
W odwiecznym procesie posuwa- 

* nia się poglądów ludzkich po zębatej 

linji piły przecinającej stan przyrodzo- 
ny pnia człowieczego, po skaczącej 
linji wykresu gorączki chorego orga- 
nizmu, czy też po spiralnej linji ewo- 
lucji, coraz to zbliżającej się i odda- 
lającej stale wzrastającemi łukami od 
punktu początkowego, znaleźliśmy się 
obecnie po fali liberalizmu w okresie 
bezustannie wzrastających i rozszerza 

( jących się poglądów  etatystycznych, 
socjalistycznych, _ racjonalistycznych. 
Rozważa się sub specie jakiegoś nie- 
co abstrakcyjnego dobra i pożytku, © 

wszelkich przejawach działalności ludz 
kiej i pragnie się wtłoczyć w przymu- 
sowe normy prawne przyszłą kolej wy 
padków. W czasach wymierania w $ет- 
cach ludzkich religji, ludzie ci, którzy 

ie umieją i nie chcą stworzyć sobie в п 
> nowego bóstwa, nadają tym swoim po- 

` 

{ 

glądom pewien posmak religijny i 
łączą z tem przy braku jakiejkolwiek 
tolerancji dla poglądów przeciwnych 
chęć uregulowania wszelkich stosun- 
ków według  jednostajnego i równo- 

miernego szablonu swojej namiętno- 
ści. Najczęstszym wynikiem tego rodza 
ju ujmowania spraw bywa wówczas 
skrajnie konsekwentne w swoim upo- 
rze ich uregulowanie, okazuje się pó- 

+žnieį szkodliwem lub niemożliwem. 

Skoro owe namiętności społeczne 
ogarniają, w różnym chociażby stop- 
niu, nas wszystkich, wszyscy przeto 
rozważając obecnie nad gnębiącemi 
nas niedomaganiami gospodarczemi i 
pragnąc im zagadzić, zwracamy się 
przedewszystkiem w kierunku prawni- 
czego a więc przymusowego Unormo- 
wania środków, mających nam pomóc. 
Tem zaś, ce — i jako jedno z pierw- 
szych — ma się znaleźć na polskim 
stołe operacyjnym, są nasze gospodar- 
stwa rolne, Kodeksy: Napoleoński, au- 
strjacki i niemiecki głosiły zupełną 
wolność w obrocie dóbr, zarówno w 
obrocie pomiędzy żywymi, jak i na 
wypadek śmierci, przyczem jednak 
dziedzice mieli prawo do równego 
udziału Zasady te nie okazały się jed- 
nak trafnemi. W b. Kongresowem Kró- 
lestwie postanowienie Komitetu Urzą- 

+ dzającego z 30. 12. 1865 r. i ustawa 
z 11. 6. 1891 r. wprowadziły zakaz 
dzielenia poniżej 6 morgów gospo- 
darstw powstałych wskutek ukazu 0 
uwłaszczeniu chłopów z 19. 2. 1864 r.; 
w b. zaborze austrjackim, w którym 
już poprzednio obowiązywały ograni- 
czenia (w. patencie cesarskim z 3. 4. 
1787 r.; w dekrecie nadwornym z 19. 
5. 1781 i w patenciė z 29. 10. 1790 
co do obszaru (odpowiadającego wy- 
siewowi 40 korcy) — utraciły one swo 
ja moc wskutek ustawy państwowej z 
27. 6. 1868 i krajowej z 1. 11. 1868 
r. i sprawa niepodzielności stała się 
wkrótce przedmiotein licznych ankiet, 
rozważań i projektów. A w końcu wy- 
dano 17.2. 1905 ustawę o tworzeniu 
własności rentowych w celu utrzyma- 
nia i wytworzenia gospodarstw šred- 
nich rozmiarów, w drodze pożyczek; 
następnie zaś ograniczono przenosze- 
nie gruntów rozporządzeniem  cesar- 
skim z 9.8. 1925, które zresztą utra- 
ciło moc obowiązującą z dniem 9. 12. 
1927 r. W b. zaborze pruskim wyda- 
no w dniu 8. 6. 1896 r. ustawę o pra- 
wie niepodzielnego dziedziczenia osad 
rentowych i kolonizacyjnych, która 
miała jednak wybitne ostrze nacjonali- 
styczne. Wreszcie b. zaboru rosyjskie- 
go wkońcu obowiązywał nakaz utrzy- 
mania obszaru 10 dziesięcin przy go- 
spodarstwach „nadzialowych“, zawar- 
ty w dodatku do IX Tomu Zbioru Praw 
XCes. Rosyjskiego. Wydano również li- 
czne ustawy, tak przed r. 1918 jak i 
polskie, dotyczące obrotu ziemią i sca- 
łania gruntów, w rezultacie reformy 

*szar ten wynosić musi stale wyżej 

rolnej, a więc przedewszystkiem nową 
ustawę o wykonaniu reformy rolnej z 
28. 12 1925. 

Jednakže wszystkie te przepisy oka 
zują się niewystarczającemi! 

Idzie о wyraźne i zdecydowane 
przeciwdziałanie nadmiernemu i szkod 
liwemu  rozdrabnianiu gospodarstw 
włosciańskich. Szkodę jaką owe roz- 
drabnianie z” sobą przynosi, stanowi 
przedewszystkiem stale posuwająca 
się naprzód  pauperyzacja przeszła 
dwóch trzecich części ludności, unie- 
możliwiająca, jeśli nie wszelki, to z 
pewnością wybitniejszy postęp i po- 
ciągająca za sobą nędzę,  ciemnoię, 
przestępczość, upadek fizyczny, i 
wszelkie zawsze z nędzą związane niz- 
dole i niebezpieczeństwa. Idą za tem 
jednak także obawy o los reszty i ca- 
łość społeczeństwa; jest to troska a 
ogólne położenie gospodarcze kraju, 
c obronę panstwa i o wytwórczość 
sprzedażną gospodarstw rolnych. 

  

Tiaska ta która skłoniła Rząd do 

zajęcia się temi zagadnieniami. winna 
zaaleźć jak rajsilniejszy oddźwięk, co 
ułatwi z ą wydanie „Zwyczajów 
spadkowyci: włościan w Polsce*., po- 

przedzońne  szerokiemi ankietami, się- 

gające.s aż pomiędzy bezpośrednio 
zainteresowanych. „Sprawa niepo 
oścŃ gospodarstw włościańskich” jest 
bow:em sprawą i piekącą i drażliwą 
niezmiernie. 

Znane powszechnie cyicy i panu- 
jące stosunki wskazują, że gospou 

stwa obejmujące obszar poniżej 5 h 
Stanowią u nas zazwyczaj więcej «uż 
połowę ogólnej ilośći gospodarstw wło 
Ściańskich, a przekraczają niejednokro 
tnie w wielu województwach 70 proc. 
a nawet 80 proc. tej ilości. Wiadomem 
jest również, że gospodarstwa takie 
są „niesamodzielnė“, to znaczy, niż są 
w stanie z uwagi na swój obszar, dać 
utrzymania rodzinie włościańskiej bez 
tego, by jej członkowie zajmowali się 
koniecznemi dla osiągnięcia minimum 
egzystencji zajęciami ubocznemi, a tem 
bardziej nie są w stanie wytworzyć 
podstawy zarobkowania dla wszysi 
kich dziedziców bez dzielenia gospo- 
darstwa i ubożenia ludności, ani teź 
wreszcie nie są w stanie dać możności 
rozwojowej tej części ludności. Ob- 
szai 5 ha jest to minimum, które przy 
dobrej gospodarce, wysokim stan'e 
gospodarczym gospodarstwa i kraju i 
wreszcie przy dobrej ziemi i dogodnym 
kredycie, może spełnić to zadanie. W 
miarę pogarszania się warunków, o0b- 
szar ten musi się zwiększać do 10 a 

  

      
   

   

        

nawet 26 + . być może nawet więcej 
hektarów. Niektórzy twierdzą, że ob- 

5 
   ha; przyjmujemy jednak 5 ha, jako 

nimum poniżej którego przy zejściu 
wszystkich wyżej wymienionych wa- 
runków, schodzić się nie powinno. Wy- 

niks stąd, że w obecnych warunkach, 
obszar ten wynosi 10 ha, a przy złych 
gruntach wyżej 10 ha. 

* Jeśli się zważy, że jako wartość in- 
wentarzowa wzięta jest tutaj suma 

oszacowania kapitału gruntowego 
(wartość inwentarzowa ziemi), meijo- 
racyjnego, budowlanego i roslinnego, 
a więc duża ilość zbędnego uiokowa- 
nia kapitału martwego na domy, sto- 
doły i t. d. okaże się, jaką przewage w 
korzyściach okazują gospodarstwa o 
10 hektarach obszaru. Szczególiiie 
uderzającym jest stosunek między war 
tością inwentarzową a dochodową 
ziemi. 

  

Ów stan gospodarstw włościańskich 
o pewnym obszarze należy osiągnąć 
dwoma środkami: wprowadzeniem za- 
kazu podzielności i tworzeniem no- 

wych gospodarstw, nie ulegających po 
działowi. Szczegóły i koleje obu tych 
środków będą się jednak zasadniczo 
od siebie różnić. 

wy banknot i poszedł na stację aby 
wsiąść do pociągu. Kasjer jednak od- 
mówił mu wydania biletu, gdyż nie 
miał reszty z tysiąca. 

Pan Jofirion filozoficznie poszedł 
w drogę piechotą do miasteczka odleg- 
łego szczęśliwie tylko a 8 klm. W 
jednej z wiosek po drodze, zmęczony 
i spragniony, wszedł do oberży i za- 
żądał kutla piwa. Chcąc zań z góry za- 
płacić, ofiarował swój banknot ober- 
żystce, ale ta odmówiła przyjęcia go 
w obawie że jest fałszywy. Nieszczę- 

Odnaleźli go w miasteczku, dokąd 
już zaszedł i chcieli go aresztować! 
student zaskoczony przyjął ich bardzo 
nieuprzejmie; wtedy policjanci  wsa- 
dzili mu kajdanki na ręce i powiežli 
najprzód do swych koszar, na zajutrz 
zaś do sądu w La Rochelle. Sąd uwol- 
nił niefortunnego więźnia w parę go- 
dzin później. 

Ale pan Maurycy Joffrion, oskar- 

żony o obrazę funkcjonarjuszy w cza- 

sie pełnienia służby, znów musiał sta- 
wać przed trybunałem. Sędziowie 

  

Sny podróżnik musiał iść dalej bez 
swego kufla piwa: 

„Zaraz po jego wyjściu, oberżystka 
zwierzyłą się ze swem podejrzeniem 
sąsiadowi, który nie zawahał się z 

pośpiesznem  uprzedzeniem policji. 
Dwuch policjantów wyruszyło odrazu 
sa ne pseudo-ialszerza mo- 
net. 

wszakże, po rozpatrzeniu okoliczności, 
zastosowali doń minimalną karę 16 
franków, i to z odroczeniem. 

Załóżmy się jednak, że w następ- 
ną swą podróż, pan Jofirion zabierze 
ze sobą nieco drobnych. Т 

w 

Tworzenie nowych gospodarstw o 
pewnym racjonalnym obszarze jest me 
todą, która ma już za sobą pewną tra- 
dycję w b. zaborze pruskim, gdzie 
osiągnęła bardzo pomyślne rezultaty. 
Działalność w tym kierunku przedsta- 
wia cały szereg przeważających i do- 
niosłych korzyści. Można sobie tutaj 
obliczyć dowolnie potrzebny obszar, 
np. conajmniej 10 ha, i modyfikować 
zależnie od jakości gruntów, sąsiedz- 
twa miast i centrów przemysłowych, 
środków komunikacyjnych i t. d.; na- 
leżałoby ustalić tutaj pewne statysty- 
czne wytyczne, które w konkretnym 
wypadku możnaby stosować i modyfi- 
kować. Gospodarstwa tworzy się tyt- 
ko w miarę zapasów ziemi, i kredytów, 
a więc daje się wybranemu i odpowied 
niemu gospodarzowi odpowiednie wa- 
runki. Może on wówczas spokojnie 
utrzymać gospodarstwo na należytym 
poziomie i w nienaruszonej wartości i 
całości, dzieci swoje odpowiednio wy- 
chować i zaopatrzyć, a objemca może 
je względnie łatwo w każdym razie 
bez rujnowania gospodarstwa, spłacić 
(Ważną rzeczą przy wyborze kandy- 
data na takie gospodarstwo byłoby 
niepowoływanie go ze środowiska ubo 
giego, gdyż to skłaniałoby go, wobec 
zmiany warunków życiowych na wy- 
bitnie lepsze da posiadania dużej iloš- 
ci dzieci, co utrudniałoby ich zaopa- 
trzenie i spłacenie). Dalej: jak to się 

okazało na znakomitym przykładzie 
działalności niemieckiej w obecnych 
województwach poznańskiem i pomor- 
skiem, można w takim wypadku swo- 
bodnie określić ustawowe normy dla 
przymusowego pozostawienia gospo- 
darstwa  niepodzielnem, objęcia go 
przez jednego z dziedziców, uprzywi- 
lejowanie go w stosunku do pozosta- 
łych przez niskie oznaczenie spłat dia 
nich, w celu ulżenia w ciężarach objem 
cy, bez wywoływania znacznego nieza- 
dowolenia pozostałych dziedziców i 
innych ujemnych następstw. Ludność 
bowiem przyzwyczaja się w takich 
wypadkach łatwo do obowiązujących 
przepisów prawnych, a wskutek po- 
wolnego i stopniawego tworzenia go- 
spodarstw nie wyłania się nagle wiel- 
ka ilość wydziedziczonych z majątku 
ojczystego, pozbawionych przygoto- 
wania do pracy zarobkowej i środków 
pieniężnych va niemogących znaleźć 
utrzymania. Postępowanie naprzód re- 
formy jest tu wreszcie ściśle zależne 
od panujących warunków  gospodar- 
czych i możności dysponowania od- 
powiedniemi kredytami, można więc 
swobodnie w miarę polepszenia się 
lub pogarszania tych warunków wy- 
tężać lub powstrzymywać działalność 
w kierunku tworzenia nowych takich 
gospodarstw. 

Dr. Stefana M. Grzybowski 

Zdemaskowanie oszustów: 
Aresztowano dwóch oszustów, którzy 

trudnili się wyłudzaniem od naiwnych 
banknotów pod pretekstem wyrabiania do- 
larów. Dzięki sprytnie obmyślanym  spo- 
sobom grasowali oni od dłuższego czasu i 
dopiero onegdaj zostali zdemaskowani No- 
cy onegdajszej podczas lustracji hotelu 
Belgja, przy ulicy Szopena, funkcjonarju- 
sze policji natknęli się na znanego im z 
różnych oszustw Leona Grunera, który, 
jak okazuje się mieszkał w tym hotelu. 
Gdv policja weszła do pokoju Grunera 
był tam obecny niejaki Szaja Bazyljan (Ki- 
jowska 41). Obu wymienionych przyłąpano 
na naradzie prowadzonej szeptem. Znając 
Grunera, przeprowadzono u jego rewizję i 
znaleziono jakieś tyngle, atramenty, notat- 
ki o wywabianiu liter i cyfr; słowem całe 
urządzenie, które na pierwszy rzut oka ro" 
biło wrażenie fabryki banknotów. Bliższe 
oględziny znalezionych przedmiotów, ja- 
ko też odebrane u Grunera wyprasowane 
aolary odrazu wskazywały, że ma się tu do 
czynienia z oszustami a nie fałszerzami. W 
toku dalszego dochodzenia ustalono, że 
Gruner i Bazyljan wyszukiwali naiwnych, 
którym proponowali fałszerstwo dolarów. 
Ci obejrzawszy „maszyny* i przekonawszy 

się po dokonanej próbie, że „podrobione* 
dolary w niczem nieróżnią się od prawdzi- 
wych, zgadzali się na przystąpienie do 
spółki i cały interes subsydjowali. * Jednym 
z takich był mieszkaniec folwarku Alfoato- 
wo w powiecie lidzkim Mieczysław Le- 
wończyk, którego oszuści nabrali na 150 
dolarów i puścili z kwitkiem. Próby wy- 
rabiania dolarów za;każdym rązem zawo- 
dziły z powodu spalenia się w tynglu z 
nadmiaru jakiegoś płynu. 

Wyłudzając w ten "sposób pieniądze 
Gruner liczył z góry na bezkarność, bo 
nie wyobrażał sobie by poszkodowany 
wnosiłby skarge do policjii przyznawał się, 
że usiłował podrabiać dolary. To właśnie 
pozwoliło im ną ubrawianie swego proce- 
deru przez czas dłuższy. 

,Najpikantniejszym jest to, że oszuści 
byli szantażowani przez swych kolegów 
po fachu, którzy dowiedziawszy się 0 ca- 
łym „interesie* zażądali części dochodów. 
Prowadzone były nawet pertraktacje, które 
widać do niczego nie doprowadziły, bo 
groźby, że zostaną oni zdemaskowani ja- 
koś _ sprawdziły się mimo, że policja 
ujawniła fałszerzy.. przypadkowo. (b). 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteoralogii U, S. B, 

z dnia 4 VII. 1920 r 

Ciśnienie | 
średnie w m. | 760 A 

Temperatura ! AR średnia + 22% 

Opad za do- | 
bę w mm. 1 

Wiatr ! 2 
przewažający | Południowy. 

Uwagi: Pochmurno. 
deszcz. 
Minimum za dobę-|- 1420. 

Maximum na dobę -l- 2790. 
Tendencja barometryszna: spadek ciśnienia | 

URZĘDOWA 
— Audjencje urzędowe. W dniu wczo- 

rajszym zastępujący wojewodę wileńskiego 
naczelnik Dworakowski przyjął m. in. sta- 
rostę mołodeczańskiego Jerzego Tramecour- 
ta w sprawach powiatu. 

— Dyrektor departamentu sztuki bawi 
w Wilnie. W dniu wczorajszym bawił w 
Wilnie dyrektor departamentu sztuki Mini- 
sterstwa W. R. i O. P. Wojciech  Jastrzę- 
bowski. Dyrektor Jastrzębowski złożywszy 
wizytę zastępującemu wojewodę wiieńskie- 
go naczelnikowi Wł. Dworakowskiemu udał 
się następnie w towarzystwie konserwatora 
dr. Lorentza do szkoły rzemiósł artystycz- 
nych, poczem zwiedzał niektóre zabytki m. 
Wilna. W godzinach popołudniowych dyre- 
ktor Jastrzębowski udał się do Trok. Wie- 
czorem wyjechał z powrotem do Warszawy. 

— Konierencja w sprawie usprawnienia 
prac meldunkowych. Dziś rano, o godzinie 
10 w małej sali konferencyjnej urzędu woje- 
wódzkiego odbędzie się konferencja przed- 
stawicieli województwa, władz wojskowych 
i Magistratu w celu omówienia scentralizo- 
wania meldowania mężczyzn w wieku woj- 
skowym i usprawnienia prac biur meldun- 
kowych. Akcja ta zapoczątkowana przez ko- 
mendanta tut. P. K. U. mjr. Ossowskiego 
pozwoli ostatecznie uregulować tę tak waż- 
ną dla państwa sprawę. 

— (a) Zapobieganie pożarom leśnym. 
W celu odpowiedniego zabezpieczenia  la- 
sów od pożarów, które co lata stają się 
wpróst klęską, odnośne władze administra- 
cyjne, poza zarządzeniem o zakazie rozpa- 
lania ognisk przez pasących bydło, obecnie 
wydały polecenie nakazania właścicielom 
lasów stałego oczyszczania lasów od 1 kwie 
tnia i 1 października '0d pozostałych po wy- 
rębie szczap, gałęzi, kory i t. d. Stosownie 
do tego zarządzenia, wszystkie grunty, na 
których dokonano już wyrębu przed tem 
zarządzeniem winny być należycie Oczy- 
szczone z odpadków i zanieczyszczeń ро- 
eksploatacyjnych do dnia 1 kwietnia 1930 
roku. Do tegoż terminu muszą być okoro- 
wane pnie drzew iglastych i niewywiezio- 

RONIKA 
nych kloców, a wszelka leżanina z lasów 
usunięta. 

— (0) Zmiana granic powiatów i gmin 
województwa wileńskiego. Wszystkie powia- 
ty województwa wileńskiego otrzymały za- 
rządzenie p. wojewody w sprawie rozpóczę- 
cia prac przygotowawczych nad przebudo- 
wą podziału terytorjalnego powiatów i gmin 
województwa wileńskiego. Z zarządzenia 
tego wynika: 1) że pow. Wileńsko-Trocki 
ma uporządkować granice pow. Wileńsko- 
Trockiego z województwem  Nowogródz- 
kiem oraz pow. Święciańskim i Oszmiań- 
skim, 2) starosta pow. w Święcianach pod- 
da. rozwadze ciał samorządowych  potrze- 
bę zmiany granic pow. Święciańskiego Z 
pow. Wileńsko-Trockim, Postawskim (gm. 
Szemetowszczyzna), oraz z Wilejskim (re- 
jon wsi Niestaniszki); 2) władze pow. Osz- 
miańskiego muszą uregulować granice z 
województwem Nowogródzkiem oraz z pow. 
Wileńsko-Trockim; 4) starosta pow. Po- 
stawskiego i starosta pow. Wilejskiego ma- 
ją uregulować granice z pow. Święciańskim; 
5) starosta pow. Mołodeczańskiego podda 
rozwadze ciał samorządowych potrzebę zmia 
ny granic z województwem Nowogródzkiem 
(rejon wsi Borek Żyd. Rodziejowszczyzna 
oraz wsi Łosk z pow. Wołyńskiego). 

— Prezes Izby kontroli państwa w Wil- 
nie p. Jan Pietraszewski wyjeżdża na 6-cio 
tygodniowy urlop wypoczynkowy; zastępo- 
A go będzie p. wiceprezes Zenon Mikul- 
ski. 

MIEJSKA 

— Lotne komisje sanitarne lustrują Wil- 
mo. W dniu dzisiejszym rozpoczynają swą 
pracę na terenie m. Wilna lotne komisje sa- 
nitarne. Będą one sprawdzały stan sanitar- 
ny posesyj, hoteli, domów zajezdnych i t.p. 

Za  sanitarno-porządkowe uchybienia 
winni będą pociągnięci do odpowiedzialno- 
ŚCI. 

SAMORZĄDOWA. 

— (0) Lust. racja budowy szosy Wilno 
— Landwarów. W dniu 4 lipca starosta wi- 
leńsko trocki p. ). Radwański, razem z na- 
czelnikiem wydziału samorządowego  urzę- 
du wojewódzkiego p. ]. Rakowskim oraz 
kierownikiem działu drogowego wydziału 
powiatowego p. Piekarskim udał się na lu- 
strację budowy szosy Wilno—Landwarów. 

— (0) Zmiana granic pow. Wileńsko- 
Trockiego. Na jednem z ostatnich posiedzeń 
wydziału powiatowego sejmiku wileńsko-tro 
ckiego była rozpatrywana sprawa zmiany 
granic powiatu i gmin w związku z zarzą- 
dzeniem p. wojewody. 

Wydział powiatowy po  gruntownem 
zastanowieniu się postanowił zmian na szer- 
szą skalę nie przeprowadzać a ograniczyć 
się tylko do uporządkowania granicy po- 
wiatu z województwem Nowogródzkiem, t.j. 
na oddanie części gminy  koniawskiej do 
pow. lidzkiego i dołączenie pozostałej czę- 
ści do gminy Orańskiej, która obecnie jest 
niesamowystarczałną; pozatem przeprowa- 
dzić drobne zmiany granic kilka gmin ze 
względu na interes miejscowej ludności. 

W tych dniach inspektor samorządu 
gminnego p. M. Niedek, zgodnie z powyż- 
szemi wskazaniami wydziału powiatowego, 
przystąpił do prac przygotowawczych. 

Akcja ta zgodnie z zarządzeniem p. wo- 
jewody ma być zakończona w pierwszych 
dniach października i wnioski przedstawio- 
ne do województwa. 

Barokowa brama przy zauł. Ignacowskim wróci 
do starego wyglądu. 

W numerze wczorajszym zamieści- 
liśmy artykulik p. t. „O należytą sta- 
rego Wilna ochronę", w którym po- 
ruszona została sprawa remontu bra- 
my pamiątkowej przy zaułku Św. 
Ignacego. Dziś już mamy realne wy- 
niki interwencji, gdyż jak się dowia- 
dujemy z półurzędowego komunikatu: 

„Wobec stwierdzenia, że w czasie 
odnawiania murów klasztoru PP. Be- 
nedyktynek w Wilnie zdjęto bez zgo- 

UNIWERSYTECKA. 

— Promocja ria U. S. B. W dniu 3 b.m. 

odbyła się uroczysta promocja na doktorów 

wszechnauk. lekarskich następujących  słu- 

chaczy: Natalji Lichtmaterówny, O.  Ma- 

ckiewicza A. Sawicza, M. Barona, j. Wasi- 

lewskiego, Silwanowicza, L. Butkiewicza, B. 
Pietuchowa i Steckiewicza. 

Promocja odbyła się w obecności J. M. 

rektora ks. prof. dr. Cz. Falkowskiego dzie- 

kana wydziału lekarskiego prof. dr. K. Mi- 

chejdy, ciała profesorskiego Oraz licznie 

zgromadzonych krewnych i przyjaciół pro- 

mowanych. 
Promotorami byli profesorowie:  Wła- 

dyczko, Reicher, Eiger, Jakowicki i Szmurło. 

SZKOLNA. 
— (a) Subsydjowanie szkół religijnych. 

Magistrat otrzymał powiadomienie, by szko- 

ły religijne traktowano i popierano w po- 

staci subsydjów równorzędnie ze szkołami 

prywatnemi jeśli szkoły te mają w progra- 

mie i przedmioty świeckie. Władze nadzor- 
cze wychodzą z założenia, że szkoły reli- 

gijne czynią zadość obowiązkowi szkolnemu 

i tem samem mogą liczyć na poparcie  fi- 

nansowe w rozmiarach przewidzianych w 
budżecie na szkolnictwo prywatne. 

AKADEMICKA. 

— Wycieczka akademicka do Poznania. 

W dniu 10 lipca r. b. wyjeżdża do Pozna- 
nia na Powszechną Wystawę Krajową Aka- 

demicka Wycieczka z Wilna. Informacyj 

udziela i przyjmuje zapisy Sekretarjat wileń- 

skiego Komitetu Akademickiego (ul. Wielka 
24) w dniu dzisiejszym od godz. 19—21. 

— Godziny urzędowania w okresie wa- 

kacyjnym. Zarząd Stowarzyszenia Bratnia 

Pomoc Pol. Młodz. Akad. U. 5. B „ w Wil- 
nie powiadamia zainteresowanych że biuro 

i sekretarjat w czasie od 8-VII do 1-X 1929 

roku czynne będą trzy razy tygodniowo, a 

mianowicie, poniedziałki, środy i piątki w 

godz. od 17—19. jednocześnie powiadamia 
się, że w sobotę 6 lipca r. b. sekretarjat bę- 
dzie czynny tylko między godz. 13—15; na- 

tomiast urzędowanie wieczorowe zostało 

zawieszone. 
— Uroczyste otwarcie sezonu kuracyj- 

nego w Nowiczach. Zarząd Stowarzyszenia 

Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży Akade- 

mickiej U. S. B..w Wilnie powiadamia, że 

w dniu 7 lipca r. b. nastąpi wobec przed- 

stawicieli duchowieństwa, władz uniwersy- 

teckich administracyjnych oraz  przedstawi- 
cieli starszego społeczeństwa otwarcie VII 
sezonu kuracyjnego w Uzdrowisku Akade. 
mickiem w Nowiczach. 

Uroczystość rozpocznie się mszą Św. 
poczem nastąpią przemówienia okoliczno- 
Ściowe, wspólny obiad; zwiedzanie okolic i 
t 

Wyjazd z Wilna pociągiem rannvm 0 
godz. 8 min. 25 (pośpieszny) do st. Pohu- 
lanka, skąd końmi uzdrowiska do Nowicz. 
Goście mile widziani. 

KOMUNIKATY. 

— Dzień rozpoczęcia prac lzby Rze- 
mieślniczej. W dniu 20 sierpnia r. b. roz- 
pocznie swą działalność wileńska Izba Rze- 
mieślnicza. Lokal Izby mieści się w domu 
cechu rzemieślników przy ul. Niemieckiej 25. 

RÓŻNE 

— Archimandryta Morozow etatowym 
członkiem konsystorza prawosławnego. Mi- 
nisterstwo W. R. i O. P. zatwierdziło nomi- 
nację ks. archimandryty Filipa Morozowa 
na etatowego członka prawosławnego kon- 
systorza wileńskiego, w miejsce ks. proto- 
jereja Aleksego Wasilewskiego. 

-— Dalsze iazy walki o stanowisko ra- 
bina w Wilnie. Walka o nominację rabina 
wileńskiego (jest nim senator Rubinsztejn) 
trwa nadal, a ostatnia sytuacja zaogniła się 
znów. 

Na ostatniem posiedzeniu zarządu gmi- 
ny żydowskiej, na skutek silnej agitacji 
przedstawicieli „Agudy”* wniesiono do bud- 
żetu gminy pensje dla 6 rabinów, przyczem 
zażądano od gminy nominowania jeszcze 
kilku rabinów. 

Decyzja ta wywołała żywe niezadowo- 
lenie obecnych rabinów, rezolucja ta po- 
wzięta została bez porozumienia się z nimi. 

Jak: donosi prasa żydowska w związku 
z tem ma być zwołany w Wilnie zjazd ra- 
binów z udziałem delegatów z Warszawy. 

— (a) Pomór i zaraza świń. Stwierdzo- 
no, że zapowietrzone pomorem i zarazą 
świń są w Wilnie posesja przy ulicy Sena- 
torskiej 29 i zaścianek Kopcowo di kom. 
P. P.) zaś w powiecie wileńsko-trockim: w 
gminie szumskiej — 5 wsi w gminie trockiej 
— 9 wsi, w gminie rzeszańskiej — 3 wsie, 
w gminie szumskiej — 4 wsie, niasteczko 
W. Soleczniki, w gminie podbrzeskiej maj. 
Anowil i w gminie worniańskiej Ostro- 
wiec. We wszystkich tych miejscowościach 
wzbroniono urządzanie targów, wypuszcza- 
nie świń samopas lub na wspólne pastwisko 
oraz skupywanie świń. 

TEATR. I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Wy- 
stepy Zoiji Jaroszewskiej. Według niezwy- 
kle zgodnej opinii całej bez wyjątku prasy, 
wyrażającej się w entuzjastycznych wprost 
ocenach gry Zofji Jaroszewskiej oraz Sspon- 
tanicznych huraganowych oklaskach, kwia- 
wych owacjach po każdym akcie, na każdem 
przedstawieniu „Cienia'”, należy wnioskować 
że bujny talent naszego świetnego gościa 
porwał i olśnił całe, zazwyczaj zimne Wil-- 
no. Dziś, w dalszym ciągu „Cień'* z Jaro- 
szewską. 

„Pygmaljon* Shawa. Czynią się inten- 
sywne przygotowania w celu wystawienia 
sensacyjnej będącej na repertuarze wszy- 
stkich większych scen europejskich sztuki 
Shawa „Pygmaljon*. Kreacja Zofji  Jaro- 
szewskiej będzie w tej sztuce zasadniczo na 
zgoła innych budowana czynnikach. 

Koncerty symfoniczne w ogrodzie po- 

Bernardyńskim. W sobotę dn. 6 lipca odbę- 
dzie się koncert symfoniczny pod dyrekcją 
Zygmunta Dołęgi — jako solistka wystąpi 
znana śpiewaczka (koloratura) Helena Żu- 
bowiczowa. W programie arje operowe i 
pieśni. 

Bilety w cenie gr. 40 ulgowe gr. 20 
do nabycia w sobotę w kasie ogrodu. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Piękna grzesznica. 
Piccadilly — Niewolnica  Krwawego 

Szeika. 
Polonja — Na imię jej kobieta. 
Światowid — Księżna Czardaszka. 
Kino Miejskie — Oddajcie mi dziecko. 

  

   

  

   

dy konserwatora dachówkę z bramy 
przy zauł. św. Ignacego Nr. 3, będą- 
cej cennym zabytkiem architektury 
barokowej i pokryto bramę blachą, — 
władze kdnserwatorskie na podstawie 
obowiązującego w sprawie opieki nad 
zabytkami rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej  poleciły ponowne 
pokrycie bramy dachówką (t. 
zw. „esówką”*) w terminie do dnia 
1 sierpnia rb.". 

  

(ty Wilno jest domiajonem Ameryki 
Wczoraj całe Wilno pokryło się tlaga- 

mi ze względu na 153-lecie konstytucji ame- 

rykańskiej. Nawet Uuiwersytet Stefana Ba- 
torego, który powinien reprezentować inte- 

ligencję i niezależność wywiesił flagi. Gdy- 

by te flagi wywieszone były z powodu przy- 

jazdu prezydenta Stanów do Wilna, czy ja- 

kiejkolwiek manifestacji polsko-amerykan- 

skiej oczywiście nie mielibyśmy o to pre- 

tensji. Ale dlatego, że to jest doroczne urzę- 

dowe święto Stanów Zjednoczonych? Co 

za nieprzyzwoitość! 

Tłomaczono mi, że dlatego, 

iż to jest pierwszy rok piastowania urzę- 

du przez prezydenta Hoovera. Masz tobie, 

dlaczegoż w takim razie nie uczciliśmy po- 
wrotu do zdrowia króla Jerzego V-go, albo 

wieści, że córka Mikada powiła niemowlę 

płci męskiej. To są przecież także fakty z 

tego samego protokułu grzeczności między- 

narodowej. 

I policja nakazywała wywieszanie ilag. 

Tak więc barwienie domów  chorągwiami 

narodowemi uważa się w nas za biurokra- 

tyczny obowiązek. Obywatel nie potrzebu- 

je nawet wiedzieć dlaczego ma tę flagę wy- 

ciągać. I co za dziwne zbaranienie społeczeń 

stwa, któremu nic nie szkodzi przez jeden 

dzień czuć się obywatelami Stanów Zjedno- 

czonych. Doprawdy: 

.„.własne tylko upodlenie ducha 

Schyła wolnych szyję do łańcucha. 

Poczekajmy trochę, może kiedyś Euro- 

pa stanie się dominjonem poszczególnych 

trustów amerykańskich. Może kiedyś Hiszpa- 

nję i Włochy zakupią trusty filmowe ame- 

rykańskie, Niemcy Ford, Anglję General Mo- 

tors Company, a Litwę Kowieńską trust 

handlarzy osłami. Narazie tak nie jest i my 
wvwieszając ilagi w dniu 4 lipca  popełni- 

liśmy przedwczesną lojalność. 

Nie 'odmówię sobie jednak satysfakcji 

przynajmniej przez tydzień witania naszych 

urzędników per How do qou do. 

% SĄDÓW 

Kto napadł na rodzinę Dulko? 

Stanisława Dulko mając na uwadze 
zbliżający się termin śłubu. wybrała się do 
miasteczka po zakupy, a mianowicie—wy= 
prawę. Towarzyszyli jej bracia Stanisław i 
Józef Dulko' 2 - 

Szczęscie sprzyjalo im w. miešcie. Kup- | 
cowe były ustępliwe, sukienka leżała „jak 
ulana*, buciki nie sprawiały wielkiego bó- 
lu, no a reszta, zresztą co tu dużo mówić. 
Wszystko poszło jak z płatka. 

Wracałaą sobie zgodna trójka do domu 
projektując zabawę co się zowie, aż tu nė 
trakcie Rudomina -- Turgiełe wypada kilki 
bandytów uzbrojonych w karabiny. рга 
wunki odebrali, nastraszyli i uciekli, 

Zaczęło się żmudne dochodzenie. Zma- 
lezioao przy drodze (pod jałowcem) kartkę 
papieru, która, jak to można było rozpo- 
znąć odrazu wyrwana została z notesu... 
tam właśnie, pod jałowcem. 

Przy pomocy tego papierka natrafiono 
na ślad napastników i aresztowano ich. 
Byli to Bronisław i Aleksander Zdaniukie- 
wicze i Karol Szwejkowski. 

Podczas konfrontacji poszlaki ugrunto- 
wały się jeszcze, to też wszyscy trzej zna- 
leźli się na ławie oskarżonych. 

Zeznawało siedemnastu świadków. Nikt 
z nich nie mógł powiedzieć nic konkretne- 
go. Konfrontacje wypadały tak, że podczas 
każdej z nich poznawano kogoś innego, 

Jeden z oskarżonych wyjaśnił, że zna- 
leziona kartka papieru rzeczywiście nale- 
żała do niego i że rzucił ją przy drodze 
co nie znaczy bynajmniej, że musiało to 
być w związku z napadem. 

Sąd nie znalazł w przebiegu sprawy 
faktów stwierdzających niezbicie winę oskar= 
żonych i uniewinnił ich- $ 

Obronę wnosił mec. B. Szyszkowski. 

Wyrok w sprawie Użdawinisów 
W numerze wczorajszym podaliśmy 

sprawozdanie z przebiegu sprawy kar- 
nej czterech Użdawinisów, oskarżonych 
o„zamordowanie w bójce. Sąd skazał: 
Andrzcja na 4 lata ciężkiego więzienia, 
Stanisława i Józefa na 2 lata c. więzie- 
nia i Jana (jako niepełnoletniego) na 
2 lata domu poprawy. 

  

Wanda — Alama córa morza. 
Lux — Ostatni uśmiech błazria. 
Eden — Huczynson „W iwiej klatce". 

L Kino Kol. „Ognisko“ — Ofiary rozwo- 
dów. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (c) Złodziej podał się za oficera po- 

licji. Onegdaj w dzień, jeden z mieszkań- 
ców domu Nr. 2 przy ulicy Letniej, wysłał 
swą służącą Nadzieję Lebek na. Antokol w 
celu przyniesienia flaszki wódki. Wysłana 
wróciła dopiero po dwóch godzinach i opo- 
wiedziała że na ulicy Holendernia została 
zatrzymana przez jakiegoś mężczyznę ubra- 
nego po cywilnemu, który podał się za aspi- 
ranta policji i dowiedziawszy się że Lebek 
niesie wódkę odprowadził ją do siedzących 
w pobliżu kilku osobników, podających się 
za agentów policji. Wódkę od dziewczyny 
odebrano ponieważ pochodzi z „nielegalne- 
go” źródła i polecono jej zgłosić się na dru- 
gi dzień na tę samą ulicę. Zostało ustalone, 
że oszustem był znany policji złodziej Zy- 
gnal zamieszkały przy ul. Wielkiej 22. 
— (c) Zaginęła żona:. Edward Jużyk Śnie 

gowa 5) zameldował policję o zaginięciu 
żony Wiery. Razem z nią zawieruszył Się 
gdzieś zapas garderoby. 

— (c) Zatrzymanie szmuglu. Na dwor- 
cu kolejowym funkcjonarjusze policji zau- 
ważyli pewnego osobnika, zachowanie któ- 
rego wydało się mu wysoce podejrzane. 
Nieznajomego dla stwierdzenia tożsamości 
poproszono na posterunek kolejowy . gdzie 
podczas przeglądania jego walizki ujawnio- 
no sacharynę pochodzenia zagranicznego,
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którą usiłował on przewieźć do Warszawy. 
Przemytnika Mojżesza Janowskiego (adres 
niewiadomy) zatrzymano. 

— (c) Trupy noworodków. Podczas 
oczyszczania podwórzy ujawniono trupy no- 
worodków, w domu Nr. 7 przy ulicy Sofja- 
niki i Nr. 9 ul. Targowa. Noworodki były 
w stanie rozkładu. Policja ustaliła nazwisko 
matki noworodka przy ulicy Sofjaniki i pro- 
wadzi w tej sprawie dochodzenie. 

Napady w śródmieściu nieustają. One- 
gdaj około godziny 9 wieczorem na prze- 
chodzącą ulicą Rudnicką Bronisławę Doliń- 
ską zamieszkującą stale we wsi Tanciszki, 
gminy polańskiej, powiatu oszmiańskiego 
napadło trzech nieznajomych osobników, z 
których jeden wyrwał jej z rąk kupione w 
mieście pantofle pozostali zaś przeprowadzili 
rewizję w płaszczu i zabrali 70 złotych. Na- 
pad był dokonany w chwili gdy na ulicy 
Rudnickiej zazwyczaj bardzo ruchliwej ni- 
kogo w pobliżu nie było. Rabusie z widocz- 
ną wprawą okrążyli Dolińską i nim ta się 
zorjentowała w sytuacji już trzymano ją za 
ręce i przeszukiwano kieszenie. Sprawcy na- 
padu zdołali ujść i są poszukiwani przez po- 
licję. 

— (c) Ujawnienie sprawcy kradzieży. 
Został ujęty Dawid Szejter (Sofjaniki 7), 
który z mieszkania Benjamina Lewina, wia- 
ściciela sklepu jubilerskiego „Djamant“ przy 
ul. Wielkiej skradł większą ilość zegarków 
i biżuterji wartości 12 tysięcy złotych. 

— (b) Echa wypadków w dniu 1 ma- 
ia. Onegdaj opuścił klinikę chirurgiczną U. 
S. B. na Antokolu funkcjonarjusz policji 
śledczej p. Świerk, który jak wiadomo pod- 
czas pochodu komunistycznego został cięż- 
ko ranny w nogę. Mimo długiej kuracji 
Świerk w dalszym ciągu czuje się źle i bę- 
dzie musiał jeszcze dłuższy czas przepro- 
wadzać kurację. 

0i fe autobusy! 
Dziwni ludzie są ci „autobusiarze“. 

Uruchomili linje, włożyli w ten interes nie- 
małe kapitały, a następnie systematycznie 
robią wszystko, aby odstręczać pasażerów. 
o się powinno być wręcz naod- 

wrót. : 
Był cząs, że maszyny (było ich co 

prawda mało) chodziły nieregularnie, co 
wpływało ną małe zainteresowanie się ru- 
chem autobusowym mieszkańców Wilna. 
Zamiast stać na przystanku i oczekiwać 
ną autobus, przyczem nigdy niewiadomo 
było jak długo trzeba będzie czekać. ten i 
ów szedł piechotą lub szukał niezawodzą- 
cego dorożkarza. 
‚ Przyszła poprawa. Opracowano rozkład 
jazdy, a policja zączęła pilnować szoferów. 
Publiczność nabrałą przekonania do auto- 
busów i tłumnie poczęła z nich korzystać. 
Trwało to niedługo. Okazało się brak nam 
dobrych szoferów, a i ci zapominają o 
odpowiedzialności zą całość pasażerów. 
«Wypadki powtarzały się niemal codzień. 

Zagąda się szofer z pasażerami i buch w 
przeježdžającą dorožkę lub przechodnia. 
Alarmy prasy pomogły. Policja spisywała 
protokóły, starostwo grodzkie nakłądało 
kary i w ten sposób utemperowano samo- 
wolę i nieuwagę szoferów. 

Znów zanotowano wyraźną poprawę. 
Maszyny kursowały według ustalonego roz- 
kladu, szoferzy zaczęli jeździć uważniej, 
a nawet konduktorzy zrobili się uprzej- 
miejsi. Trwało to czas jakiś. 

Zaprzestano widać kontrolowania auto- 
busów (licząć na lojalność obsługi) a tym- 
czasem szoferzy i konduktorzy nie czując 
nad sobą „pańskiego oka* wrócili do sta- 
rych nawyknień. Rozkład jazdy staje się 
coraz bardziej martwą literą, tempo maszyn 
wzrasta ku przerażeniu idących ulicą i ja- 
dących autobusem, szofer po dawnemu 
rozmawia zamiast uważać, a prócz tego 
zatrzymuje maszynę gdzie mu się tylko 
podoba. 

Jeszcze tydzień —- dwa, a wrócimy do 
starych, zapomnianych czasów z przed kil- 
ku iąt, M 

„ Cała nadzieja w tem, 2е włądze opie- 
Aujace cię ruchem kołowym wnikną w tę 
bolączkę wilnian i przypomną obsługom 
autobusów ich obowiązki i przepisy. T. 

  

Na srebrnym ekranie 
„Na imię įej-Kobieta“ w kinie 

Polonia. 
Nieciekawy, pretensjonalny film. Tak 

_ pretensjonalny, jak i jago tytuł; Realizator 
zadał sobie trud przekonąć nas, że w każ- 
dej kobiecie jest coś z węża, lisa, szakala 
i wampira. Robi to w sposób naiwny, to 
też nawet tak zdolna para, jak Barbara La 
Marr i 'Ramon Nawarro grają jakoś bez 
duszy. Zazdrośny i odważny wódz prze- 
mytników— Pedro, mimo podeszłego wie- 
ku, reumatyzmu i lombrozowskiej twarzy 
umie utrzymać przy sobie młodą, piękną i 

A się żonkę. 
Zakochana w pięknym, a niemrawym 

żołnierzyku kusi go do zbrodni. Zgładź ze 
świata Pedra, gdyż inaczej nie będę mogła 
być twoją. Kusi go bez odrobiny żywsze- 
go uczucia, bez ognią słowem, to też 
chłopczyna woli pieniądze ofiarowane przez 
męża ną ucieczkę. 

|. To dezorjentuje wszystkich. Ona de- 
gyduje się uciekać razem, a mąż nie $pie- 
sząc sie wyjmuje sztylet i zabija niewierną, 
poczem umiera nie jak syn południa, a 
jak „zwykły mieszczuch-emeryt, na atak 

| serca. 
Resztą obrazu w tymże guście. 
Doprawdy, gdy się czyta  górnolotne 

napisy, zredagowane przez jakiegoś zdecy- 
dowanego grafomana przypomina się ury- 
wek z monologu najmiliszego z wileńskich 
amatorów deklamatorów p. radcy Dzena- 
iewicza:  „Kubita jako taka i taka—jako 
kubita*. Tu dobra jest przesada ale poco 
śzpikować nią film. 

Ilustracja muzyczna ściśle jdopasowana 
do obrazu. Gra dziadek, co już zapomniał, 
jak na skrzypcach grać powinno i wnuczka 
co się jeszcze grać nie nauczyła. — Т. 
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RADJO. 
Piątek, 5 lipca 1929 r. 

11.56 — 12,05; Sygnał czasu i hejnał: 
12.05—12.50: Gramofon. 12.50— 13.00: Ko- 
munikat P. W. K. z Poznania. 13.00—: Ko- 
munikat meteorologiczny z Warsz. 17.00 
17.20: Program dzienny, repertuar i chwilka 
litewska, 17.25—17,50: Odczyt „O szkołach 
dla niewidomych* — wygł. p. Kiewliczowa. 
17.50 —18.00: Komunikaty P. W. K. z Pozna- 
nia. 18.00 —- 19.00: Transm. koncertu z ka- 
wiarni B. Sztralla w Wilnie. Solista Cze- 
sław Burkath (skrzypce) odegra szereg 
utworów własnych. 19,00 — 19,25: „Czego 
ludzie nie wymyślą*— opowie Wujek Henio. 
19.25 — 19,50: Odczyt p. t. „Odżywianie 
Aa dr. Zienkiewicz. 19,50— 

00: Program na dzień następny, komuni- 
katy i sygnał czasu z Warsz. 20.05—20.30; 

_ Feljeton aktualny. 20.30—22.00: Transm. z 
Warsz. Koncert symfoniczny. 22.00 — 22.45: 
Komunikaty: P.A. T., i inne. 22.45—: „Spa- 
cer detektorrowy po Europie* (Retrans- 
misja stacyj zagranicznych przez Salon 
Philipsa w Wilnie), 

KRONIKA MIEJSCOWA Fpijoy sen$atyjnego protesk W Re$ancon 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 2-go 

lipca r. b. 
Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 

tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 30—31, owies zbierany 30-31, jęcz- 
mień na kaszę 27- 28. browarowy (brak), 
otręby pszenne — 24 żytnie — 23, ma- 
kuchy Iniane 47 — 48. Tendencja słaba 
Dowóz dostateczny. 

Ceny rynkowe: pszenica (brak) żyto 
32—33, jęczmień 30—32, owies 32—33, 
gryka (brak), ziemniaki 12—13, siano 10—13, 
słoma 9—10. : 

Mąka pszenna 85-100, żytnia razowa 
36-38, pytlowa 40—42 za kig. 

Kasza jęczmienna 70—85, jaglana 90 — 
110, gryczaną 100 120, owsianą 100—120, 
perłowa 80 -- 100, pęczak 65 — 75 za 
1 kg. manna 100—125. ь 

Mięso wołowe 250—300, cielęce 200— 
240, baranie (brak), wieprzowe 200—340, 
słoniną świeża 420—420, solona 420—440, 

A 400—420, smalec wieprzowy 480— 

Nabiał: Mleko 30—35 gr. za litr, śmie- 
taną 140—150, twaróg 100—120 za 1 kg, 
ser twarogowy 120—140, masło niesolone 
450- 500, solone .350—420. | 

Jaja: 120—150 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: groch polny 70—85, fasola 

biała 170—200, kartofle 12- 13, młode 60— 
70 kapusta świeża 140 — 150, kwaszona (brak), 
marchew 40--45,młoda 120-—150,buraki 30 - 
40, młode 20—25 (za pęczek), brukiew 35— 
30, rabarbar 70—80, gogórki 30 — 40 za sztukę 
cebula 40—45, mło a 5—10 (za pęczek). 
szpinak 80- 100, pomidory 7—8 zł. za kg. 

Drób: kury 4—7 zł. za sztukę, kaczki 
6-8, gęsi 8—12. kurczęta 150—180, 

Ryby: liny żywe 420-- 450, śnięte 300— 
350, szczupaki żywe 300— 420, śniętę 250-— 
280, leszcze żywe 420—450, śnięte 250— 280, 
karpie żywe 280— 300, śnięte 220 - 250, ka- 
rasie żywe 220—250, śnięte 180—200, oko- 
nie żywe 420- 450, śnięte 320—350, wąsa- 
cze żywe 400 -420, Śnięte 280—300, sielą- 
wa (brak), sumy 220—250, węgorze (brak), 
A 150—180, płocie 120—150, drobne 

—50, 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
4 lipca 1929 +. 

Dewizy i waluty: 
Tranx, Sprz. Kupno 

Dolary 8,90 8,92 8,88 
Belgja 123.81, 124.12. 123,50, 
Kopenhaga 238,10, 238,19, 236,96, 
Budapeszt 158,— _ 155,90 157,— 
Holandja 358,11 359,01 357,21 

Londyn 43,25, 43,36, 43,14, 

Nowy-York 8,90, 8.92 8.88 
Paryż 34,89, 34.98; 34.80 

Praga 26,39, 26.45 26.33 

Szwajcarja 171,51, 171.94, 171.08 
Stokholm „23901 / 239,61 238, 
Wiedeń 125,37, 125.68, 125,06, 
Włochy 46,67,5 46,79, 46,59, 

Marka niemiecka 212,43 
Gdańsk 173. 
Rubel złoty 4,458;5. 
Dolary w obrotach prywatnych 8,88. 

Papiery procentowe: 

4 proc. pożyczka inw. 106,—50. Dola- 
rówka 57,25. 5 proc. konwersyjna 51. 5 pr. 
dolarowa 83—25. 10 proc. kolejowa 102,50 
8 proc. L. Z. B. Gosp. Kraj. i B. Roln., 
oblig. B. Gosp. Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 48.5 4 i 
p warsz. 46.50— 46. 8 proc. warsz. 

Akcje: 
B. Polski 159, Zw. Spółek Zarobko- 

wych 78,50. Siłą i Światło 125. Firley 46. 
Węgiel 70. Lilpop 29 — 50: Modrzejów 
25,25. Ostrowiec 80. Parowóz 23. Stara- 
chowice 2650-26,25. Zieleniewski 120. 

GIEŁDA WILENSKA 

4 lipca 1929 r. 
Listy Zastawne. 

4 i pół proc. Wileńskiego Banku Ziemsk. 
100 Zł. 500 - 501. 

„Bosiąg Wolności” niepokoi nowojoi- 
czyków 

Policja nowojorska jest obecnie w po- 
szukiwaniu jakiejś wesołej, a przytem złoś- 
liwej kompanji łobuzów, którzy za przed- 
miot swojej zabawy obrali sobie poczci- 
wych obywateli Nowego Jorku, posługując 
się przytem sławną statuą wolności wzno- 
szącą się jak wiadomo w porcie nowojor- 
skim. 

Wspaniały ten genjusz wolności wznie- 
siony 46 m. ponad poziom morza naprzeciw 
dzielnicy Brooklyn, dzierży:w swej prawicy 
olbrzymią pochodnię która wieczorną porą 
błyszczy. Domy położone na wybrzeżu mają 
też tę dogodność, że z okna można tam za- 
wsze wieczorem widzieć ten wspaniały efekt 
świetlny, jakim jest pochodnia błyszcząca 
ponad tonią morza 

Otóż jacyś dowcipnisie od pewnego cza 
su urządzają sobie złośliwość następującej 
treści: Telefon domu — powiedzmy państwa 
Jonesów o godz. 2.20 min. po północy bu- 
dzi wszystkich mieszkańców głośnym alar- 
mem, poczem następuje zapytanie: ,Czy tam 
p. Jones?“. Na odpowiedź: „Tak jest* na- 
stępuje uprzejma prośba: „Bardzo przepra- 
szamy, tutaj elektrownia miejska; zepsuło 
się światło na Kolumnie wolności i właśnie 
badamy przewody. Proszę łaskawie. wyjrzeć 
z okna i popatrzeć czy na kolumnie jest 
šwiatlo“. 

Patrjotycznie usposóbiony p. Jonese w 
bieliźnie przechodzi kilka pokoi, a doszedł- 
szy do jadalni, skąd widać statuę. stwierdza 
radoś nie, że światło na pomniku wolności 
przepięknie się żarży. Powraca do telefonu 
i oznajmia rzekomemu monterowi stan rze- 
czy. 

Na to nowa prośba: „Na próbę wyłącza 
my jeszcze raz światło i za chwilę dopro- 
wadzimy p,rąd ponownie. Prosimy bardzo 
jeszcze raz pofatygować się i zbadać, czy 
się świeci”. W i 

P. Jonesowi coś Się ta sprawa zaczyna 
niepodobać ale ostatecznie jeszcze raz 
poczłapał do okna. W drodze powrotnej 
zaczyna mu się jednak świtać: w głowie, 
że z niego kpią. Ponieważ atoli nie jest t0- 
wny więc jeszcze raz podchodzi do telefo- 
nu i odpowiada. А ` 

Łobuz, który go zbudził ze šnu: uprzej- 
mie dziękuje słowami: „Zapewne nie przesz- 
kodziliśmy panu zbytnio. Proszę już iść 
spać. 3 

Pan Jones wraca mocno zirytowany do 
sypialni..... 

dskkdwka 
vo? 

SŁOWO 

Przed kilkoma dniami 
się w Besancon, 

oderwania Alzacji od Francji. 
ten trwający kilka tygodni, podczas 
których przesłuchano ponad 80 świad- 
ków, wywołał wiele komentarzy i du- 
że zainteresowanie, to też całe społe- 
czeństwo francuskie z niecierpliwością 
wyczekiwało wyroku. 

Oskarżonego broniło z krasomów- 
czym zapałem czterech 

obrończą słowami: Niemcy 
Alzację w ciszę cmentarną, Strzeżcie 
się teraz by nad nią nie zapanowała 
cisza więzienna. 

Gdy ostatni obrońca skończył swo: 
ją mowę, powstał z ławy oskarżonych 
Filip Roos i mocnym chociaż drżącym 
głosem oświadczył: 

W chwili gdy macie panowie wy- 
dać sąd nademną, przysięgam iż nig- 
dy nie dążyłem do innego celu, jak 
tylko do zapewnienia szczęścia mojej 
ojczyźnie na łonie Francji. Z podnie- 
sionym czołem i spokojem oczekuję 
waszej decyzji, gdyż sumienie mam 
czyste. Przysięgam wam że nigdy nie: 
miałem ohydnej myśli oderwania Alza- 
cji od Francji i że nie utrzymywałem 
stosunków z pangiermanistami. Alza- 
cja wydała już o mnie swoją, oninię a 
teraz oddaję w wasze ręce, panowie 
sędziowie Francji, moje życie i sumienie 

Po naradzie sędziowie przysięgli, 
odpowiedzieli „nie* na pytanie o spis- 
ku przeciwko Francji i również kate- 
gorycznie „nie“ na pytanie czy Roos 
do spisku należał. 

— Niech żyje Francja. Niech żyją 
sędziowie, rozlegały się na sali entuz- 
jastyczne okrzyki Alzatczyków po 
ogłoszeniu wyroku uniewinniającego 
Roosa. 

Roos usłyszawszy z ust przewodni- 
czącego sądu, że jest wolny, wzru- 
Szony i blady, powstał z ławy oskar- 
żonych z okrzykiem. — Niech żyje 
Franche-Comtć. Niech żyją sędziowie 
przysięgli. Okrzyk ten powtórzyła pu- 
blicznosć na sali. 

Tłum zgromadzony na ulicach 
Besancon owacyjnie powitał uwolnio- 
nego Roosa, wnosząc entuzjastyczne 
okrzyki na cześć sprawiedliwości są- 
dów Francuskich. Z.K. 

RER" 

Mada ma filmy 
Gust publiczności jest rzeczą bardzo 

zmienną i zależy zwykłe od mody panującej 
w świecie filmowym. 

Moda na filmy jednego rodzaju trwa 
zwykle przed dwa lub trzy kwartały. Mo- 
da rozpoczyna się w ten sposób, że jakiś 
film cieszy się z takich czy innych przyczyn 
dużem powodzeniem i powoduje tem pro- 
dukowanie większej ilości filmów tego sa- 
mego rodzaju. 

Przez długi czas np. cieszyły się ogrom- 
nem powodzeniem t. zw. filmy wschodnie, 
filmy estetyczne. Lubowano się w tym okre- 
sie egzotyzmem  niezawsze naturalnych 
wschodnich ubiorów, plenairów i t. p. 

Gdy minął okres filmów wschodnich t. 
i. gdy po kilku dobrych obrazach tego ro- 
dzaju zaczęto produkować słabsze, nudzące 
już swojem podobieństwem do poprzednich, 
rozpoczął się okres filmów wystawowych. 
Nic nie imponowało wówczas tak silnie pu- 
bliczności jak specjalnie stawiane monumen- 
talne budowle, piękne dekoracje wnętrz i 
niesłychane stroje artystek i statystek, stro- 
je, o których wartości wypisywano w re- 
klamach całe szpalty. 

Po filmach wystawowych, których im- 
ponujące i kosztowne otoczenie znużyło po 
jakimś czasie, nastąpiła moda filmów salo- 
nowych, następnie moda, która stosunkowo 
trzymała się dosyć długo, filmów aktorskich. 

Wystarczyło w tym okresie dobre na- 
zwisko aktóra, aby film cieszył się ogrom- 
nem powodzeniem, nawet jeśli treść, lub ro- 
bota reżyserska filmu nie odpowiadała wy- 
maganiom widza. 

Coprawda pierwsze, t. zw. filmy aktor- 
skie posiadały całość  mniejwięcej dobrą. 
Z czasem dopiero, gdy coraz więcej zaczęło 
się pojawiać nazwisk znanych już i lubia- 
nych.aktorów, film, a zwłaszcza film ame- 
rykański, produkowany masowo nie był w 
stanie utrzymać się na należytym poziomie, 
wpadająr, w coraz to większy szablon. 

Ostatnio minęły już filmy aktorskie, z 
tej prawdopodobnie przyczyny, że każdy 
niemal obraz stał się obrazem aktorskim, 
występuje bowiem w nim zawsze któraś ze 
znanych dobrze, [licznych już obecnie 
„gwiad”. ; 

Ostatnio publiczność szuka w obrazie 
nie dobrego nazwiska, a treści i możności 
wzruszenia się. 

. Tem też tłomaczy się ogromne, zupeł- 
nie niespodziewane dla producentów filmu 
powodzenie obrazu „Siódme niebo”, w któ- 
rym grali nieznani jeszcze wtedy nikomu 
artyści, zdobywając dzięki emocjonalnym 
walorom filmu odrazu nazwiska i sławę 
„gwiazd“. Na podobnych podstawach produ- 
kowany był również obraz „Wschód słoń- 
ca', poparty jeszcze nazwiskiem reżysera 
Murnaua i nazwiskami aktorów — grających 
właśnie poprzednio w „Siódmem niebie”, 

Ciekawym jest stosunek publiczności do 
filmów rysunkowych. Przy pierwszych fil- 
mach tego rodzaju publiczność głośno pro- 
testowała, gwizdała i nawet tupała niekiedy. 
Mała tylko garstka aprobowała te filmy. Z 
czasem jednak dzięki wytrwałości w wy- 
świetlaniu filmów rysunkowych garstka owa 
zwiększała się i dziś filmy rysunkowe, a 
zwłaszcza iilmy rysunkowe Fleischera są 
ulubionym nadprogramem publiczności. Nad 
programy u nas nie mają dotychczas usta- 
lonej linji. Demonstrowane nad program 
krótkie dwuaktówki amerykańskie, przeważ- 
nie bardzo: głupie, posiadające niekiedy tyl- 
ko kilka dowcipnych w pomyśle lub wyko- 
naniu scen, zwykle zresztą bardzo już Okle- 
panych, cieszą się jednak u większości pu- 
bliczności, niewiadomo dlaczego,  powodze- 
niem. T. zw. aktualności podobały się po- 
czątkowo ostatnio stały się jednak nużące 
przez powtarzanie ich kilkakrotnie. w róż- 
nych kinach z, ©. 

zakończył 
sensacyjny proces 

polityczny przeciwko separatyscie Dr. 
Roos oskarżonemu o szpiegostwo na 
rzecz Niemiec i akcję zmierzającą do 

Proces 

adwokatów, 
jeden z nich zakończył swoją mowę 

spowiły 

  

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

„ODDAJCIE 4I DZIECKO? 
Kulturaine-Ošwiatowy (Tragedja nieprawego dziecka). Podług znanej powieści Elizy Cooper. Dramat w 10 aktach. 

SALA MIEJSKA Pieśń rozpaczy, tragedji i miłości macierzyńskiej. W rolach głównych: MARY CARR, PRISCILLA 
BONNER, i KENNETH HARLAN. Kasa czynną od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6 ej. 

ul. Ostrobramska 5. W niedzielę i święta kasa czynna od g. 3-ej m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny 
| program: „CÓRKA ZORRY*. 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 

Dziś! Symfonja przeżyć, 

wrażeń i miłości, dramat życiowy РР 

uczuć, PIEKNA GRZE$ZNICA* 
W rol. gł.: przepiękna AGNES PETERSEN—MOZŻUCHIN oraz JÓZEF ROWEŃSKI. Porywające momenty. 
Wspaniała wystawa. Początek seansów o g. 6, 8 i 10.15. 

MIASTO — OGRÓD — LETNISKO 
į Własny dom Ę R 8 © 2 i 4 Największe szczęście 

na 9» E de ч najmądrzejsza W MIEDZNIE koło SIERADZA, НОа 
własnej ziemi Miasta, położonego nad rzeką Wartą, wśród uroczych lokata kapitału 

  

Z Warszawy jako też 

Połączenie 

radz komunikacja autobusowa 12 minut. s 
я iz Poznania bezpośrednio do 

Sieradza koleją 3 i pół godziny. Pociągi pośpieszne zatrzy- 

lasów Szpilkowych, sprzedawane będą place (działki 
leśne) pod budowę domów i willi. 

Położenie wspaniałe— w otoczeniu około 6000 morgów ; mują się w Sieradzu. 
lasów. Miejscowość malownicza, wyjątkowo zdrowotna i sucha. 

Szosy znakomite w 4 kierunkach. Od stacji kolei Sie- 
„ Do Łodzi oprócz Kolei (godzina jazdy) także 3 razy 

dziennie autobusy tam i z powrotem. 
Prócz tego idą autobusy do Warty, 

Uniejowa, Zadzimia, Zduńskiej Woli, Łasku, Pabjanic, Wielu - 
nia, Złoczewa, Błaszek, Opatówka, Kalisz i t. d. 

telefoniczne międzyrniastowe 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. 
  

Budowa domów i willi bardzo 

kilometra szosą. 

miastowym Sieradz Nr. 81. 

NIE 

ZE ŚWIATA 

WALKA Z HAŁASEM 

  

Angielskie ministerjum komunikacji og- 
łosiło nowe przepisy które mają na celu 
zmniejszenie zgiełku ulicznego, wywoływa- 
nego przez nadużywanie przez szoferów Sy- 
ren, tłumików, i t, p. Przepisy wejdą w Žy- 
cie z dniem 1 sierpnia r. b. Przewidują one 

kary za wszelki zgiełk nadmierny wywoła- 
ny przez taksówki, samochody, prywatne, 
ciężarowe lub traktory uliczne. 

Kary stosowane bądą nietylko wtedy, 

gdy prowadzący samochód będzie naduży- 

wał trąbki sygnałolwej, lecz i wówczas, gdy 

stosować będzie nadmierną szybkość zwła- 

szcza na skrzyżowaniach ulic, lub przy 

wjeździe z ulicy bocznej na główną. || 
Przepisy nie dopuszczają również do 

zakłócenia spokoju przez czyszczenie wenty- 
lów w miejscach do tego nieodpowiednich 
i wywoływanie przez to hałasu ulicznego. 

SZKOŁA WŁAMYWACZY 

Taka szkoła istnieć może, oczywiście, 
tylko w Ameryce. Nauki udziela się listow- 
nie, czyli jest to system: Szkoły ża pomocą 
korespondencji. Są nawet specjalne książki 

traktujące naukowo i pedagogicznie o tym 

przedmiocie, a dostać je można za dość 
przystępną cenę. ` 

Książki podzielone są na kursa: pietw- 
szy kurs jest czysto teoretyczny; COŚ 
w rodzaju gramatyki. : 8 

Kursa wyższe wprowadzają ucznia w 
tajniki praktyczne: otwierania kas żelaznych 
według różnych systemów; za najlepszy Sy- 

stem uważa .się zastosowanie prądów ele- 

ktrycznych użytych umiejętnic; Rrzygoto- 
wanie wywiadowcze co do rozkładu miesz- 
kań lub banków; nakoniec przepisy jak i o 
ile należy posługiwać się bronią, w razie 
różnych przeszkód... i t. d. : 4 

Policja była już”od dawna na śladzie 
tej szkoły ale schwytanie było trudne, wła- 
śnie z powodu systemu „przez korespon- 
dencje“. 

Nareszcie 
schwycič dwu 'ch 
przebywających w mieście 
Pensylwania). NE 

Obydwaj ukończyli szkołę z wyróżnie- 

ńiem. Znaleziono u nich rewolwery, fa 

we brody i wąsy, okulary bez szkieł i róż 
ne kostjumy, w celu szybkiego przebrania 

się według „systemu Fregoli". KŁ 
Pierwszy z uwięzionych, - nazwiskiem 

Spindler, był dawniej policjantem a odznacza 
się wyjątkową siłą fizyczną. Ten odmawia 
wszelkich zeznań. Natomiast drugi, niejaki 
William Friend, byłby gotów poczynić 
wszelkie zeznania, dotyczące tajemnic i skła 
du osobistego związku szkolnego za pomo 
cą listów, ale stawia za warunek żeby policja 
zapewniła mu obronę przed mściwym a Sil- 
nym Spindlerem, przed którym Friend ma 
okrutny strach. 

Urząd bezpieczeństwa powszechnego na 
myśla się mad środkami skutecz- 
nego zagwarantowania całości Frienda przed 
niebezpiecznym kolegą. Wówczas dopiero 
moga wyjść na jaw ciekawe szczegóły i ta- 
jemnice szkoły włamywaczy, 

udało się w tych dniach 
zdolnych uczniów szkoły, 

Charlerot (st. 

    

ULICA TRZYDZIESTU MILJONERÓW. 

W Berlinie jest nią Tiergartenstrasse, 
w Paryżu Avenue de Champs Elysees. Nie 
są to jednąk wyraźnie ulice miljonerów, a 
jeśli taką uilcę chcemy zobaczyć, musimy. 
pojechać aż do Ameryki. 

Dawniej siedzibą miljonerów amerykań- 
skich była piąta Avenue. Przed kilku czy 
kilkunastu jednak laty wpadł pewien prze- 
mysłowiec żydowski na pomysł, by w tej 
ulicy wybudować  drapacz, przeznaczony 
dla biur. Bardzo dowcipnie o tem pisze 
zmarły pisarz żydowski Nomberg w swych 
wrażeniach z podróży w Ameryce. Miljone- 
rzy, którzy na tej swojej piątej Aveneu 
wznieśli byli pałace, utrzymane w stylu sta- 
rogreckim uciekli przed inwazją drapaczy 
chmur, chroniąc się z początku do Madison 
Aveneu a później do Park Aveneu. Ta ostat- 
nia jest obecnie najbogatszą ulicą świata, 
mieszka bowiem na niej okragłe trzy tysią- 
ce miljonerów. Tak przynajmniej utrzymu- 
je Stuart Chase w swem słynnem dziele 0 
niezwykle rozrzutnem życiu amerykańskich 
miljonerów. Ta jedna ulica wydaje rocznie 
280 miljonów dolarów, a mianowicie: 85 
miljonów wydaje na stroje kobiece, 18 mi- 
ljonów na toaletę męską, 48 miljonów na 
mieszkania, 32 mili. na jedzenie, 20 miljonów 
na kosztowności, 16 miljonów na auta, 15 
milj. na podróże, 8 milj. na kosmetykę i per- 
fumy, 7 miljonów na polowania, 5 miljonów 
na teatr i kabaręty, 5 milj. na kwiaty i cu- 
kierki, 5 milj. na dobroczynność. 

Warto się bliżej nad tą statystyką za- 

stanowić. A więc tylko 5 mili. na dobro- 

czynność, podczas gdy same stroje kobiece 

pochłaniają 85 milj, dolarów. Pozycja na 
książki, obrazy jakoś wcale nie figuruje, jest 
ona widocznie niepotrzebną. A znajdują się 
przytem jeszcze ludzie, którzy idealizują mi- 

  

tani na miejscu. Dwie cegielnie w ocległości 

Wiadomość i zamówienia przyjmuje Zarząd „Ra- 
fałówki* w Miedznie, poczta Sieradz lub telef. między- 

Kito chce kupić niech 
ZWLEKA 

ułatwiona. Robotnik 
około półtora 

Kornecki z 

ljonerów amerykańskich, imputując im  ol- 
brzymie poczucie odpowiedzialności za po- 
siadane miljony. Chase jest innego zdania, 
które też uzasadnia mnóstwem szczegółów, 
ilustrujących bezmyślną wprost rozrzutność 
tych miljonów, nie wiedzących poprostu co 
mają robić z pięniędzmi. 

Ciekawą jest przytem rzeczą, że miljo- 
nerzy ci mieszkają po większej części we 
własnych domach, a spekulanci gruntów, 
którzy wybudowali na tej ulicy kamienice 
r betonu i stali o 12 do 15 piętrach, horen- 
dalne wprost zarabiają sumy. Każdy z mi- 
ljonerów zajmuje w tych domach swoje 
apartamenty. Na zewnątrz nie widać żadne- 
go przepychu, ale wewnątrz roi„się od sta- 
rych mebli, gobelinów, od skarbów sztuki 
zakupionych w Europie i w Azji. Są łazien- 
ki, których budowa kosztowała 35 tysięcy 
dolarów. ' 

Najdroższe mieszkania są t. zw „Du- 
plex Boot Apartaments", to jest mieszkania, 
zbudowane jak zamknięte domy. Składają 
się one z 10 do 12 pokoi, a mieszczą się 
na dachu domu. „Król filmu" Zukor płaci 
np. 40.000 dolarów rocznego czynszu za ta- 
kie mieszkanie t. j. 4000 dolarów za każdy 
pokój z osobna. Przy urządzaniu tych mie- 
szkań jedna panuje zasada, mianowicie, by 
wydać przynajmniej sto tysięcy dolarów. 
Każde z mieszkań posiada swój bar zaopa- 
trzony w likiery i wina a klucz do tego san- 
ktuarjum znajduje się w rękach gospodarzy 
mieszkania. Z „mnieįszymi“ miljonerami, któ 
rzy mieszkają nie tak luksusowo, nie utrzy- 
mują potentanci prawie żadnych stosunków, 
istnieje bowiem wśród miljonerów olbrzy- 
mia hierarchja majątku, taka sama zresztą 
hierarchja jaka panuje między robotnikami. 
Taksamo jak lepiej sytuowany robotnik pa- 
trzy się z góry na mniej zarabiającego, tak- 
samo bogatszy miljoner, lekceważy sobie 
człowieka, który nie może wydać stu tysię- 
cy dolarów na urządzenie mieszkania, ani 
też nie placi za pokój cztery tysiące dola- 
rów rocznego czynszu. w 

MUZEUM MURZYŃSKIE 

Bogaci murzyni amerykańscy zebrali 
znaczną sumę na wzniesienie w Cambrigde 
w stanie Massachusetts, na przeciwko gma- 
chów uniwersytetu Harvarda, wielkiego mu- 
zeum z czytelnią na 4.000 osób i galerją 
dzieł sztuki. 

Muzeum to ma zobrazować wszystko, 
co rasa murzyńska zdziałała — м zakresie 
wiedzy sztuki i literatury światowej. 

   

OLBRZYMIA BRYŁA ZŁOTA 

W jednej z syberyjskich kopalń znale- 
ziono ważącą trzy i pół kilogramy  bryłe 
złota zupełnie czystego, beż żadnej przy- 
mieszki. 

Jest to największy samorodek złota, 
znaleziony dotychczas w kopalniach sybe- 
ryjskich. 

Oczywiście złoto zabrał rząd sowiecki, 
a robotnika który ją znalazł, nagrodził pod- 
wyższeniem mu o — pięć proc. zarobku 
dziennego. ” 

: KOSIARKI: DEERINGA, 
do nich przyrządy żniwne. 

GRABIE KONNE 
ŹNIWIARKI DEERINGA, 

TOCZAKI, 
CZĘŚCI ZAPASOWE 

POLECA: 
WILEŃSKI 

Spółdzielczy Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna 9, 

adres tel. „Rolnicze”, telef, 323, 

Maszyny žniwne Deeringa są 
lekkie w pracy, mocne i precyzyjnie 
wykonane. Pracuje w Polsce prze- 
szło 10.000 szt., to najlepsze šwia- 
dectwo ich wysokich zalet. 0682—2, 

Binr eruo twe sa cw my rmy say wa w 

Tnana Chiromantka Wróżka 
wyzdrowiała wznowiła przyjęcia. 
Przepowiada przyszłość, sprawy są 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na* 
przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 
m. 6, w bramie na prawo schody. 

  

  

Į Pau! „Urocze Worki” wirem. | 
Table D'Hote, elektryczność, wodo- 
ciągi, wanny, własny autemobil. Te- 
lefon od godz. 8 — 15,. Wilno 12. 
Pensjonat. Ceny znacznie zniżone. 0 

Pierwsi którzy między innemi już zamówili działki 
są: Dr. Marjan Sobolewski poseł na Sejm, Adwokat Antoni 

arszawy, Dr. jan Markiewicz lekarz-internista z 
Warszawy, Dr. Maksymiljan Solański poseł па Sejm z m. 
Łodzi, p. Adela Arctówna z Warszawy i inni. 

BTAWAWE 
Ę LEKARZE @ 
шаЗАЧА 

DOKTOR 
D.ZBLOOWIEZ 
chor. weneryczne, 
sylilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5—8 wiecz. 

Elektroterapja 
(diatermja). 

Kobieta-Lekarz 

Br. Zeldowiczowa 
KOBIĘCE, WENE= 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZÓW. 
od 12-21 Od 4—ó, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 
    

DOKTÓR 
A. Blumowicz 

Choroby weneryczne, ] 
skórne, Przyjęcie: 
©Оа 9 — 1 i3—7. 
Wilno, ul. Wielka 21. 

(Telei. 921). > 

  

  

DOKTOR 
hb. BIŃSKZRG 

choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3, te- 
lefon 567. Przyjmuje 
od 8 do 1 iod 4 do 8. 

LL 

| Lenar petryści 
EEE EEG НЕЛ 

Lekarz-Dentysta 
MARYA 

Ożyńska-Smolska 
Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę” 
by. Wojskowym, u" 
rzędnikom i uczącym 
się zniżką. Ofiarna 4 
m. 5. Przyjmuje: od 
8—1 i od 4—7. 

Wydz. Zdr. Nr. 3 

й LOKALE 8 
| m | 

Mieszkania 
z 3 i 7 pokoi z wy- 
godami, do wynajęcia 
od zaraz. Informacje: 
Zarzecze 16—4. 

— 

  

Mieszkania 
4j 6 pokojowe do 
wynajęcia, centralne 
ogrzewanie, z wygo- 
dami. Gdańska 5 

spytać dozorcy. 

5 pokoi 
s kuchną, 1 piętro, 
słoneczne, ze wszyst. 
wygodami, wydaje się 
natychmiast. Oglądać 
od g. 8—10,i od g. 
3—6. Rzeczna 11 m. 3. 
Zakret. 8£82—/0 

WAWAWAW 
KUPKO I SPRZEDAĆ 
AWATAAA 
Dom z ogrodem 

„ owocowym, 
zamieniający letnisko, 
do sprzedania lub za- 
mienię „na folwark. 
Dowiedzieć się od g. 
5 p. p.-ul. Chełmską 
30, u właściciela. —o 

A 
Worki cukrowe i 

mączne zdat- 
ne do użytku w go- 
spodarstwie  rolnem 
niedrogo sprzedaje 
„Rolnik _ Wileński”; 
ul. Kalwaryjska 6. -0 

  

  

Dobrej, Szadku, iR 

liość placów sprzedaźnych 
OGRANICZONA. 

OLWARK pod 
Wilaem,  prze- 

strzeni 70 ha, z 
nowemi - zabudo- 

waniami, ladnie 
položony nad 
rzeczką, nadającą 
się na wybudowa- 
nie młynu wodne- 
go, sprzedamy za 

5.000 dolarów 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. 6882— Į 

EZ 
@ ша realność we 

Wilnie, z dłu- 
giem bankowym i 
dochodem 21.000 
zł. rocznie, mie- 
szkanią niedekre- 
towe, duży ładny 
plac przestrzeni 1 
dziesięcina, sprze- 
damy niedrogo | 

Wil. Biuro Komi- | 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. +887— 1 

  

  

O M murowany 
) dochodowy о 9 

mieszkaniach, pla- į 
cu 130 sążni, 
sprzedamy nątych- 
miast za 6.090 

dolarów 
D. H.-K. „Zacheta“ į 

Mickiewicza Ъ # 
tel. 9-05. 1782-0 
— 

REDER © ORG ROZK 

| LETNISKA | 

Leiniska 
w majątkach ziem 
skich w wojew. Wileń- 

    
skiem i Nowogród 
skiem. Informacje: 
Wilno, Jagiellońska & 
m. 12. Jankowicz, 
tel. 5-60 8982— 

YJADĘ na wieś 
za skromne wy- 

nagrodzenie za kore- 
petycje, specjalnie: 
język francuski, teorja 
i konwersacja. Zwie- 
rzyniec, Jasna 22—2. 

z — 

_'_.Ещ 

RÓŻN 
UEDA I PRADA © KORZE 

pONADZE Ww 
każdej sumie 

lokujemy na ko- | 
rzystne oprocento- | - 
wanie, u Osób S0- { 
lidnych, gwarancja 

zupełna 
D. H.-K. „Zachęta* 

Mickiewicza 1, 
| tel. 9-05, 91872—0 

ее Н 

Jożyczki załatwia” 
my dogodnie u 

osób poważnych 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handłowe, | 
Mickiewicza 21, 
tel. 152.  882—0 

pe NIADZE Ioku- 
jemy  najdogo- 

dniej z całą pe-| 
wnością zwrotu w 

terminie | 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
ac” 21. 
el. 2942—0 
TTT) 

"Б EI ИУЕ (0 НБО 
gubiona ksiąžecz- 
ka  wojskowa, 

rocznik 1900, wyd. 
przez P. K. U. w Wi- 
Jaz na imię Ciejko 

    

    
zefa, syna  Anto= 

niego. 28820 
i żeł-- seter 

4) irlandzki, > 
czarną odwodką na 
obroży. Qdprowadzić: 
ul, Brzozka 6 (pod 
Zakrętem) prof. Wil- 

czyński. Przywła- 
szczenie będzie ściga- 
ne prawnie. — © 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie* Kwaszelna 23,


