
Nateżność pocztowa opłaconą ryczałtem. 

Rok III. Nr. 191 (639) Wilno, Piątek 20 sierpnia 1926 r. 
  

„Cena 15 groszy. 

  

a CE EZ RARE z
 е 

; e 

„Redakcja i Administracja: JAGIELLOŃSKA3, 

| Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. 

Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. 

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje 

od 1—2 pp. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 
  

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4zł. Zagranicą 7zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekste 
kronika rekl.— nadesłane—35 gr., (za wiersz redakcyjny), nekrologi—25% zniżki, dla poszukujących pracy—50% zniżki, 

  

  

000000000000000000000306 

bank Gospodarstwa Krajowego 

  

ul. Śniadeckich 8 
przyjmuje wkłady w dolarach i w złotych w złocie 
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WOLNA TRYBUNA. 

Tarcia białoruskie. 
Zamieszczamy w dziale „Wolnej Trybuny* nadesłany 

nam artykuł d-ra Pawlukiewicza, wychodząc z założenia, że 

różnice poglądów i taktyki poszczególnych ocłamów politycz- 
nych białoruskich są ich sprawą wewnętrzną, której rozsądza- 
nie nie jest naszem zadaniem, tembardziej, że w tych różni- 
cach i tarciach wewnętrznych niedostatecznie jesteśmy zorjen- 
towani. 

Nie mamy atoli żadnego powodu odmawiać miejsca na 
łamach naszego pisma działaczom białoruskim z tego czy in- 
nego obozu, pragnącym społeczeństwo polskie poinformować 

o swojem stanowisku w stosunku do państwa oraz innych 

ugrupowań białoruskich. O ile więc przeciwnicy d-ra Pawlu- 

kiewicza zechcą ze swej strony zareplikować na podniesione 
przeciwko nim zarzuty, rubryka „Wolnej Trybuny* stoi dla 
nich otworem. 

Powszechnie znanym faktem jest 

bankructwo obecnego polskiego 

parlamentu. Bankructwo to jest wy- 

nikiem zarazliwej poselskiej choro- 

by-demagogji i zupełnej niezdol- 

ności większosci Sejmu do rato- 

wania Państwa z topieli, do której 

ono wpadło. Konieczność ratun- 

ku była głównym powodem przew- 
rotu niajowego. 

Na ogólnym tle tego bankructwa 

najbardziej jaskrawo _ występuje 

bankructwo naszego, białoruskiego 

przedstawicielstwa. Miast tego, by 

być jednolitym i jedynym przedsta- 

wicielstwem białoruskiego narodu 

i jego obrońcą, Białoruski klub po- 

selski rozpadł się na grupki O roz- 

maitych politycznych i socjalnych 

zabarwieniach. Grupki te, zamiast 
pracy pozytywnej i obrony intere- 

sów Narodu białor. zajęły się pisa- 
niem programów,  uchwalaniem 

mniej lub więcej hucznych rezolucyj, 

wzajemnym ujadaniem się i zwal- 

czaniem. 
Politykierstwo białoruskiego klu- 

bu poselskiego doszło do tego, iż 

znaczna część wybrańców biało- 

ruskiego włosciaństwa przedzierz- 

gnęła się w apostołów komuni- 
stycznej doktryny z hasłami socjal- 

nej rewolucji, dyktatury proletarjatu 
i innymi atrybutami katechizmu 

Marxa, jak to widzimy z wystąpień 

t. zw. „Robotniczo - włosciańskiej 
hramady* p. Taraszkiewicza. 

A któż nie wie, iż komuna or- 

ganicznie jest nie do przyjęcia dla 
chłopa białoruskiego i sama na- 

wet nazwa ta — jest przez niego 

znienawidzoną? Któż nie wie, iż 

właśnie pod naporern tej żywioło- 

wej nienawiści i organicznych prze- 

ciwieństw interesów włościaństwa 
a komunizmu — chwieje się i chyli 
ku upadkowi nawet spiżowa orga- 

nizacja komuny w Z.S.S.R.? 

Prawda, niektórzy z pośród po- 

słów białoruskich próbowali stanąć 

na gruncie antybolszewickim, jak 

to było z białoruską Chadecją i 

„Włościańskim Związkiem”. Cha- 
decja i dotychczas z gruntu tego 

nie zeszła. Co zaś do „Związku*, 
to jego ideologiczna podstawa an- 

tybolszewizmu była o tyle szczerą 
i głęboką, o ile to było prowody- 

rom „Związku* potrzebne dla ot- 

rzymania pod tą przykrywką pew- 
nych koncesyj. Koncesje ominęły 
„Związek* i cała „ideologja* upad- 
ła, a leader „Włość, Związku* p. 

* dała Związkowi 

(Red.) 

Rogula zrzucił maskę którą mniej 

więcej udatnie nosił przez kilka 

ostatnich miesięcy, i naraz 21. VII 

wystąpił we właściwej swej roli: 

obrońcy politycznych więźniów — 

komunistów, twierdząc iż rzekomo 

wszyscy więźniowie białorusini — 

oskarżeni są o komunizm. 

Jest to oczywistą nieprawdą. 
Dość przyjrzeć się komunistycznym 

procesom by się przekonać, iż 

oskarżeni O komunizm są to prze- 

ważnie osobniki 0... cudzoziem- 

skich nazwiskach i imionach. Praw- 

da, pewne szowinistyczne sfery pol- 

skiego społeczeństwa zawsze usiłu- 

ją oskarżać całe społeczeństwo bia- 

łoruskie 0 nastroje bolszewickie. 

Lecz cóż uczynił sam p. Rogula 

by podobne oskarżenia obalić? 

Chyba to, iż będąc wybrańcem 

chłopa białoruskiego występuje w 

obronie komunistów o cudzoziem- 

skich nazwiskach? W ten soosób 

leader „Włościańskiego Związku” 
porzucił grę w lojalność, która nie 

żadnych korzyści, 

zbyt bowiem prymitywnie i nie- 

zgrabnie była ona, ta lojalność 

sfabrykowaną, i jeszcze raz (za- 

pewne ostatni!)' stwierdził ostatecz- 

ne bankructwo poselskiego klubu 

jako  przedstawicielstwa  białoru- 
skiego. 

W rozpaczy z powodu bankruc- 

twa swej niezgrabnej próby nawią- 

zania flirtu z polskiemi demokra- 

tycznemi ugrupowaniami, stojące- 

mi dziś blisko do Rządu, ten nie- 

dorosły polityk przekroczył wszel- 

kie granice przyzwoitości, które 
go obowiązują z tytułu piastowa- 

nia godności posła na Sejm. Chęć 

zemsty doprowadziła go nietylko do 
ostrego wystąpienia przeciwko prem- 

jerowi p. Bartlowi, lecz i do pos- 

politego kłamstwa i fałszu w sto- 
sunku do Narodowej Rady biało- 

ruskiej, której sukcesy ostatnio na 
Zjeździe białoruskim osiągnięte o- 

czywiście uważa on za najbardziej 

poważną przeszkodę do dalszego 

uprawiania flirtu z polską demo- 

kracją. 

Z trybuny Sejmowej 21-VII o- 

świadczył on między innemi, iż na 

Zjeździe białoruskim 27—28—VI w 

Wilnie na propozycję uchwalenia re- 

zolucji,wyrażającej zaufaniedo Rządu 

Polskiego i polskości na Kresach(?) 
padło rzekomo 22 głosy za a 14 
przeciw, zaś 150 delegatów miało 

się wstrzymać od głosowania. Jest 

Dookoła šesji wrześniowej bigi Narodów. 
Komisja Ligi Narodów zbierze się 

31-go sierpnia. 
GENEWA, (Pat). Komisja Ligi Narodów powołana do zbadania 

sprawy składu Rady zbierze się dn. 31 sierpnia. 

Sceptycyzm niemiecki. 
BERLIN, (Pat.). Z kół zbliżonych do rządu niemieckiego dowia- 

duje się Boersen Kurjer, iż w kołach tych panuje wielki sceptycyzm co 
do możliwości pomyślnego załatwienia rekonstrukcji Rady Ligi Narodów 
za pośrednictwem komisji reorganizacyjnej, gdyż rząd Rzeszy dotąd jesz- 
cze nie otrzymał oficjalnego zaproszenia do wzięcia udziału w obradach 
tej komisji. 

Wobec tego, iż zapatrywania zarówno Niemiec jak i innych państw 
na zasadnicze kwestje dotyczące składu Rady Ligi Narodów nie zmie- 
niły się dotychczas, Boersen Kurier sądzi, iż przedwczesnem byłoby 
dopatrywać się w samym fakcie zwołania konferencji próby rozbijania 
dotychczasowych prac związanych z zagadnieniem reorganizacji Rady. 

Niemcy kategorycznie przeciwstawiają się Polsce 
BERLIN, (Pat). „Germania* stwierdza, że stanowisko delegacji nie- 

mieckiej w Genewie w niczem nie usprawiedliwia konieczności wprowa- 
dzenia jednocześnie Polski do Rady Ligi Narodów w charakterze równo- 
ważnika politycznego. W Locarno nie było zgoła mowy o jakiejkolwiek 
konieczności tego rodzaju równoważnika, który nie godzi się z duchem 
Ligi Narodów. 

Delegacja niemiecka nie ulęknie się przed wyciąganiem  ostatecz- 
nych konsekwencyj i weźmie udział w jesiennej sesji, tylko pod tym 
warunkiem, że rząd niemiecki otrzyma pełne gwarancje, iż przy- 
jęcie Niemiec do Ligi Narodów nastąpi bez zastrzeżeń oraz bez 
ewentualnych niespodzianek. 

Polski klin. 
LONDYN, (Pat). Wpływowe koła w Londynie wyrażają obawę, że 

obstawanie Hiszpanji przy żądaniu otrzymania stałego miejsca w Radzie 
wzmocni stanowisko Polski, wobec czego należy się obawiać po- 
nownej różnicy zdań między Francją a Niemcami. 

Włochy neutralne. 
" RZYM, (Pat.). Wice-minister Grandi w wywiadzie z koresponden- 

tem PAT na zapytanie, jaka będzie polityka Włoch na najbliższej sesji 
Ligi, odpowiedział: Włoczy udają się do Genewy bez żadnych zobo- 
wiązań w kierunku podtrzymywania czyjejkolwiek tezy. Nie zobo- 
wiązały się one wobec nikogo do podtrzymywania tych lub innych żą- 
dań. Włochy zachowają w Genewie ogółną linję tej polityki, jaką pro- 
wadziły w Locarno. 

Polityka Włoch z założenia pokojowego dążyć będzie i współdzia- 
łać w sprawiedliwem rozwiązaniu najważniejszych zagadnień genewskich. 

Włochy mają nadzieję, że w Genewie nie zostaną wysunięte bez- 
względne żądania uniemożliwiające pogodzenie słusznych aspiracyj posz- 
czególnych narodów z interesami Ligi. Włochy uważają, że żądanie Pol- 
ski uzyskania miejsca w Radzie są słuszne i sądzą, że takie miejsce 
z wyboru Polska powinna i może uzyskać. 

ądania te jako słuszne Włochy mogą poprzeć a realizację ich po- 
witają z zadowoleniem. 

Projekt 5-cio letnich miejsc. 
BERLIN, (Pat). W/g informacyj Deutsche Allgemeine Zeitung z 

Genewy, 2 delegacje zasiadające w komisji dla reorganizacji Rady Ligi 
a mianowicie polska i hiszpańska miały podobno w ostatniej chwili wy- 
sunąć projekt przyznania ich państwom miejsc niestałych w Radzie na 
okres S-letni w związku z czem musianoby anulować wniosek poprzed- 
ni w myśl którego plenum Zgromadzenia Rady przysługuje prawo od- 
woływania każdego z członków niestałych tejże Rady. 

Wobec wybieralności członków niestałych Rady poraz wtóry po 
upływie czasokresu mandatowego, członkowie ci korzystaliby faktycznie 
z praw członków stałych, gdyż mogliby po upływie 5 lat być powtórnie 
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Sejm i Rząd. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy) 

Konferencja u p. Prezydenta w 
sprawie polityki eksportowej. 
Wczoraj p. Prezydent Rzplitej 

przybył do Warszawy. 
W południe na Zamku na za- 

proszenie i w obecności p. Prezy- 
denta odbyła się konferencja mię- 
dzyministerjalna, dotycząca spraw 
górnośląskich oraz powiększenia 
eksportu węgla i żelaza. 

W konferencji, odbytej pod prze- 
wodnictwem p. premjera Bartla, 
wzięli udział ministrowie: Młodzia- 
nowski, Kwiatkowski, następnie z 
ramienia Min. Pracy p. Szuberto- 
wicz oraz wojewoda śląski p. Bilski. 

Po szczegółowem rozwaženiu 
sprawy ustalono wytyczne dla roz- 
woju polityki eksportowej węgla, 
mającej na celu zapewnienie i usta- 
lenie częściowego uniezaležnieni a 
konjunktury od sprawy likwidacji 
strajku w Anglji. 

Konferencja w sprawach Gdańska. 

Wczoraj po południu odbyła 
się w Prezydjum Rady Ministrów 
konferencja "w sprawach gdańskich 
pod przewodnictwem p. premjera 
Bartla. 

Wzięli w niej udział minister 
spraw zagranicznych p. Zaleski, 
minister skarbu p. Klarner, mini- 
ster przemysłu i handlu p. Kwiat- 
kowski i generalny komisarz p. 
Strasburger. 

Sprawy monopolu tytuniowego. 

P. premjer Bartel zainteresował 
się bliżej sprawą monopolu tyto- 
niowego i wystosował w Środę do 
p. Klarnera list, by przedstawiono 
mu w najbliższym czasie bilans 

monopolu tytoniowego na r. 1925. 

Obrona przed agitacją na Ukrainie. 

LWÓW, (Pat.). Gazeta Poranna 
w korespondencji z pogranicza so- 
wieckiego donosi, że w Rzeczycy 
gub. homelskiej rozstrzelano kie- 
rownika ochrany z czasów rządów 
Skoropadskiego niejakiego Timosz- 
ka za agitację na rzecz Skoropad- 
skiego i podburzanie włościan prze- 
ciw władzy sowieckiej. 

4 kltwy kowieńskiej 
„Rigas Zinas” piszą: 
Jak mówią nowy rząd litew- 

ski nie będzie tak nieprzejedna- 
ny w sprawie kolei Libawa — 
*Romny, jak uprzedni. To też na- 
leżałoby nie odraczać uporządko- 
wania tej sprawy, gdyż czas upły- 
wa. Im dłużej się zwleka z otwar- 
ciem te kolei, tem więcej zmniei- 
sza się jej znacznie. Mianowicie 
zainteresowane okręgi (na sam 
przód Ukraina i Wileńszczyzna) są 
zmuszone przystosowywać się do 
nowych okoliczności i transportują 
swe wywozowe produkty innemi 
drogami i w innych kierunkach | 
sama kolej, jako stosunkowo nie 
znaczna, nie podlega odpowiednie- 
mu remontowi i osłabnie. 

Minister spraw zagranicznych 
Ulmanis podczas ostatniego poby- 
tu w Kownie mówił jak słychać, i 
w kwestji kolei Libawa — Romny, 
lecz zapewne nie osiągnięto żad- 
nych konkretnych wyników. Nie 
chciałoby się wierzyć, że sprawa ta 
uległa zapomnieniu i jest pozosta- 
wiana „pod zielonem suknem“. 
Powstają jednak pewne wątpliwoś- 
ci. Dość dziwne to, ale znajdują 
się, jak słychać, osoby, zdaniem 
których kolej Libawa — Romny, 
jest Łotwie całkiem niepotrzebna, 
gdyż nie przyniesie żadnej ko- 
rzyšci“. u 

Dalej pismo zauważa, że, co- 
prawda, tranzyt rosyjski zmniejsza 
się i zwraca na inne drogi, lecz 
tranzyt z Polski 
wany na wspomnianą kolej, 

„Elta“ podaje natomiast, że 
przypuszczenia „Rigas Zinas*, ja- 
koby łotewski minister spraw za- 
granicznych p. Ulmanis podczas 
ostatniego pobytu swego w kow- 
nie omawiał sprawę otwarcia linii 
Libawa—Romny (Wilno — Kosze- 
dary—Szawle—Możejki) nie odpo- 
wiadają rzeczywistości. Kwestja ta 
nie była nawet poruszaną, ponie- 
waż stanowisko rządu litewskiego 
jest wyraźne od dawna wiadome i 
nie ulega wątpliwościom, otwarcie 
wspomnianej kolei jest związane z 
zadzierzgnięciem z Polską normal- 
nych stosunków, co jest nie do 
pomyślenia bez rozwiązania sporu 
o Wilno. 

zostałby  skiero-' 

wybrani. 

  

to kłamstwo wierutne. Przedewszy- 

stkiem na zjeździe było delegatów 

z prawem głosu decydującego wszy- 

stkiego 105, (o czem podano było 

w prasie). Skąd więc te cyfry: 

22+-14+-150, czyli razem 186 osób 

pozostaje kwestją umiejętności ra- 

chowania p. posła. 

Pozatem żadnej takiej propozy- 

cji na zjeździe złożono wcale nie 
było. Miast tego votum ufności 

wyrażone było przez wysłanie te- 

legramów do p. Prezydenta Rze- 

czypospolitej, premjera p. Bartla i 

marszałka Piłsudskiego. Wszystkie 

telegramy uchwalone zostały jedno- 
głośnie, a telegram do marszałka Pił- 
sudskiego przyjęty został owacyjnie. 
Wszystkie rezolucje zostały uchwa- 
lone przeważającą większością i 

tylko rezolucja o amnestji z wyłą- 

czeniem zasądzonych za wyraźną 

komunistyczną akcję przyjęta była 

58 głosami przeciw 14, reszta de- 

legatów nie wzięła udziału w gło- 
sowaniu. + 

Twierdzenia p. Roguli o rzeko- 
mo otrzymanych przezemnie jakichś 

fantastycznych pieniądzach na Zjazd 

(i to aż 22.000 zł.!) oczywiście w 
celu udowodnienia sztuczności Zjaz- 

du, — są zwyczajnem i złośliwem 

kłamstwem. Żadnych bowiem pie- 
niędzy ja od p. Bartla nie otrzymy- 

   

wałem, a naZjazd było wydzielono 

2 i pół tys. zł. z tych skromnych 

funduszów, jakiemi Rada rozporzą- 

dzała na kulturalno-prasowe cele. 

Pieniędzy tych nie wystarczyło na- 

wet na opłatę nawet najkoniecz- 
niejszych rozchodów. W ten spo- 

sób wszystkie fakty. i cyfry doty- 

czące Zjazdu i Rady w interpretacji 

p. Roguli z trybuny Sejmowej oka- 

zały się przekręconymi i nawet 

najzupełniej sfałszowanymi. 

A więc do tej arcyszkodliwej 

demagogicznej „pracy* jaką pro- 

wadzi „Hramada* i demagogii, 

którą stale uprawia pozostała część 

klubu białoruskiego poselskiego, p. 

Rogula wplótł jeszcze jedeq kwia- 

tuszek: świadome przekręcanie fak- 

tów i oczernianie innych działaczy 

białoruskich... 

Mimowoli nasuwa się pytanie: 

kiedyż wreszcze zapowiedziana miot- 

ła Marszałka Piłsudskiego zmie- 

cie to robactwo, które obsiadło 

Sejm i które oprócz szkody 

dla całego Narodu i szanowania 

rozwoju życia i naprawy stosun- 

ków w państwie nikomu nic nie 
dało i napewno nigdy dać nie bę- 
dzie w stanie?. 

A. Pawlukiewicz. 

Wilno w sierpniu 1926 r. 

  

  

Międzynarodowa konferencja w spra- 
wie trybunału haskiego. 

WARSZAWA, (Pat). Pierwszego września rozpoczyna się w Gene- 
wie konferencja międzynarodowa zwołana z inicjatywy sekretarjatu Ligi 
Narodów w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych do stałego 
trybunału sprawiedliwości międzynarodowej w Hadze. Jak wiadomo, St. 
Zjedn. uzależniają swe przystąpienie od przyjęcia 5-ciu warunków. 

Na konferencję tę udaje się delegacja polska w następującym skła- 
dzie: delegaci — prof. dr. Michał Rostworowski, rektor uniwersytetu 
Jagiellońskiego i p. Leon Babiński. radca prawny Min. Spraw Zagran., 
zastępca delegata — dr. Tytus Komarnicki, radca ministerjalny M. S. Z. 

Radca prawny delegacji polskiej. 
WARSZAWA, (Pat) „Radca prawny delegacji polskiej na VII Zgro- 

madzeniu Ligi Narodów, będzie p. Leon Babiński radca prawny M.S.Z. 

Niemców wreszcie zawiadomiono oficjalnie. 
BERLIN, (Pat). Rząd Rzeszy otrzymał za pośrednictwem general- 

nego sekretarza Ligi Narodów zawiadomienie, że zebranie komisji dla 
reorganizacji Rady Ligi wyznaczone zostało na 30 sierpnia. 

  

Konferencja górników z przemysłowcami nie 
dała wyników. 

LONDYN, (Pat). Komunikaty ogłoszone po konferencji przez 
związek właścicieli kopalń i federację górników wskazują, że górnicy 
podtrzymują żądania co do zawarcia porozumienia ogólno-narodo- 
wego, nie zgadzają się na jakiekolwiek powiększenie dnia pracy 
oraz uważają, że dyskusja nad sprawą płac może się odbyć dopiero po . 
przeprowadzeniu nowych badań nad sprawą reorganizacji 
górniczego. 

Przemysłowcy uważają powiększenie dnia pracy za absolutnie ko- 
nieczne dla dalszego istnienia przemysłu i zapowiadają, że okręgi Zgru- 
powane w stowarzyszeniu właścicieli kopalń sprzeciwią się kategorycz- 
nie jakiemukolwiek ustalaniu płac inaczej jak tylko na drodze bezpo- 
średnich rokowań między właścicielami 
przedstawicielami ich własnych górników, 

przemysłu 

kopalń w tych okręgach a |



Przemysł ludowy. 
Wytwórczość pierwotna, na któ- 

rej spoczywa podstawa przemysłu 
ludowego, jest nadzwyczaj różnoli- 
ta. Statystyki rejestracji w tej dzie- 
dzinie niepodobna prawie prze- 
prowadzić, gdyż obejmować musi 
rozmaite gałęzie wytwórczości, roz- 
krzewione po zapadłych nieraz ką- 
tach odległych od ruchu i komu- 
nikacji. Sejm polski, dla skoordy- 
nowania poszczególnych wysiłków 
i udzielenia pomocy tej pracy nad 
wytwórczością prowincjonalną, u- 
chwalił 31 lipca 1924 roku ustawę 
o popieraniu przemysłu ludowego, 
na mocy której został utworzony 
„Komitet Popierania Przemysłu Lu- 
dowego", mający na celu organizo- 
wanie tej dziedziny pracy. Komitet 
ów zajął się przedewszystkiem wy- 
dawaniem  materjałów  pomocni- 
czych dla organizatorów i propaga- 
torów, oraz osób interesujących się 
przemysłem ludowym. Prof. Buzek 
pisze, iż przemysł ludowy ew. do- 
mowy jest niekapitalistyczną formą 
wytworczości na zbyt nieokreślony, 
może on być wiejskim i miejskim, 
może być artystyczny lub czysto 
utylitarny. Często przemysł domo- 
wy t. zw. chałupnictwo, przeradza 
się powoli w wielki, a nawet fab- 
ryczny przemysł. Zasadniczo nazy- 

wamy przemysłem ludowym to, co 
dana miejscowość wyrabia po za 
godzinami od prac na roli, facho- 
wych niejako. 

W okolicach daleko położonych 
od kolei, chłop polski wystarcza 
sam sobie, wytwarzając wszelki 
sprzęt potrzebny do życia codzien- 
nego, zacząwszy od uprzęży i 
sprzętów domowych, a skoficzyw- 
szy na przyodziewku i często 
zdobnickim. Rynkiem handlowym 
dlą tych produktów są jarmarki i 
targi. Klasycznemi okolicami prze- 
mysłu ludowego są bogate w cie- 
kawe, prastare zdobnictwo Hucul- 
„szczyzna i Podhale, oraz uboższe O 
wiele, ale bardziej jeszcze pierwotne 
Polesie t. zw. Pińszczyzna. 

W ośrodkach bliższych centrów 
fabrycznych (Łódź, Piotrków, Bia- 
łystok) następuje zanik przemysłu 
ludowego, mimo iż naogół rzec 
można, iż w Polsce jest stosunko- 
wo bardzo wielu ludzi, którzy się 
domowem tworzywem  kontentują. 
Wojna wpłynęła w ten sposób, iż 
wzmogła wytwórczość wiejską: w 
poznańskiem zakwitło na nowo 
tkactwo i garncarstwo, u nas tka- 
nie materjałów wełnianych i mię- 
szanych. Czasami rozwój tego za- 
jęcia nie stoi w stosunku prostym 
do zamożności gospodarzy wiej- 
skich. Np. w łowickiem barwne 
wełniaki stanowią raczej tradycję 
niż potrzebę i wchodzą w dziedzi- 
nę zdobnictwa, do którego włoś- 
ciaństwo okazuje przywiązanie, za- 
chowując etniczne formy w swem 
przemyśle, odpowiądające jego gu- 
stoni i potrzebom, a mające więk- 
szą trwałość, precyzję i indywidual- 
ność niż wyroby fabryczne. 

Brak dostatecznej ilości ziemi w 
wielu miejscowościach, zmusza lud- 
ność do szukania zajęć ubocznych 
lub emigrowania z kraju. Wobec 
nieuregulowanych dotąd stosunków 
rolnych i perspektywy, że przy naj- 
dalej idącej reformie, pozostanie 
jeszcze tysiące rąk roboczych, po- 
pieranie i rozszerzanie przemysłu 
ludowego jest nader wskazane. 

Szczególne znaczenie ekonomiczne 
i polityczne nawet ma poparcie tej 
gałęzi wytwórczości rodzimej na 
Kresach Rzeczypospolitej. Wschod- 
nia Małopolska, woj. wołyńskie, 
nowogródzki, wileńszczyzna i Po- 
lesie są klasycznemi terenami prze- 
mysłu ludowego. Tam to, dzięki 
wrodzonemu, niezwykłemu konser- 
watyzmowi chłopów, prymitywna 
wytworczość ludowa zachowała swe 
formy etniczne, prawie bez obcych 
zależności i wpływów, które zwyk- 
le wciąż przekształcają sztuke kul- 
tywowaną, mimo to twórczość lu- 
dowa nie jest martwą, jeno jednym 
z najciekawszych objawów samo- 
istności duchowej "danego  płe- 
mienia. 

Literatura tego przedmiotu jest 
już u nas dość obfitą. Prócz rocz- 
ników Towarzystwa Popierania 
Przemysłu Lud. w Królestwie od 
1908 mamy czasopisma jak: Sztu- 
ka, Przemysł i Rzemiosło, wycho- 
dzące w Krakowie, Ankiety Min. 
Frzemysłu i Handlu, i kilkadziesiąt 
broszur o poszczególnych działach. 

Liczne gałęzie przem. ludowego 
dadzą się podzielić dla łatwiejszej 
orjentacji na sześć grup wedle uży- 
wanych surowców (organicznych: 
grupa skórzana, drzewna, włókni- 
sta, spożywcza i nieorganicznych: 
grupa kamienna, ceramiczna i me- 

* talowa. 

Najważniejsze gałęzie przemysłu 
u nas są to: tkactwo i gancarstwo, 
rozpowszechnione w całym kraju, 
koszykarstwo nad głównemi rze- 
kami na południu Polski, kuśnier- 
stwo, kowalstwo, szewiectwo. dla 
własnych przeważnie potrzeb, kra- 
wiectwo i guzikarstwo bardzo po- 
mięszane z wytwórczością fabrycz- 
ną, sitarstwo i szczotkarstwo. Cały 
przemysł drzewny stanowi ogrom- 
ny dorobek, bednarstwo, ciesielst- 
wo, gonciarstwo, i galanterja drze- 
wna istnieją w całem Państwie oraz 
wyrób drobnych sprzętów domo- 
wych. : 

Jak wiemy każda okolica od- 
znacza się swoją specjalnością: oka- 
zy pięknego tkactwa wełniannego 
mamy mniej więcej w całej Polsce, 
Iniane chyba w Wileńszczyźnie naj- 
ładniejsze. Stolarstwo na Podhalu 
i w Huculszczyźnie znane jest ze 
swego charakterystycznego „stylu” 
który wszedł w sztukę polską pod 
nazwą zakopiańskiego, malowane 
skrzynie i szafy są specjalnością 
ziemi Krakowskiej i Łowickiej, zaś 
wycinanki znajdujemy prześliczne 
w okolicach Łowicza i Krakowa. 

Za czasów rządów zaborczych 
tylko prywatne wysiłki społeczeń- 
stwa wspomagały twórczość ludo- 
wą. Warszawska Sekcja Towarzystw 
popierania przemysły i handlu była 
w zaborze rosyjskim jedyną opie- 
kuńczą instytucją. Prywatne popar- 
cie państwowe (rodzina Blochów) 
oraz akcja Tow. Pop. Przemysłu 
Ludowego, którego założycielami 
byli Adam Krasiński, Seweryn Cze- 
twertyński i Antoni Osuchowski, 
popchnęła sprawę na przód. 

W Małopolsce Wydział Krajowy 
i Liga Pomocy Przemysłowej szcze- 
gólną otaczał opieką przemysł t. zw. 
domowy. 

Ww Wielkopolsce wytwórczość 
ludowa właściwie zanikła, nawet 
na Pomorzu zostały tylko nikłe jego 
szczątki, w Litwie Tow. Rolnicze 
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Traktat przyjaźni z Jugosławią. 
WARSZAWA, (Pat). Celem zacieśnienia węzłów przyjaźni, tak 

szczęśliwie istniejących pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a królestwem 
S. H. S, odnośne rządy uzgodniły tekst paktu przyjaźni i traktatu o 
arbitrażu i koncylacji, których podpisanie nastąpi w Genewie we wrześniu. 

Przez traktaty te, oparte w zupełności na zasadach Ligi Narodów, 

obydwa rządy chcą dać nowy dowód pokojowego ducha jakim są 

ożywione. 

Traktat grecko-jugosłowiański, a spokój na 

  

Bałkanach. 

BIAŁGROD, (Pat.). 
między Grecją a Jugosławją, 
wiadomości o podpisaniu 
„między obu krajami zaznaczają, 
darzenie w polityce zagranicznej 

Omawiając podpisanie 
dziennik Vrene pisze: 

traktatu przyjaźni 
że fakt ten stanowi najważniejsze wy- 
Jugosławii 

traktatów przyjaźni 
Nadesłane z Aten: 

oraz szeregu konwencyj 

w ostatnich miesiącach, 

mający nietylko doniosłość ekonomiczną przez zawarcie konwencyj, 
które regulują sprawę dostępu Jugosławii do morza Egejskiego lecz 

również i doniosłość polityczną przez sojusz stanowiący pierwszy etap 

na drodze do nowej ery zgody na półwyspie bałkańskim. 

  

w 

- Likwidacja” zatargu z izbami handlowemi 
Turcji. 

   

  

PARYŻ, (Pat.). Dzienniki donoszą z Konstantynopola, że zagra- 
niczne izby handlowe otrzymały upoważnienie do pełnienia w dalszym 
ciągu swych funkcyj. Jednakże statuty izb ulegną głębszym zmianom. 

  

Z Instytutu Bałtyckiego. 

Ukonstytuowany niedawno In- 
stytut Bałtycki w Toruniu, chcąc 
podnieść zainteresowanie się kraju 
tak ważnym dla Polski problemem 
Bałtyckim, ogłasza niniejszem Kon- 
kurs, na napisanie pracy na jeden 
z tematów poniżej wymienionych. 
Cztery najlepsze otrzymają nagro- 
dy: 400, 300, 200 i 100 zł. 

Prace mają być objętości dwa 
do czterech arkuszy druku, pisane 
czytelnie na maszynie. Prace za- 
opatrzone godłem, nadsyłać należy 
do końca września 1926 roku na 
ręce Dyrektora Instytutu Bałtyckie- 
go w Toruniu, Stanisława Srokow- 
skiego, ul. Franciszkańska Nr. 14 
na tematy: 1) Wpływ ujemny lub 
dodatni na rozwój przemysłu drze- 
wnego w Polsce. 2) Sieć kolei że- 
laznych nad Bałtykiem ze stano- 
wiska handlowego i wojskowego. 
3) Polski handel nad Bałtykiem i 
jego drogi. 4) Udział międzynaro- 
dowego handlu na Bałtyku z wy- 
szczególnieniem Gdańska i Gdyni. 
5) Jakiej nam potrzeba floty han- 
dlowej i jak do niej przyjść. 6) 
Skutki polityczne nieistnienia pol- 
skiej floty handlowej. 1) Rybołó- 
stwo polskie na Bałtyku i jego:ro- 

  

Kowieńskie położyło _ niemałe 
zasługi w kierunku uruchomienia 
warsztatów tkackich na prowincji. 
indywidualnym ogromnym wysił- 
kiem w tym zakresie, była działal- 
ność p. A. Mohlówny i jej szkoły 
instruktorek-tkaczek, obecnie prze- 
jętej przez rząd. 

Powyższe dane zawarte są w 
wydawnictwie Komitetu Popierania 
Przemysłu ludowego przy Minister- 
jum Przemysłu i Handlu p. t. Zo- 
rys Przemysłu Ludowego w Polsce 
opracowanem przez p. J. Orynżynę. 
Znajdujemy tam prócz ogólnego 
rzutu oka, zestawienie opisowe an- 
kiety przemysłu ludowego, w któ- 
rem niestety, brakuje Województwa 
Wileńskiego. Czemu?! B 

la w ogólnej gospodarce polskiej. 
8) Polski eksport zamorski w la- 
tach 1920—1926. 9) Dobałtyckie 
drogi rzeczne, charakterystyka ich 
i waga handlowa. 10) Handel pol- 
ski na Baltyku w razie wojny. 11) 
Związek duchowy Polski z Prusa- 
mi Wschodniemi. 12) Nowa pu- 
blicystyka wschodnio-pruska o Pol- 
sce i jej sprawach. 13) Studenci 
Mazurzy na uniwersytecie Króle- 
wieckim niegdyś a dzisiaj. 14) Ok- 
resy rozwoju i zaniku zaludnienia 
polskiego na wybrzeżach Bałtyku*. 

Łodzią handlową z Chin do 

` Polski. 

Pod polską banderą wyruszyła 
przez Ocean Indyjski, Suez, Gdańsk, 
do Warszawy wyprawa p. Kazi- 
mierza Sarjusz Szarskiego, który 
tę całą olbrzymią podróż ma odbyć 
na małej żaglowej łodzi, tzw. szku- 
terze. Łódź zaopatrzona jest w 
motor i nosi nazwę „Per aspera*. 
Kierownikiem naukowym jest Jan 
Djakow, znany podróżnik po Ty- 
becie i Himalajach, oraz morzach 
chińskich, brat jego Mikołaj Dja- 
kow posiada dyplom Instytutu Kar- 
tograficznego i rumun Serga War- 
car lotnik z zawodu stanowią za- 
łogę tego niezwykle Śmiałego 
statku. 

Z ZAGRANICY. 

Związek dziennikarzy polskich 

w Berlinie. 

BERLIN, (Pat.). 18 b. m. u- 
konstytuował się związek zawodo- 
wy dziennikarzy polskich przeby- 
wających stałe w Berlinie w cha- 
rakterze korespondentów pism kra- 
jowych. 

Złoto rosyjskie w Anglii. 

PARYŻ. (Pat). Matin donosi z 
Londynu, że przybył tam z Mosk- 
wy samolot angielski, który przy- 
wiózł 50 skrzyń ze złotem wydo- 
bytem z kopalni syberyjskich. 

O mmm 
ее ее ее ее 

  

Łatwowierny czytelnik „Słowa* prze- 
czytawszy entrefileć w Nr. 192 z dn, 

19 bm. mógł odnieść wrażenie, że w ar- 
tykule swoim p. t. „Rada Prawnicza”, 
proponowałem powołanie do niej w 

charakterze przedstawicieli naszych miej- 
scowych sił prawniczych jedynie pp. W. 
Romana i Al. Lednickiego. Tymczasem 
odpowiedni ustęp naszego artykułu 
brzmiał: „Chcemy wierzyć. że... repre- 

zentacja prawniczych sił naszych nie 
spocznie wyłącznie w rękach sędziwego 

prof. Parczewskiego. Znajdą zapewne 
tam miejsce i inni miejscowi działacze— 
wybitni prawnicy, jak również ludzie te- 
go rodzaju jak b. wojewoda poleski i b. 
Delegat Rrządu w Wilnie p. W. Roman 
lub p. Al. Lednicki, którzy w swej dzia- 
łalności czy to społecznej czy państwo- 
wej poznali dokładnie kraj i położyli dla 
niego wybitne zasługi". 

Różnica więc jest oczywista. Wska- 

zywałem prawników dwóch kategoryj: 
1) zamieszkałych stale w kraju i 2) za- 
mieszkałych w Warszawie, lecz swem 
pochodzeniem, interesami majątkowemi 
lub dłuższą działalnością w naszym kraju 
z nim silniej związanych, oraz jego sto- 
sunki i potrzeby doskonale znających. 
„Słowo* połknęło pierwszą. kategorję 
i przypisało mnie pamięć jedynie o dru- 
giej, czyniąc w dodatku ze swej dowol- 
nej interpretacji moich słów szereg zgo- 
ła niedorzecznych wniosków. 

Jest to nielojalna metoda w polemi- 
ce, którą obserwowujemy w „Stowie“ 
nie po raz pierwszy. Nie zamierzam roz- 
wiewać złudnych snów redakcji tego 
dziennika o potędze swego oparcia wsród 
ludności naszej, ani też poszukiwać zna- 

nych zresztą dostatecznie źródeł finanso- 
wej egzystencji „Słowa”. Nas nie obcho- 
dzi w najmniejszej mierze to czy znaj- 

dują się one w Banku Ziemskim Wileń- 
skim, czy w Warszawskim Klubie My- 
śliwskim, czy gdziekolwiekbądź jeszcze. 

W dawnych czasach i w dawnej no- 
blessie nie leżało również we zwyczaju 
bezceremonjalne zaglądanie do kieszeni 

cudzej. Maniery „Słowa* pod tym wzglę- 
dem są zapewne również właściwością 
wieku XX-go, tak zasadniczo przeciw- 
stawianego wiekowi XIX-mu w artyku- 
łach p. Cata. Redekcji „Słowa” trudno 

odmówić konsekwencji, my jednak wo- 
limy w zakresie obyczajów towarzy- 

skich pozostać w wieku XIX-ym. 

Testis. 

4 Ulicy Lelewela. 
Gmach naszego T-wa Przyjaciół 

Nauk zbudowany kapitalnie przez 
gen. A. Antonowicza podług. planu 
š. p. gen. Wojnickiego, jakkolwiek 
naogół obszerny, nie może jednak 
dość swobodnie w nim rozlokować 
swych zbiorów, zwłaszcza dzieł 
sztuki. Bardzoby się tu przydało 
parę sal większych, gwoli urządze- 
nia w jednej z nich muzeum szty- 
charstwa, zaś w drugiej umieszcze- 
nia odpowiednio porozwieszanych 
obrazów, pasteli, akwareli, rysun- 
ków, oraz rzeźb; mianowicie tych 
rzeczy, które w bardzo znacznej 
ilości przechowywane są obecnie w 
miejscach niewłaściwych, jako nie- 
zakwalifikowane z różnych wzglę- 
dów do wystawiania w grupach 
muzealnych po salach tej instytucji. 
Chyba nie pożądanem jest, aby ko- 
sztowne częstokroć obrazy i inne 
dzieła sztuki stały gdzieś po ką- 
tach, oparte nieraz jedne o drugie, 
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FRASZKI. 

Na magistrat. 

„Czemu się wciąż naprzykrzasz 

[wileńskiemu światu?* 

Urząd Wojewódzki rzekł do ma- 

[gistratu: 

„Na twe sprawki, twe rządy, twe 

[bruki i brudy | 

Nazbierało się u mnie skarg i ża- 

[lów pudy* 

A na to nasz magistrat: „Nie po- 

[mogą żale 

Ból swój niebu trza polecić, 

A samemu wciąż wytrwale trzeba 

r asis [naprzód iść 
miecič“... 

Sum. 

stąd też nieodpowiednio konserwo- 
wane, a przytem w razie słusznego 
żądania ofiarodawców, niemogące 
być swobodnie  skontrolowane. 
Przecież dary wszelkie, zwłaszcza 
panów artystów, otrzymywane przez 
zarząd owej instytucji mogą być 
jeszcze kwestjonowane co do słu- 
szności eksponowania ich we wła- 
ściwem muzeum, a nie przetrzymy- 
wania ich w ukryciu. Jak obecnie, 
brak szerszych wolnych płaszczyzn 
na ścianach szeregu sal instytucji 
nie pozwoliłby może na zawiesze- 
nie jakiegoś większego obrazu, w 
razie gdyby ktoś chciał go tutaj 
zaofiarować, a może wówczas ze- 
chcianoby stąd usunąć parę mniej- 
szych obrazów i wpakować je do 
którejś z niedostępnych ubikacji? 

Wogóle reasumując to wszystko, 
wskazanem jest, aby T-wo pomy- 
ślało o gromadzeniu funduszu na 
rzecz powiększenia gmachu swego, 
nadbudowania nowego piętra, ile 
że Ściany gmachu doskonale wy- 
trzymałyby ciężar rzeczonej nadbu- 
dowy. Zresztą ewentualnie przewi- 
dziana tu byłaby lżejsza konstruk- 
cja ścian nowowzniesionych sal, w 
dodatku pokrytych dachem szkla- 
nym, jako z góry oświetlającym 
nowe sale eksponujące sztukę. Tak 
z czasem powštalaby tu imponują- 
ca galerja sztuki. Obecna niewielka 
sala ze zbiorami sztuki obcej, ze 
swemi dwoma przęsłami w środku, 
nie pomieszcza w sobie swobodni= 
wszystkich obrazów, powieszonych 
niekiedy zbyt wysoko i perspekty- 
wicznie przedstawiających trudności 
dla widza, a przecież są tu i pier- 
wszorzędnej wartości płótna mi- 
strzów odrodzenia, oraz doskonałe 
dzieła sztuki z XVIII wieku. Mamy 
tu, zajmujące całą Ścianę obrazy 
Bellaciego, przedstawiające efekto- 
wnie epizody z łowów Dyany, są 
te dary zjednane staraniem Ś.p.hr. 
Antoniego Tyszkiewicza u szanow- 

ś.p. Józefa Jeleńskiego. Dekoracyj- 
nie piękne te dzieła sztuki artysty 
włoskiego, wogóle dość rzadko 
spotykanego w galerjach europej- 
skich, nie należą jednak do arcy- 
dzieł sztuki ówczesnej. 

Jakkolwiek naogół najcenniejsze- 
mi są tu dary czcigodnego prezesa 
byłego T-wa Muzeum nauki i sztu- 
ki, aobecnie dożywotniego członka 
zarządu T-wa Przyj. Nauk, hr. WŁ. 
Tyszkiewicza, to jednak daże dzieła 
sztuki z pośród ofiarowanych prze- 
zeń obrazów, jako niezawodne ory- 
ginały w paru tylko wypadkach na- 
leżą do mistrzów szkoły włoskiej; 
za to mamy tu takie świetne dzie- 

Hippika polska. 
Pisząc o hippice polskiej nale- 

żałoby zacząć od Somo-Sierry, gdyż 
zwykle tak się dzieje, jednakże od- 
stąpię od tego przepisu dla bar- 
dzo prostej przyczyny. 

Bo proszę zważyć tylko! Czy 
znalazł by się teraz, w obecnych 
czasach dowódca, któryby wpro- 
wadził szwadron do wąwozu, bro- 
nionego przez cztery baterje ar- 
mat i dwa pułki piechoty? 

Każdy szanujący się dowódca 
miałby do wydania w takim wy- 
padku tylko- jedną komendę: „do 
modlitwy!“—o ile by n. b. zdąrzył 
ją wydać! ‚ 

Co tu mówić teraz o Somo- 
Sierach, Kircholmach „szorowaniu 
końskiemi brzuchami po ziemi" i 
t. d. Cała wojna dużo straciła na 
poezji, schowała się pod ziemię, 
stała się podstępną, zdradliwą, 
przestała być rycerską. 

Nie znaczy to bynajmniej, by 
każdy kawalerzysta, każdy ułan nie 
„palił* się do szarży! Wynikiem 
tego palenia się było kilka szarż 
większemi masami kawalerji w cza- 
sie wojny, lecz w większości wy- 
padków skończyły się one bardzo 
smutno. 

To też obecnie ułani, szwoleże- 
ry i inni zdobywcy serc niewieś- 
cich głównie jeżdżą konno, ale 
konno już się nie biją, choć szar- 
ża kawaleryjska naprawdę jest 
straszliwie piękna w swej potężnej 
x i rominantycznym  rozma- 

chu. 

Ale ułan... jak to ułan! Fantazji 
nie stracił. Nie wolno mu jeździć bi- 
jąc— postanowił bić, jeżdżąc: wsiadł 
na konia i pojechał na konkursy 
hippiczne. A ponieważ polak „uro- 
dził się do konia* (nie wiem do- 
prawdy dlaczego, ale tak już jest) 
bił jeżdżąc poprostu straszliwie. 
Bił tak bezapęlacyjnie, że na kon- 
kursach hippicznych w Genewie 
sędziowie poprosili grzecznie na- 
szych jeźdźców, aby z konkursu 
„pocieszenia* wycofali się, gdyż 
stawanie do tego właśnie konkur- 
su najzupełniej niema sensu po 
zabraniu poprzednio dosłownie 
wszystkich pierwszych nagród i 
prawie wszystkich pozostałych. In- 
nemi słowy przeciwnik wydał ko- 
mendę: „do modlitwy“!, a nawet 
jeszcze gorzej, bo poprostu bez 
komendy podniósł ręce do góry!! 

Zwyciężamy na konkursach hip- 
picznych nie tylko teraz, gdy ma- 
my własnych ułanów! Zwyciężaliś- 
my i przedtem! 

Pamiętam na konkursach hip- 
picznych w Warszawie dwa piękne 
zwycięstwa Dachowskiego i Peret- 
jatkowicza nad całą masą oficerów 
rosyjskich, stanowiących kwiat ów- 
czesnej kawalerji rosyjskiej, bądź 
co bądź jednej z najlepszych na 
świecie. Wówczas to w 1912 r.Pe- 
retjatkowicz na Kingu ustanowił 
rekord polski w skoku wzwyż ska- 
cząc 205 cm. (rekord ten został 
pobity dopiero wiosną tego roku 
przez mjra Toczka na Faworycie). 
zostawiając najlepszych jeźdźców 
rosyjskich już na wysokości 180 
cm.,a Dachowski na starym swym 

Sodalisie, ślepym na jedno oko i 
o krzywych nogach, flegmatycznie 
„przelazł* przez wszystkie prze- 
szkody, zabierając z całym spoko- 
jem pierwszą nadrodę w jednym z 
najcięższych konkursów. 

Obecnie sławą jeźdźców  pols- 
kich jest rtm. Królikiewicz szwo- 
leżer, „stary'* beliniak. On je- 
den potrafił tak zadziwić wszyst- 
kich cudzoziemców, że nawet nau- 
czyli się wymawiać jego nazwisko! 

Wspaniały tryumf odniósł rtm. 
Królikiewicz w 1925 r. w Nicei, 
gdzie sam jeden zabrał większość 
nagród, a w najważniejszych bie- 
gach: „Prix de Monaco“ i „Grand 
Prix de la Ville de Nice“, w pierw- 
szym wypadku 3 pierwsze na Jaš- 
ku, Picadorze i Cezarze, a w dru- 
gim—2 pierwsze na Picadorze i Ce- 
zarze. 

Szczególniej ten drugi konkurs 
był szalenie trudny! Wszystkie zgło- 
szone konie podzielone zostały na 
5 kategoryj, zależnie od zdobytych 
nagród; przytem nieszczęsny Pica- 
dor sam jeden trafił do najcięższej 

- kategorji w której miał 4 przeszko- 
dy podwyższone o 20 cm. i 5-cio 
metrowy rów poszerzony o 80 cm 

Posłuchajmy co otym konkur- 
sie mówi sam rtm. Królikiewicz: 

„Konkurs rozpoczęty. Więcej 
niż 45 koni przeszło (wszystkich 
było 66) a jednak niema ani jed- 
nego jeźdźca bez błędu. Najmniej- 
sza wykazana ilość. karnych punk- 
tów wynosi 11. 

Zmieniają się różne flagi, lecz 
polskiej nie widać. 

Jeżdżąc na bocznym placu w 

celu rozprężenia i przygotowania 
nie mogę śledzić odbywającego się 
konkursu. Od czasu do czasu sły- 
chać tylko okrzyki publiczności. 

Wtem grzmot oklasków. Widać 
wznoszącą się na maszcie flagę 
belgijską. 

To por. Branbandere na klaczy 
„Veronique*. Jednak nie jest „czy- 
stym", 7 karnych punktów widać 
zdala na tablicy. 

Przejechał płk. Rómmel na „Re- 
wiliffie" i rtm. Dobrzański na „Mum 
Extra Dry*. Jakieś błędy mają. Pa- 
e) może flaga opadnie? Niestety, 
nie 

Z naszych koni pozostało już 
tylko 4, które jeszcze nie chodziły, 
są to: „Zefir” płk. Rómmla, i mo- 
je trzy: „Cezar* w 2-ej kategorji, 
„Jasiek“ w 4 kategorji i „Picador“ 
w 5-ej, jako ostatki w programie. 
Wszystkie moje konie blisko siebie, 
prawie jeden po drugim. 

Potrzebuję spokoju, by udzielić 
go koniowi, a tu zdenerwowanie 
się wzmaga. Jak przejadę? Setny 
raz w myśli przechodzę cały par- 
cours ze wszystkiemi jego szcze- 
gółami. Nie wolno mi zrobić żad- 
nego głupstwa, żadnej nieostrożno- 
ści. Nerwy zmusić trzeba do spo- 
koju. Przecież to tylko minuty. Je- 
stem już spokojny o „Cezara”* i o 
siebie, za chwilę skończy się moja 
męka. „Cezar* idzie mi świetnie. 
Kończę parcours z siedmioma kar- 
nemi punktami. Dowiaduję się od 
płk. Andersa, że co do nagrody 
jestem na I miejscu z belgiem por. 
Branbandere, lecz on zabiera pu- 

har, gdyż ma o 1 i pół sekundy 
lepszy czas. 

pieszę do wagi i siadam na 
„Jaśka”, za chwile mam znowu 
wyjechać. „Jasiek” wielkich szans 
niema. Będzie handicapowany nie 
na jego siły, wzrost i wiek. Oba- 
wiam się, czy mu w czasie skoku 
serce wytrzyma i aby na której z 
przeszkód nie skończył żywota. 

Tymczasem III kategorja prze- 
szła nic nie zrobiwszy. Czas na 
mnie. „Jasiek“ strąca kilka prze- 
szkód, robi 12 punktów karnych. 

Pędzę do wagi i siadam na „Pi- 
cadora“. Jestem okropnie zmęczo- 
ny. Ręce i nogi drżą mi z naprę- 
żenia mięśni; czuję, że „spuchnę 
na parcourze“, ješli nie odpocznę 
choć chwilę. Obawiam się, że nie 
znajdę poprostu sił, by konia wy- 
słąć w dużym skoku. 

IV kategorja skończona, flaga 
belgijska wisi. Kolej na mnie ostat- 
niego. Wyjeżdżam. Najcięższa ka- 
tegorja. Spuchnę jak nitka! Dzwo- 
nek! Zaczynam! 

Niezawodny „Picador*—szlagier 
sezonu idzie mi jak zegarek, jed- 
nak czuję mniej sił. Dojeżdżam do 
piekielnych dwuch bankietów połą- 
czonych ze sobą głębokim rowem 
3 m. szerokim. Nad rowem w 
środku barjera i zeskok z bankietu 
przez drąg 2 metry w dół. Ledwie 
przelazłem. Przedemną tuż „oxer*, 
paskudna przeszkoda zaraz po ban- 
kiecie. „Picador" strąca drąg przo- 
dem, co znaczy 5 punktów kar- 
nych. Czuję, żejestźle. Jadę umyśl- 
nie wolno na „czystość". Jeszcze 
2 punkty karne, a puharu na oczy 

nie ujrzę, ponieważ czas mam dłuż- 
szy: od Belga. 

Zbieram resztę sił i uwagi. Je- 
szcze kilka trudnych przeszkód i 
ostatni rów, na który pcham „Pi- 
cadora" z całych sił. Jeszcze jeden 
wysiłek zacnego zwierzęcia i puhar 

> poraz drugi wraca do Pol- 
ski. 

Skończyłem. Flaga belgijska zjeż- 
dża, ustępując miejsca polskiej! 

Takie były dzieje najcięższej 
walki, jaką toczył „Picador*. 

W b. r. również sławny „Pica- 
dor* pojechał zagranicę, ale oka- 
zało się, że pojechał „honoris cau- 
sa"! Tyle nabrał nagród, że—zgod- 
nie z regulaminami—stając do kon- 
kursów wojskowych musiałby ska- 
kać przez lokomotywy i domy. A 
tego nawet „Picador* nie potrafi. 

To też stanął tylko do jednego 
konkursu. 

Mianowicie w Nicei rtm. Króli- 
kiewicz na gorące prośby pewnej 
paryżanki odstąpił go do konkursu 
damskiego. 

„Picador* troclię się zdziwił po- 
czuwszy na sobie tak lekki ciężar, 
ale zobaczywszy „dziecinne* prze- 
szkody poszedł jak wicher i zdobył 
dla pół żywej ze strachu paryża- 
neczki pierwszą nagrodę! 

Po tej jeździe dzielna amatorka 
sportu konnego uroczyście przy- 
rzekła, że więcej w życiu na żad- 
nego konia nie siądzie!! 

Trudno! Na polskich koniach 
tylko polscy ułani mogą jeździć. 

Michał Cis. 
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ła mistrzów flamandskich, jak np. 
„Św. Urszula z towarzyszkami“, 
pendzia Szprangera, b. rzadkiego 
i poszukiwanego artysty w gale- 
rjach europejskich; jak znowu dalej, 
doskonały w wyrazie i typach ob- 
raz Banckelaera „Handlarka owo- 

ców i jarzyn*, potem Franckena 
obraz alegoryczny z mnóstwem fi- 
gur „Czyny miłosierdzia*, dalej o- 

braz wspólny dwóch mistrzów Te- 

niers'a Dawida (starszego) i Meon- 
per'a pod tyt. „Pejzaż z figurami", 
Van Eeckhouta „Chrystus z apo- 
stołami*. Następnie zasługuje na 
uwagę obraz mistrza hiszpańskiego 
Ximeneza „Šw. Magdalena“, nato- 
miast co do obrazu „N. P. Lere- 

tańska*, mogącego być ozdobą naj- 

wspanialszego ołtarza, to autorstwo 

jego przypisywane Piotrowi Beretti- 

nie'mu jest kwestjonowane przez 

znawców z pośród artystów mala- 

rzy; np.ś.p. Mieczysław Kolasiński, 

któryten obraz nienajświetniej zre- 

sztą odrestaurował, utrzymywał, że 

może to być nie Berettini, lecz na- 

pewno oryginał równego jemu mi- 
strza włoskiego. Podobnież obraz 
pod tyt. „Św. Eljasz* z krukiem, 
przynoszącym mu chieb na pusty- 
nię, aczkolwiek posiadający wielkie 
zalety w technice artystycznej, uwa- 
żanym jest przez niektórych bada- 
czy sztuki jako kopja nie zaś ory- 
ginał Salvatora Rosy. Prawie wszy- 
stkie powyżej pomienione obrazy 
pochodzą z wieku XVII. 

Po Wł. Tyszkiewiczu najbardziej 
wartościowe dzieła sztuki, ofiaro- 
wane były drogą zapisu testamen- 
towego przez ś.p. Wł. Fiorentiniego, 
który przez życie całe marzył o 
zrobieniu ze swej galerji sztuki u- 
żytku publicznego. Z początku chciał 
zapisać obrazy swoje Warszawskie- 
mu Muzeum miejskiemu, powstałe- 
mu jak wiadomo na początku XIX 
wieku, dzięki ofiarności jednego z 
członków rodziny Fiorentinich, ofi- 
cera wojsk polskich z r. 1812. 

Jeszcze w r. 1907 ś. p. Wł. Fio- 
rentini, wkrótce po założeniu Mu- 
zeum nauki i sztuki, złożył na ręce 
kustosza pierwszy swój dar, mia- 
nowicie doskonały portret, naryso- 
wany przez Waleniego Wańkowicza 
w r. 1838, przedstawiający typ wi- 
leńskiego muzyka z czasów Moniu- 
szki, majora Wilkowskiego, arfine- 
cisty. Konterfekt ów znajdował się 
niegdyś na wystawie wileńskiej z 
r.1897. Ś. p. W. Fiorentini ofiaro- 
wując swe obrazy, przeważnie reli- 
gijne, oraz klasyczne (Leporellego) 
i portretowe zastrzegł, że w razie 
ewentualnego połączenia się Muze- 
um nauki i sztuki z muzeum T-wa 
Przyj. Nauk, dary jego przelane zo- 
staną na rzecz tego ostatniego T-wa. 
Jakoż po śmierci ś. p. Fiorentinie- 
go, wdowa przekazała testamentem 
wolę męża i odtąd zbiory odnośne 
są prawowitą własnością T-waP.N. 

(Dok. nast.) 

  

Z teatru. 
„Ja tu rządzę!*—krotochwila 

w 3 akt. W. Rapackiego. 

„Polacy nie gęsi, też... głupstwa 
pisać umieją*, powiedziałby Rej po 
tej premjerze, a powiedział z zado- 
woleniem. Bo nasz t. zw. „lekki 
repertuar* wciąż stoi pod znakiem 
importu. Francuzi, Włosi, ba—Wę- 
grzy nawet zasilają nasze sceny, a 
my, aczkolwiek bardzo śmiać się lu- 
bimy, nie mamy w sobie widocznie 
owego nerwu komedjowego czy 
farsowego, pobudzającego do pro- 
dukcji teatralnej, vis comica. 

Rapacki - syn, polski Sascha Gui- 
try, wychował się, wyrósł i zesta- 
rzał na deskach scenicznych, prze- 
siąkł nawskroś teatrem, myśli „sy- 
tuacjami*, rozumuje „kwestjami" i 
stać go na napisanie krotochwili, 
nie gorszej od tych, które noszą 
zagraniczny stempel. Krotochwila 
ta jest warszawskiego stempla, jest 
w niej cała bezpretensjonalna „War- 
szawka* z okolic Saskiej Kępy, ale 
chyba z przed ćwierć wieku. Dow- 
cipy i kawały są w stylu czysto o- 
gródkowym, dzisiaj w Warszawie 
już przebrzmiałym, ale nie rażące 
zbytnim anachronizmem „na pro- 
wincji*, a choćby u nas w Wilnie. 
To też publiczność, b. licznie zeb- . 
rana na premjerze, bawiła się wy- 
bornie w hucznych oklaskach dając 
wyraz swemu zadowoleniu. 

Wśród wykonawców prym dzier- 
żyli p. Lena Pilatti, oraz pp. Wyr- 
wicz-Wichrowski, Wołłejko i Brusi- 
kiewicz. : 

Akt drugi režyserja urozmaicila 
nam tańcami, a raczej „golizną“, 
co publiczność powitała z żywem 
zadowoleniem, przypominając sobie 
ulubioną plażę. Szkoda, że nie 
wprowadzono innych atrakcji, jak 
połykanie żab i t.p., bo akurat se- 
zon ku temu. Tańczono bez mu- 
zyki. 

W rezultacie wychodzi się z tea- 
tru zzadowoleniem, że nie stało się 
nic złego. Te 

  

KOR LRT 

Zycie gospodarcze. 
Eksport polski przez stacje graniczne 

Dyrekcji Wileńskiej P.K.P. 
Z uwagifna to, iż z dniem I 

sierpnia b. r. ożywiła się znacznie 
wymiana towarowa między Polską 
i Rosją przez wysyłanie z Polski 
do Rosji wielkiej ilości węgla po- 
dajemy niżej statystykę ruchu to- 
warowego w okresie od 1—VIII, 
do 16—VIII r. b. przez poszcze- 

gólne stacje graniczne Dyr. Wileń- 
skiej, ze specjalnem uwzględnieniem 
transportu węgla. 

Ogółem od dnia 1 do 16 sier- 
pnia b.r. przewieziono z Polski do 
Rosji węgla: przez Zachacie 960 
wagonów, przez Stołpce 269 wa- 
gonów i przez Mikaszewicze 128 
wagonów. Razem w ciągu niespeł- 
na 16 dni wywieziono do Rosji 
1353 wagonów węgla. Ponadto jak 
nas informują w ostatnich dniach 
eksport wegla polskiego do Rosji 
znacznie się zwiększył tak, iż dzien- 
nie przechodzi już przez wspomnia” 
ne wyżej stacje graniczne do Rosji 
około 150 wagonów. 

Poza eksportem węgla Polska 
wywoziła do Rosji w wymienionym 
okresie przeważnie żelazne towary 
jak rury wodociągowe, turbiny, wa- 
gonetki, rury żelazne, narzędzia 

rolnicze i t p. przyczem  przecię- 
tnie przechodzi przez granicę tych 
towarów 120 wagonów dziennie. 

W tymże czasie przewieziono z 

Kronika krajowa. 

Jeszcze w sprawie rejestracji 
rosyjskich listów zastawnych. 

Do notatki w sprawie rejestracji 
rosyjskich listów zastawnych, za- 
mieszczonej w numerze naszego 
pisma z dnia 18 sierpnia b. r., 
przez niedopatrzenie wkradła się 
nieścisłość. Mianowicie, wskazano 
było, iż rejestrację tę przeprowa- 
dzają Bank Gospodarstwa Krajo- 
wego oraz Bank Polski. W istocie 
rzeczy rejestracja jest przeprowa- 
dzana przez oddziały Banku Go- 
spodarstwa Krajowego wszędzie, 
oprócz Wilna. 

W Wilnie funkcje te spełnia 
Zarząd Państwowy nad mieniem 
byłych rosyjskich banków ziem- 
skich (ul. Mickiewicza Nr. 8). In- 
ne banki rejestrują tylko te listy 
zastawne i obligacje, które posia- 
dają na własność albo tytułem de- 
pozytu. 

Obywatele polscy posiadający 
wymienione tytuły zagranicą winni 
je przesłać wraz z odnośną dekla- 
racją pocztą do Głównego Urzędu 
Likwidacyjnego (Warszawa, Fok- 
sal 3). 

Jednocześnie wydane zostały 
zarządzenia wzbraniające przywozu 
rosyjskich listów zastawnych z za- 
granicy do Polski. 

Przypominamy także, iż rozcho- 
dzi się tu jedynie o listy zastawne 
byłych rosyjskich banków ziem- 
skich: Petersbursko-Tulskiego, Mo- 
skiewskiego, Kijowskiego, Połtaw- 
skiego oraz obligacji b. Żytomier- 
skiego T-wa Kredytowego Miej- 
skiego. 

Sprawa godzin handlu. 

Min. Pracy i Opieki Społecznej 
przysłał do wileńskich instytucyj 
gospodarczych i zawodowych w 
celu zaopinjowania projekt nowego 
rozporządzenia w sprawie godzin 
handlu. 

Projekt przewiduje, iż sklepy 
spożywcze i jatki mięsne mogą być 
otwarte 12 godzin na dobę; zakła- 
dy fryzjerskie oraz „wszystkie skle- 
py, poza spożywczemi, mają być 
otwarte 10 godz. dziennie, przytem 
władza administracyjna może ze- 
zwolić na przedłużenie czasu ot- 
warcia zakładów fryzjerskich o 2 
godziny dziennie w ciągu 20 dniw 
roku. Władza administracyjna, wed- 
ług tego proektu, może zezwolić 
na otwarcie w niedzielę i dni swią- 
teczne sklepów spożywczych i kwia- 
ciarń od 7-ej do 10 rano, a wcza- 
sie miesięcy letnich także jatek 
mięsnych. 

Godziny otwierania i zamyka- 
nia sklepów ustala władza admini- 
stracyjna | instancji; w miastach 

nad 100 tysięcy mieszkańców— 
linstancji w porozumieniu z in- 
spektorem pracy właściwego okrę- 
gu. Uliczna sprzedaż gazet i wyro- 
bów tytuniowych może się odby- 
wać od godz. 7 do 22-ej, sprzedaż 
uliczna wszelkich innych artykułów 
tylko w godzinach otwarcia skle- 
pów. (x) 

Rynek skórzany, 

Sezon zimowy rozpocznie się 
w tej branży zapewne dopiero oko- 
ło 1 września. Zapotrzebowanie na 
skóry twarde narazie jeszcze małe. 
Ceny narazie większych zmian 
jeszcze nie wykazują, ale naogół 
sądzą kupcy, że w jesieni podniosą 

Rosji do Polski 28 wagonów ma 
kuchów i 1 wagon asfaltu. 

W tym samym Okresie przez 
granicę łotewską przewieziono z 

Polski około 800 wagonów węgla, 
przyczem liczba wagonów przecho” 
dzących z węgłem przez Turmonty 
stale się zwiększa. Niezależnie od 
tego liczba wagonów innych 10- 
warów eksportowanych przez Tur- 
monty do Łotwy wynosi dziennie 
przeciętnie 100 wagonów. 

Wśród tych towarów przeważa: 
sól, cement, olej, nafta, benzyna, 

materjały drzewne, skóra, jęczmień, 
konie, pakuła, naczynia emaljowa- 
ne i żelazo. 

Przez Grajewo przechodzi dzien- 
nie 700 wagonów. W tej liczbie 
450 wagonów węgla i 250 wago- 

nów drzewa. Węgiel eksportowany 
jest przez Prusy Wschodnie w 

przeważającej liczbie do Anglii i 
część do państw Skandynawskich. 
Drzewo poza drobnymi wyjątkami 
pozostaje w Niemczech. 

Jak widać z powyższych da- 
nych największa ilość eksportu 
polskiego przez stacje graniczne 
Dyrekcji Wileńskiej P.K.P. prze- 
chodzi przez stacje Grajewo. Dru- 
gie miejsce zajmują pod tym wzglę- 
dem Turmonty i na końcu pozo- 

stają stacje graniczne polsko-ro- 
syjskie. (Zdan) 

garbarnie ceny skór, a wtedy hurt 
i detal będzie musiał do tego się 
dostosować. 

Warunki sprzedaży obecnie są 
następujace: 30—40 proc. gotówką, 
reszta na weksle do 3-ch miesięcy. 
Dla skór miękkich sezon już się 
zaczął. Wielkim popytem cieszą się 
wszystkie gatunki skór damskich, 
bardzo mocną tendencję wykazują 
lakiery, szczególnie skóry  lakiero- 
wane Sterlinga, które podniosły się 
w hurcie do 3 centów na stopie. 
Kupcy w przewidywaniu zwyżki 
zawczasu zaopatrują się w towar. 

Kontrola sum podatkowych w 
urzędach komunalnych. 

Ministerium Spraw Wewnętrz- 
nych w porozumieniu z Minister- 
jum Skarbu zarządziło, by urzędy 
komunalne, o ile mają poruczony 
pobór podatków państwowych za- 
wiadamiały pisemnie właściwą Kasę 
Skarbową w dniu ostatnim każde- 
go miesiąca, poczynając od sierp- 
nia b. r. włącznie o. stanie pozo- 
stałości gotówki znajdującej się w 
ich przechowaniu. (z) 
  

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
19-VIII r. b. 

1. Waluty 
- sprzedaż kupno 

Dolary St.Zjedn. 9,02 9,04 9,00 
Funty szterlingi 44,18 44,29 44,07 
Franki franc. 26,35 26,25 26,19 

„  szwajc. 175,65 176,09 175,21 
Korony czeskie 26,93 27,— 26,86 
Liry włoskie 30,05 3012 2998 

Il. Monety 
Ruble złote 4.85 
Ruble srebrne 3.25 

Na czarnej giełdzie w Wilnie dnia 
19.VIII płacono za dolar 9,10 
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Ruch zawodowy. 
Kto poszukuje pracy. 

Obecnie na ewidencji P.U.P. P. 
w Wilnie znajdują się następujące 
osoby, które poszukują pracy na 
wyjazd w kraju: 

lusarzy—80, kowali--17, elektro- 
monterów—23, drukarzy—21, 510- 
larzy—71, techników—43, rymarzy 
—6, garbarzy—33. szewców—330, 
krawców—57, nauczycieli—43, Su- 
bjektów handl.— 76, pracowników 
komunikac.—30, oficjalistów roln. 
—57, biuralistow— 269 i innych— 
410. (ks) 

Druga Komisja Okręgowa Klaso- 
wych Związków Zawodowych. 

W niedzielę dnia 22 bm. o godz. 
12 po poł. w łokalu Związku rze- 
mieslników przy ul. Wileńskiej 8, 

. odbędzie się okręgowa konferencja 
klasowych związków zawodowych 
w sprawie powstania drugiej Ko- 
misji Okręgowej Związków Zawo- 
dowych zorganizowanej przez Wi- 
leński Komitet P.P.S. (ks) 

Z ogólnego zebrania Zw. Zaw. 
robotników przemysłu budowlan. 

Wczoraj w lokalu przy ul. Wi- 
leńskiej 8, odbyło się ogólne ze- 
branie Związku Zaw. robotników 
przemysłu budowlanego. Zebrani 
postanowili zwrócić się do odno- 
Śnych władz z żądaniem rozszerze- 
nia prowadzenia robót publicznych 
celem zatrudnienia większej ilości 
bezrobotnych. (ks) 

Bibljoteka klasowych związków 
zawodowych. 

Bibljoteka sekcji kulturalno - 
oświatowej przy klasowych zwią- 

УВ BONESSKZT 

(0485, 

Nowe Święciany 15.VIII 26 r. 

Rozleniwiamy się rychło w szczę- 

ściu. Zapominamy łatwo o dobro- 

dziejstwach i popełniamy grzech 

niewdzięczności. Stoi tu w N.-Świę- 
cianach na placu Piłsudskiego 

pomnik, ku uczczeniu wkroczenia 

wojsk polskich w r. 1919 oraz po- 

bytu Wielkiego Syna tych okolic 

Józefa Piłsudskiego. Dla człowieka, 

który pamięta, jak witano wówczas 

i Wodza i wojsko tem boleśniej 

jest patrzeć na obecne zaniedbanie 

pomnika. Rdzewiejący do reszty 

krzyż żelazny, uszkodzone przez 

uliczników kamienie, wreszcie roz- 

walone ogrodzenie zdają się być 

świadkami i oskarżycielami o sło- 

miany ogień zapału. Chciałoby się 

myśleć, że to tylko okoliczności i 

przejściowy nawał pracy nie po- 

zwoliły tutejszemu  Magistratowi, 

znanemu skądinąd z dzielności za- 

jąć się tym zabytkiem niedawnej a 

drogiej i chlubnej przeszłości.. War. 

Dzisna. 

Czasy ogórkowe dają się i u 

nas odczuwać drzemką ogółu spo- 
łeczeństwa w naszem mieście. han- 
del idzie ospale, życie towarzyskie 
również. Jedyną „dywersją* ostat- 
nich czasów była szajka złodzieji, 
która grasowała u nas, Okradając 

domy, ile wlazło. Zapanował for- 

malny teror. Nie było innej roz- 

mowy jak o tej strasznej pladze. 

Co moc alarm męczył mieszkań- 
ców. Wreszcie komendant posterun- 
ku policji Fr. Kuczerewski i post. 
Łapiński po wielu trudach i zasadz- 
kach zdołali przyłapać szajkę zło- 

żoną z 6 mężczyzn i 2-ch kobiet. 
Mieszkańcy Dzisny odetchnęli i te- 
raz idą spać spokojnie z uczuciem 
wdzięczności dla dzielnych obroń- 
ców ich mienia. Sz. 

Gm. Kiemieliska. 

We wsi Paluszanach i Żozinach 
8 osób zachorowało na tyfus, zwró- 
cono się o pomoc lekarską do 
Święcian — bo w pobliskim . mia- 
steczku Kiemieliszkach niema le- 
karza. 

We wsi Chodziduny wpadł do 
studni 90-letni Iluk Soachim. Wy- 
dobyto już trupa. 

N-Święciany, Z. inicjatywy bur- 
mistrza p. P. Poniatowskiego orga- 
nizuje się Towarzystwo Domu Lu- 
dowego. 

Zaszedł czwarty wypadek padnię- 
cia krowy. Istnieje podejrzenie po- 
jawienia się choroby zakaźnej. 

zkach zawodowych liczy obecnie 
2250 tomów. W prędkim czasie 
bibljoteka ma być jeszcze zwiększo- 
ną, gdyż okręgowa komisja klaso- 
wych związków zawodowych za- 
częła zwracać baczniejszą uwagę na 
ruch kulturalno-oświatowy w swych 
związkach. (ks) 

Organizacja klasowego związku 
, piekarzy. 

W sobotędnia 21 b. m.o godz. 
1 po poł. w lokalu klasowych zwią- 
zkow zawodowych odbędzie się 
ogólne zebranie byłego chrześcjań- 
skiego związku piekarzy, a który 
przed paru dniami przeszedł do 
klasowego związku zawodowego, 
celem ustalenia warunków pracy, 
oraz wyboru nowego zarządu. 

Dotychczas z ogólnej liczby 60 
członkow chrześcijańskiego związku 
zawodowego przeszło do klaso- 
wych związków zawodowych 50 
osób i jako większość zabrali z 
sobą wszystkie pieczęcie związku. 

Rozpatrzenie zatargu. 

W piątek 20 bm. w 64 obwodzie 
inspektoratu pracy odbędzie się dal- 
sze rozpatrywanie zatargu, powsta- 
łego od dłuższego czasu na tle o- 
brachunków pomiędzy zarządem 
fabryki tkaniny drzewnej Sobecki i 
S-ka, a robotnicami. (ks) 

W chrześcjańskich związkach za- 
wodowych coś nie w porządku. 

Nie tak dawno pisaliśmy o od- 
łączeniu się od centrali chrześcjań- 
skich związków zawodowych związ- 
ku piekarzy i przyłączeniu się do 
klasowych związków zawodowych. 

Obecnie znów odłączył się od 
centrali chrześcjańskich związków 
zawodowych związek kuchmistrzów, 
a przyłączył się do klasowego 
związku zawodowego gastronomi- 
stów. (ks) 
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Gm. Świrska. 

Melanja W. ze wsi Oleszki w 
dn. 20.VII porodziła w lesie dziecko, 
rzekomo nieżywe, które następnie 
pochowała na cmentarzu. Docho- 
dzenie w toku, istnieje bowiem po- 
dejrzenie uduszenia dziecka. 

Zahacie. 

Ruch transportowy węgla pol- 
skiego do Rosji odbywa się inten- 
sywnie, dziennie przechodzi przez 
stację Zahacie przeszło 120 wago- 
nów; zaznaczyć wypada jest to tyl- 
ko początek, gdyż na przyszłość 
ilość wagonów ma być zwiększona, 

do czego się przygotowują zarządy 
kolei polskich i sowieckich. Stacja 
Farynowo po stronie rosyjskiej i 
Zahacie — gdzie budują się wagi 
wagonowe na trzy wagony naraz 
dla wzmożenia szybkości dostawy, 
oraz większa ilość torów—są punk- 
tami łącznikowemi. 

Z Zahacia pociąg — węglarka z 
swą drużyną służbową idzie przez 
granicę gdzie wsiadają dwaj straż 
nicy sowieccy i dalsze 18 kilometr. 
eskortują każdy pociąg do Farino- 
wa. Tam odbywa się przeładowy- 
wanie przyczem władze sowieckie 
odznaczają się kurtuazją, strzegąc 
tylko przybyszów z Polski od roz- 
mów z robotnikami. 

Inspekcja mostu na Wace. 

Dnia 15 b. m. w godz. popołu- 
dniowych odbyło się przyjęcie mo- 
stu na rzece Wace pod wsią Wa- 
ka-Kowieńska. Na uroczystości przy- 
jęcia byli obecni: Starosta pow. Wi- 
leńsko - Trockiego P. Witkowski, 
Naczelnik Wydz. Drogowego p. inż. 
Bronowski, referent mostowy Dyr. 
Rob. Publ. inż. Krukowski, inż. 
pow. p. Łukaszewicz, inż. Sejmi- 
kowy p. Szakowski oraz kierownik 
budowy inż. Laskowski. Nowozbu- 
dowany most ma długości 24 mtr., 
szerokości 5.60. Zbudowany został 
sposobem gospodarczym przez Wyd. 
Drogowy Okr. Dyr. Rob. Publ. 
Składa się z jednej drewnianej kra- 
townicy systemu Rychtera, opartej 
na betonowych przyczółkach, ogól- 
ny koszt budowy łącznie z robo- 
tami ziemnemi, z robotą grobli do- 
jazdowej, wybrukowaniem i t. d. 
wynosi około 44.000 zł. (z) 

Niedobrze się kłucić. 

(Koresp. z Łubianki). 

Dnia 9 b. m. Benedykt Bołtru- 
kowicz lat około 50 ze wsi Łu- 
bianka, gm. Solskiej, pow. Osz- 
miańskiego w czasie spożywania 
obiadu, uprzedzony przez żonę, że- 
by synowi pomógł powiązać jęcz- 
mień, rozgniewał się, rzucił łyżką 
o stół i wyleciał z domu wyma- 
wiając te słowa: „Żyj sobie ze swo” 
im synkiem". Po krótkiej chwili 
żona poszła zobaczyć gdzie się po- 
dział rozgniewany mąż. Wchodzi 
do stodoły (zawsze spał na sianie) 
i widzi już wiszącego. Skoczyła na 
siano, odwiązała powróz i zawołała 
o ratunek, Zbiegli się ludzie za- 
częli na dywanie kołysać i jedno- 
cześnie pojechali po kom. poste- 
runku policji w m—ko Soły, który 
przyjechał wraz z felczerem gmin- 
nym. Po udzieleniu pomocy wisie- 
lec z tamtego Świata powrócił. Te- 
goż dnia został odwieziony do 
Państw. Szpitala w Smorgoniach. 
Żyje i wkrótce zostanie mae 

Plaga pożarów. 
W gm. Szemietowskiej, na fol- 

warku Antolesiu w dn. 3 bm. spa- 
lił się dom mieszkalny, własność 
Ant. Nalewajki. Straty wynoszą о- 
koło 20.000 zł. Istnieje podejrzenie 
podpalenia. 

W gw. Janiskiej we wsi Giruł- 
cach spalił s ię dom mieszkalny 
Weroniki Grygas. Straty 5000 zł. 

W tej że gminie we wsi Ornia- 
nach spłoneła stodoła Domiceli 
Łabieńcowej. Straty 500 zł. 

W gm. Dangieliskiej w  zaśc. 
Izabelino spaliła się stodoła Klausów 
i zarazem znajdujące się tam zboże 
i narzędzia rolnicze. Straty 1000 zł. 

A gdzież są nasze straże po- 
żarne? 
EADS 
MASZYNY do czyszczenia sie- @ 

mienia Inianego 

[ Treszczotki i Trieury 
oryginalne SZULTEGO | 

poleca reprezentant fabryki 
Й ZYGMUNT NAGRODZKI, 

Wilno, Zawalna Nr. 11-a. 1232] 
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Z sądów. 
Jaczejka komunistyczna na ławie 

oskzrżonych. 

W 1923 roku wykryta została 

w gminie Horodeczno powiatu pru- 
żańskiego przez organa policji ja- 

czejka komunistyczna której głów- 

ną bazą opozycyjną był Brześć-Li- 

tewski i Kartuz Bereza. Jaczejka ta 

pozostawała w ścisłym kontakcie Z 

b. posłem Łańcuckim uprawiała 
szpiegowstwo na rzecz jednego Z 
państw ościennych, oraz zajmowa- 
ła się propagandą komunistyczną 

przez kolportaż bibuły komunisty- 
cznej, agitacją i t. d. 

Zarządzone aresztowania dopro- 
wadziły do osadzenia w więzieniu 
Szymona Dubowika, Pawła Wozo- 
wa, Maksymiljana Filipczaka, Spi- 
rydona Balina, Jewdokima Nizumka 
i Anisina Tkaczuka. W pierwszej 
instancji skazani zostali wszyscy na 
4 lata więzienia, prócz Tkaczuka 
Anisina, który został skazany na 

3 lata więzienia. 
Wczoraj wspomniana jaczejka 

komunistyczna zasiadła na ławie 
oskarżonych w Sądzie Apelacyjnym. 
Jako obrońca zapowiedział swój 
przyjazd znany adwokat z procesu 

Muraszki Duracz, ale się nie stawił. 
Na jego miejsce przyjechał drugi 
znany obrońca komunistów w Pols- 

ce adw. Jedwoch Honigwill. 
Sąd w składzie sędziego Sawic- 

kiego, Stulgińskiego i Sęgajły po 
ponownem rozpatrzeniu sprawy 
zniósł wyrok sądu |-szej instancji, 
pozostawiając go w mocy w od- 
niesieniu tylko do Szymona Dubo- 
wika. Pozatem Anisinowi Tkaczu- 
kowi zmniejszył karę do 2 lat wię- 
zienia, pozostałym zaś czterem z 4 
na 3 lata więzienia. (z) 

Szajka szpiegowska przed Są- 
dem Apelacyjnym. 

W roku 1924 władze policyjne 
w Wilnie otrzymały drogą poufną 
wiadomość o szeroko rozgałęzio- 
nej sieci szpiegowskiej działającej - 
na terenie Grodna, Wołkowyska i 
Białegostoku. Dłuższa obserwacja 
agentów policji ustaliła, iż kierow- 
nictwo pracy szpiegowskiej na tym 
terenie spoczywa w ręku  Josela 
Lwa. Głównym objektem zaintere- 
sowania wspomnianej szajki szpie- 
gowskiej były wszelkie tajne doku- 
menty wojskowe, dotyczące dyslo- 
kacji wojsk poboru rekruta, Ordre 
de bataille i t. d. 

Przeprowadzona rewizja w mie- 
szkaniu Lwa Josela ujawniła wyso- 
ce kompromitujące go dokumenty. 
Zbadany Lew przyznał się do upra- 
wiania szpiegostwa na rzecz jedne- 
go z państw ościennych, przyczem 
zeznał ponadto, iż pomocą mu była 
w jego niecnej robocie żona Sima 
i 15 letnia Liza Lew, która była 
pośredniczką między dostarczający- 
mi tajne dokumenty wojskowe i 
swoim bratem jako jej szefem. 

Sąd Okręgowy w l-ej instancji 
skazał Josela Lwa na 4 lata wię- 
zienie, Simę Lew na 1 rok i 4 mie- 
sięcy więzienia i młodocianą Lizę, 
jako niezdającą sobie sprawy z te- 
go, co robiła gdyż liczy zaledwie 
15 lat oddał pod dozór rodziców. 

Wczoraj sprawa ta w drodze 
apelacji znalazła się w Sądzie Ape- 
lacyjnym, który po rozpoznaniu 
sprawy zniósł wyrok sądu |-ej in- 
stancji w odniesieniu do Josela Lwa, 
redukując mu karę do 3-ch lat wię- 
zienia, w odniesieniu zaś do Simy 
Lew i Lizy Lew pozostawił wyrok 
Sądu Okręgowego w mocy. 

Jako obrońcy wystąpili mec. 
Derlikowski z Grodna i pprokurat. 
Petrusewicz. (z) £ 

Za usiłowanie zabicia policjanta 
półtora roku więzienia. 

Przed kilku miesiącami w pod- 
rzędnej knajpie przy ul. Zawalnej 
raczyło się sowicie alkoholem czte- 
rech mieszkańców m. Wilna. Kilka 
wypróżnionych butelek wystarczy- 
ło, by im zamroczyć głowy. Nic 
dziwnego że gdy wypito 8-mą z 
rzędu butelkę wódki powstała mię- 
dzy nimi awantura, która zakoń- 
czyła się pobiciem do nieprzytom - 
ności jednego z kompanów weso- 
łej libacji. Trzej pozostali towarzy- 
sze myśląc że pobity umarł uciekli. 
Bufetowa restauracji wszczęła alarm. 

Przechodzący ulicą posterunko- 
wy Nowak słysząc podejrzane krzy- 
ki i widząc jakieś uciekające indy- 
widua puścił się za nimi w pogoń, 
zatrzymując obu. Pijani kompano- 
wie rzucili się wówczas na poster. 
Nowaka z nożami grożąc zamor- 
dowaniem go. Odważny policjant 
w obronie zagrożonego życia użył 
broni zabijając jednego z napastni- 
ków Józefa Bożaka. Drugi z na- 
pastników Gumowski Paweł został 
zaaresztowany z nożem w ręku i 
powędrował na Łukiszki. 

Wczoraj sprawa ta znalazła się 
na wokandzie Sądu Okręgowego. 
Sąd z przewodniczącym sędzią Ow- 
sianką po rozpoznaniu sprawy ska= 
zał P. Gumowskiego za usiłowanie 
zabicia policjanta na 1 rok i 6 mie- 
sięcy więzienia, darując mu na mo- 
cy amnestji 6 miesięcy. 

Oskarżał podprokurator Misie- 
wicz. (z) ;
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Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia *). 

Dziś ciesząca się niesłabnącem powodze- 
niem krotochwila W. Rapackiego „Ja tu 
rządzę". Bajecznie nizkie ceny (od 20 gr. 
do 2 zł. 50 gr.), wyborna gra artystów, 
oraz Rewja tańców, składająca się z kil- 
kunastu efektownych numerów, w wyko- 
naniu N. i Н. Korzeniowskich, Rejze- 
równy i Kontera, ściągają do teatru tłu- 
my publiczności. Ustawiczne oklaski, bi- 
sowania i salwy śmiechu świadczą naj- 
wymowniej o nastroju rozbawionej wi- 
dowai. * 

Kasa czynna od 11—1 1 од 3 — 9 
wiecz. 3 " 

Początek o godz. 8-ej m. 30 wiecz. 
— Teatr Letni ogród (po-Bernar- 

dyński). Dziś ukaże się po raz ostatni 
po cenach zniżonych od 50 gr. egzotycz- 
na operetka Brome „Messalinette*, któ- 
ra zyskała ogólne uznanie. ^ 

Przedmiotem codziennych owacyj 
jest zespół baletowy pod kierunkiem i z 
udziałem A. Zabojkinej. й 

W rolach głównych M. Czerniaw- 
ska, J. Kozłowska, M. Dowmuntowa, 
M. Dowmunt, L. Sempoliński, S. Mar- 
ski, S. Laskowski i M. Cybulski — two- 
rzą świetnie zgrany zespół. Operetka 
niebawem kończy swój pobyt w Wilnie 
i powraca do Warszawy. 

Bilety nabywać można od g. 11 — 1 
w kasie Teatru Polskiego, od godz. zaś 
3-ciej w Teatrze Letnim. я 

Ьос: jtek o g. 8-ej m. 15 wiecz. 
— Wieczór fragmentów operowych. 

Koncert niedzielny w ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim Wil. Orkiestra Symfoniczna 
poświęca fragmentom operowym. Jako 
soliści wystąpią: znakomita śpiewaczka 
artystka opery bukareszteńskiej Laura 
Kochańska, oraz wybitny tenor liryczny 
Mieczysław Salecki. 

W programie: „Halka“, „Straszny 
dwór”, „Cavalleria rusticana“, „Toska“, 
„Faust“, „Żydówka*, „Carmen i inne. 
Zapowiedź koncertu operowego wzbu- 
dziła ogólne zainteresowanie. 

OSOBISTE. 

— Urlop D-cy 85 p. strzelców 
wileńskich. W czwartek bież. tyg. 
D-ca 85 p. strzelców wileńskich 
rozpoczął korzystać z udzielonego 
mu 4-ro tygodniowego urlopu wy- 
poczynkowego. W czasie tym fun- 
kcję D-cy 85 p. będzie sprawował 
mjr. Siedlecki. Jak się dowiaduje- 
my pułk. Kostecki już nie wróci 
na stanowisko D-cy 85 p. gdyż po 
urlopie ma objąć dowództwo 23 
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— Zmiany personalne w u- 
rzędzie wojewódzkim. .Na skutek 
zarządzenia p. Wojewody  Wileń- 
skiego naczelnik wydziału p. Wł. 

Dworakowski po powrocie z urlo- 
pu objął kierownictwo wydziału 
administracyjnego. Czasowe pełnie- 

nie obowiązków naczelnika wydzia- 

łu bezpieczeństwa zostało powie- 
rzone radcy wojewódzkiemu, p. Jó- 

— Zmiana na stanowisku kie- 
rownika Zarządu Obwodowego 
Funduszu Bezrobocia. Zgodnie z 
zarządzeniem władz centralnych 
dotychczasowy iXierownik Zarządu 
Obwodowego Funduszu Bezrobo- 
cia p. Kostecki odwołany został z 
zajmowanego od kilku miesięcy 
stanowiska do Warszawy, gdzie 
obejmie równorzędne stanowisko 
w Warszawie. 

Na jego miejsce został czasowo 
przydzielony inspektor p. Herba- 
czewski. (z) 

MiEJSKA. 

— Źle się dzieje w Magistra- 
cie. W dniu wczorajszym w lokalu 
magistratu m. Wilna miało się od- 
być posiedzenie Rady Miejskiej, 
lecz wobec oswiadczenia większej 
ilosci radnych, że z przyczyn od 
nich niezależnych nie mogą przy- 
być na posiedzenie — zostało ono 
przeniesione na wtorek dnia 24 
bm. Trzeba zaznaczyć, że posiedze- 
nie to już poraz drugi zostało Od- 
łożone. 

Jak widać szanowni nasi Ojco- 
wie miasta przedkładają pielesze 
domowe nad sprawy naszego gro- 
du. (ks) 

— Rewizja ksiąg lombardu. 
W poniedziałek . dnia 23 b. m. o 
godz. 8 wieczór w tokalu magistra- 
tu m. Wilna komisja w składzie 
radnych Uciechowskiego, Godwo- 
da i innych będzie przeprowadzala 
rewizję ksiąg wileūskiego towarzyst- 
wa przemysłowo-zastawowego. (ks) 

— Nie mogą dojść do skutku. 
Jak jwiadomo już przeszło od 8 
miesięcy ciągnie się sprawa wy- 
dzieržawienia i budowy kiosków 
dła związku inwalidów wojennych. 

Dowiadujemy się, iż Magistrat 
m. Wilna wogóle nie wie kiedy ta 
sprawa zostanie całkowicie załat- 
wioną, ponieważ związek inwali- 
dów wojennych wciąż stawia nowe 
żądania. (ks) 

— Nareszcie. Magistrat m. Wil- 
na przystąpił do przebrukowania 
ul. Hetmańskiej. (ks) 

— Zezwolenie na postój do- 
rożkom konnym. Władze admini- 
stracyjne zezwoliły  dorožkarzom 
konnym na stały postój dorożek 
przy zbiegu ulicy Mostowej i Arse- 
nalskiej, (ks) 

— Kary za kąpiel w zaka- 
zanym miejscu. Okres upałów 
zazwyczaj zwiększa ilość kąpiących 
się w Wilji. Wiele z nich jednak, 
to osoby nie umiejące pływać, któ- 
re jednak wbrew wszelkim  ostrze- 
żeniom i znakom starają się do- 
stać na „tamtą stronę" Wilji. Tem 
się tłumaczy codzienna lista topiel- 
ców, zawierająca długi szereg naz- 
wisk. 
* . Komisarjat Rządu, dla uniknię- 
cia wypadków zawiadamia że na 
mocy specjalnego zarządzenia, pu- 

m a ст О 

bliczność kąpiąca się w zakazanych 
miejscach będzie „wyławiana* z 
wody i karana doraźnie wysoką 
grzywną pieniężną. (ks) : 

KRONIKA ARTYSTYCZNA. 

— Konkurs orkiestr wojsko- 
wych 19-ej Dyw. Piechoty. odbę- 
dzie się w niedzielę 22 b. m. o go- 
dzinie 12-ej w Ogrodzie Bernardyń- 
skim. Udział biorą orkiestry 77 p. 
p. 85 p. p. i 86 p. p. 

PRZYSPOSOB. WOJSKOWE. 

— Odprawa  Komendantów 
Zw. Strzeleckiego. W dniu 4 wrze- 
šnia r. b. odbędzie się w Warsza- 
wie odprawa Komendantów po- 
szczególnych okręgów strzeleckich, 
jak również Komendantów obwo- 
dów i samodzielnych Komend. Z 
okręgu wileńskiego Zw. Strzelec- 
kiego wyjadą Komendanci obwo- 
dów na czele z p. Moo 

X 
— Uroczyste zakończenie 0- 

bozu letniego Przyspos. Wojsk. 
w  Hamerni pod Bezdanami. 
W dniu 29 b. m. odbędzie się 
uroczyste zakończenie w Hamerni 
pod Bezdanami prac grupy obozu 
letniego P. W. Nr. I z następują- 
cym programem: o godz. 9 powita- 
nie gości na st. kol. w Bezdanach, 
o godz. 10.30 Msza polowa cele- 
browana przez ks. biskupa Bandur- 
skiego, o godz. 11.30 defilada 
przyjmowana przez najstarszego 
szarżą obecnego oficera, o godz. 
12 rozdawanie nagród i wspólna 
fotografja, o godz. 13 wspólny o- 
biad, o g. 15 pokaz lekcji gimna- 
styki wojskowe i gier, o godz. 17 
podwieczorek, zaś o godz. 19 od- 
jazd gości. Zaznaczyć należy, iż 
pociąg pośpieszny wychodzący z 
Wilna o godz. 8 m. 25 zatrzynia 
się w tym dniu na st. w Bezda- 
nach, jak również kurjer w drodze 
powrotnej. (x) 

Z KOLEI. 

— Kolejarze Dyrekcji Wileń- 
skiej—lInwalidom. Urzędnicy Dy- 
rekcji Kolejowej stale zasilają kasę 
Komitetu Pomocy Inwalidom Wo- 
jennym, przeznaczając do dyspozy- 
cji p. wojewody znaczne kwoty. 

W bieżacym miesiącu p. woje- 
woda przekazał 1904 !złotych zło- 
żone przez Kolejarzy Dyrekcji Wi- 
leńskiej P. K. P. na dom Inwalidy 
Wojennego przy ul. Zawalnej. W 
ten sposób urzędnicy Dyrekcji IKo- 
lejowej dopomagają wymienionemu 
Komitetowi do spełnienia swych 
zadań, wyrażających się w niesie- 
niu doraźnej pomocy inwalidom 
oraz utrzymaniu Domu Inwalidy 
na należytym poziomie. (z) 

Z_ POCZTY. 

— Podwyżka taryfy poczto- 
wej. Z dniem 1 września r. b. o- 
bowiązywać będą następujące, mię- 
dzy innemi zmiany w taryfie pocz- 

  

Listy krajowe: do 20 gr. opła- 
ta 20 groszy, ponad 20 do 250 
gramów—40 groszy, ponad 250 do 
500 gramów—80 groszy. 

Druki krajowe: od 1.000 do 
2.000 gr.—60 groszy. 

Paczki krajowe: wagi 10 do 15 
klg.—3 zł. 50 gr, od 15 do 20 
klg.—4 zł. 50 gr. z dopłatą 10 gr. 
od każdej paczki. 

Nadto przy każdym też przeka- 
zie bez względu na wysokość obo- 
wiązuje dopłata 5 gr., a przy każ- 
dej depeszy 10 gr. 

Taryfa z zagranicą: 
Listy zwykłe do 20 gr.—40 gro- 

szy, za każde dalsze 20 gr.—po 
20 groszy. 

Listy do Austrji, Czechosłowa- 
cji, Rumunji i Węgier do 20 gr. 
tylko 30 gr. 

Kartki zagranicę — 25 gr., do 
krajów wyżej wymienionych — 20 
groszy. 

Listy „express“ —80 groszy, po- 
lecone—40 groszy. (ks) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Cykl odczytów z dziedzi- 
ny cudów nowoczesnej techniki. 
Znany popularyzator wiedzy inż. Ed- 
niund Libański zamierza wygłosić 
w najbliższym czasie w Wilnie cykl 
nadzwyczaj ciekawych odczytów z 
dziedziny cudów nowoczesnej tech- 
niki. Prelekcje p. Libańskiego są 
przystępne dla najszerszego ogółu. 

Dla wojskowych, ma p. Libań- 
ski przyszykowany specjalny cykl 
ze Świata maszyn i automatów. In- 
stytucje Społeczne szkoły i inne 
organizacje, które reflektują na po- 
wyższe odczyty zechcą zgłosić swój 
współudział w lokalu P. Ż. P. przy 
ul. Dominikańskiej 13 pokój 3 1 

X 

SPRAWY ZYDOWSKIE 

— Ogólno-polski zjazd Poalej- 
Sjonistów. W związku z mającym 
się odbyć w Warszawie ogólno- 
polskim zjazdem Poalej-Sjonistów 
z Wilna wyjechali p. p. Walk i 
Rudnicki. (ks) 

— Zjazd demokratów żydow- 
skich. W związku z mającą się od- 
być w dniu 22 b. m. w Wilnie 
konferencją demokratów  žydow- 
skich do Wilna przybywa szereg 
delegatów żydowskich z większych 
miast Polski. 

Tematem konferencji, która się 
odbędzie w mieszkaniu d-ra Sza- 
bada, będą sprawy polityczne. (ks) 

ZE ZWIĄZ. I STOWASZ. 

— Emeryci—wojskowi orga- 
nizują się. W Wilnie powstał nowy 
związek emerytów— wojskowych. 

Celem tego związku jest udzie- 
lanie samopomocy swym człon- 
kom. (ks) 

NADESŁANE. 

— Koedukacyjne Gimnazjum 
im. Tadeusza Czackiego. Zapisy 

      

ośmiu klas gimnazjalnych przyjmu- 
je kancelarja, ul. Wiwulskiego 11 
codziennie od godz. 4 do 6 po poł. 

1246 

ROZNE. 

— Opieka nad polakami za- 
granicą. Wobec częstych wypadków 
okradania i wyzyskiwania zarówno 
emigrantów jak i emigrantek pol- 
skich we Francji, państwowy urząd 
pośrednictwa pracy informuje o 
powstaniu nowych placówek opie- 
ki społecznej nad wychodźtwem. 

1) Misja Kolejowa—członkowie 
jej dyżurują na dworcach parys- 
kich (Gave de I'Est, Gare du Nord) 
w godzinach od 9 do 13 i od 17 
do 21,.z bialo-czerwonemi opaska- 
mi na ramieniu. informują o no- 
clegach, wyszukaniu pracy, wymia- 
nie pieniędzy, adresach urzędów 
polskich i t. p. 

2) Sekcja Opieki Kobiecej — 
przy Opiece Polskiej (Quai d'Orle- 
ans 6), która rozciąga opiekę za- 
równo nad samotną kobietą emi- 
grantką, jak i kobietą — matką. 

(ks) 
— Doniosłe ułatwienie dla 

radjo-amatorów. Wileńska dyre- 
kcja poczt i telegrafów została po- 
wiadomiona o zmianach rozporzą- 
dzenia, dotyczącego rejestracji apa- 
ratów radjowych. Zmiany te prze- 
widują szereg udogodnień. W pier- 
wszym rzędzie Obniżony został 
wiek obowiązujący dla otrzymania 
zezwolenia z 21 na 14 lat. Zniesio- 
ne zostały ograniczenia, związane 
z przynależnością państwową. U- 
proszczone zostały manipulacje i 
tormalnošci przy otrzymaniu zez- 
woleń, tak, iż po zezwolenia zgła- 
szać się można za pośrednictwem 
osób trzecich lub nawet listownie, 
a w tym wypadku otrzymuje się 
również i zezwolenia pocztą Obo- 
wiązek rejestrowania utrzymany 
został w całej rozciągłości i wyso- 
kie kary (6 miesięcy więzienia i 
5.000 zł. grzywny) stosowane bę- 
dą z całą bezwzględnością. (ks) 

— Podziękowanie. Księgarniom 
P. P. Zawadzkiego, Gebethnera i 
Wolffa, Św. Wojciecha i „Nauczy- 
cielstwo Polskie*, które ofiarowały 
książki na założenie biblioteki Kre- 
sowego Związku b. wojskowych w 
Wilnie składamy tą drogą serdecz- 
ne podziękowanie. 

Centralny Zarząd Kre- 
sowego Zw. b. wojskow. 

— Sprostowanie. Zamieszczo- 
na w kronice naszego pisma w 
dn. 15 bm. wzmianka o redukcji 
100 osób w Urzędzie Wojewódzkim, 
jak się dowiadujemy ze sfer kom* 
petentnych, nieodpowiada rzeczy- 
wistości. 

WYPADKI i KRADZIEZ=. 

© w Wilnie. 

— Kradzieże. Dn. 18 bm. z pocze- 
kalni kancelarji Zawiadowcy stacji kol. 
Wilno, skradziono paito wart. 250 zł. 
na szkodę Antoniego Oszkienisa (Cho- 

  

Na prowincji. 

— Niepełnoletni bandyta. Dn. 16 
bm. w lesie należącym do wsi Jacyny, 
gm. zaśniańskiej 17-letni Franciszek Ja- 
nukowicz, zam. we wsi Jacyny, dokonał 
napadu rabunkowego na mieszk. wsi Ja- 
cyny Domicelę Mycko, zadając jej no- 
żem 6 ran. Na skutek wezwania о ро- 
moc przez Jankowicz Mycko, zrabował 
3 zł. od poszkodowanej i zbiegł. Ran- 
nej udzielono pomocy lekarskiej, a 
sprawcę napadu ujęto. 

— Nieszczęśliwy wypadek. Dnia 
16 bm. o godz. 7 m. 30 w maj. Gierwia- 
ty gm, worniańskiej, wskutek nieszczę- 
śliwego wypadku, głowa Jana Remisa 
dostała się w tryby kołowrotu menażo- 
wego, co spowodowało pęknięcie czaszki 
i śmierć. Zwłoki zabezpieczono. (ks. 

— Nieszczęśliwy wypadek w No- 
wej-Wiłejce. W dniu wczorajszym samo- 
chód ciężarowy Nr. 14007 prowadzony 
przez szofera Gejskiego wpadł na 3-ch 
letnię Helenę Turyio mieszk. N.-Wilej- 
ki. której złamał obie nogi. Poszkodo- 
waną w Stanie bardzo ciężkim odwiezio- 
no samochodem osobowym do szpitalą 
Św. Jakóba w Wilnie. (x) 

— Któryż to raz, pastuchy przy- 
czyną pożaru. Dn. 14 bm. o g. 9 wsku- 
tek nieostrożnego obchodzenia z ogniem 
przez małoletnich pastuchów, wybuchł 
pożar lasu około wsi Soczyki, gm. doł- 
hinowskiej i zniszczył 25 ha porębów 
leśnych, własności Tyszkiewicza. Straty 
minimalne. 

„ — Pożar. Dn. 15 bm. z przyczyn 
nieustalonych spłonęła stodoła wraz ze 
zbożem Jana Dawidowicza właściciela 
folw. Wołczkuny, gm. solskiej. Straty 
wynoszą 15 tysięcy zł. 

— Kradzież koni. Dn. 16 bm. cy- 
ganka Wysocka Rejena zameldowała po- 
licji o kradzieży koni z pastwiska na jej 
szkodę wart. 200 zł. oraz na szkodę 
cygana Stefana Aleksandrowicza, wart. 
120 zł. 

— W nocy z 13 na 14 bm. z'pastwi- 
ska około wsi Wołowniki, gm. holszań- 
skiej zginęła klacz wart. 200 zł. na szko- 
dę Julita Borowskiego. 

W nocy z 15 na 16 bm. z pastwiska 
we wsi Asikowsczyzna, gm. smorgoń- 
skiej skradziono 3 konie, na szkodę Ja- 
na Dorejki wart. 500 zł. na szkodę Jana 
Dorejki syna Józefa wart. 500 zł., oraz 
Z Antoniego Stelcińskiego wart. 
zł. 

  

  

Książki nadesłane. 

Wydawnictwo Rój. 
Polski Jack London jest nim nie- 

znany w Polsce autor, a przecież polak 
p. J. Watra-Przewłocki, który zadebiuto- 
wał obecnie pierwszą polską książką w 
wydawnictwie „Rój” p. t. „John Big-Foot". 

atra-Przewłocki ucieka w 1887 r. jako 
siedemnastoletni chłopiec z_ domu ro- 
czicielskiego do Ameryki. Tam przez 
18 lat doznaje najróżnorodniejszych 
przygód, uczestniczy w wyprawach inży- 
nierskich do niezbadanych ziem, jest po- 
szukiwaczem złota na Lukonie, cowboyem 
w Meksyku, traperem pośród plemion 
Palmi, Zipełło i Parssama. Jest jedynym 
bodaj polakiem, mającym narzecza in- 
dyjskie. Jego książeczka — to rewelacja. 

„Ppułkownik Miasojedow* pióro 
Breszko-Breszkowskiego ukazał się jako 
kolejna książeczka w cyklu „Szpiegow- 
= Wielkiej Wojny* -wydawnictwa je 

„54 to dzieje -- najpotworniejszego 
szpiegowstwa, jakie kiedykolwiek świat 
widział, którego sieć rozciągała się od 
Kalisza po Władywostok. 

Breszko - Breszkowski. Powstanie 
Gruzińskie 1924 r. Kto u nas zna hi- 
storję tych bohaterskich zmagań z so- 
wieckim polipem? Autor podaje je w 
barwnej rclacji, tak jak je Spisał z bez- 
pośrednich opowiadań dwóch wodzów zefowi Rakowskiemu. (z) towej: uczniów i uczenic do wszystkich 

Skorowidz firm handl. - przemysł. w Wilnie. 

cimska 27). naczelnych powstania, 

Kino kameralne Genjalni aktorzy: urocza Bebe Daniels i znakomity Richard Dix w fas” 
Polonja cynującym współczesnym dramacie'w 8 akt. 

  

  

  

  

Krawiec róg Dominikańskiej i zauł. św. Ig- Angielskie rowery B.S.A., maszyny do pisania, kas Rzecz dzieje się podczas woj- 
CUKIERNICTWO aiz L Pat pace Nr 12, m. 5. Pee a Sanintrvate, mašeyis B szycia, J Kuźniec й ш:, Mickiewicza 22 Gdy miłość kończy się... ny AWA P ech, 

> ы palta, kostjumy i futra. - gramofony. Wilno, ul. Wileńska 25 Ve S po wojnie w Faryżu, Lon- e statnie występy ° 

Cukiernia ||pęTOWICIA Njiepsze wyroby cukiernicze Krawiec męski P: Radzivitowski. Subocz 7, m. 8. Sklep robót gy 66 Wilno, balos, gas T ae Hai program: icóie vel: Gustawa Breitbarta. k al ( TRS wykonywuje obstalunki w/g ostat- ręcznych 99 Praca Dominikańska 17. 
  

    
niej mody. b-1259 

MANUFAKTURA | 
najtaniej u B-ci M. i B. Chanutin 

Kołdry NIEMIECKA 23. a-ilóż 
Manufaktura krajowa i zagraniczna J, Ko- 

wodna i terpentynowa, gotowe farby. Daw- 
niej — Rudnicka31, obecnie—Zawalna 50. 

CH. EPSZTEJN. _а-1226 
Mastyka 

Skład naczyń, Wopzzjańska 67 o iR 
PRACOWNIA kapeluszy damskich przyjmuje ob- 

    Dyrekcja Kolei Państwowych we Lwuwie 
ogłasza w „Monitorze Polskim" przetarg na 
dostawę i montaż dwu żelaznych konsiruk- 
cyj mostowych. 

Termin wnoszenia ofert upływa z dniem 

DENTYSTYKA 
Technik zę- na złocie i kauczuku. 
bów sztuczn. Ł. Minker Wieńska zl. a-1160 
Tech- I sztuczn. Ch. Chackielewicz, Wileńska 

nik LĄ W 25—2. Na złocie, platynie kauczuku. 

    1-W0 
WYDAWNICZE 
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a-1230 bryński, > stalunki od 3-ch zł. KE i S-to Jka > 2-go września b. r. 1118-1 X ‘ -125 „WAĆ 4 a- 

ELEKTRYCZNOŚĆ MEBLARSTWO Fabryka mydła „Hogiena“, 2262 Szkianna 16, poleca ZAKEAD KRAWIECKI DAMSKI DRUKARNIA „PA [JAA MYCIA mydła roza. gat. najlepsz. kwalitetu. || A. WISZNIEWSKI Ul. Św. IGNACEGO 5. WILNO. Biuro elektro- D. Wai Trocka Nr. 17, Na dogodnych wa- S. Aincelewicz Niemiecka 15 | a-1268 * "Telefon Ni 3 : „techniczne -. WaJmana cei.781. b-ilii runkach MEB LE 8. (NGLIEWIGZ Grybiwódi 5 = +0. | ul. Zamkowa 1 (wejście frontowe z zaułka S-t Pa, EZM podwórzu) pierwszorzędne wykonanie, abso- | py, i A S RAR Wyk | 
czy 0 Arl k Trocka 2. а-1127 i ryzjerski lutna hygjena. Wileńska 10. Michalskiego, gdzie dawniej był Lombard). Przyj- ykonuje wszelkie roboty drukarskie Lampy i Żarówki Biuro U. MTIUKA, | 4-1138 M raty me- B-cia Olkin Niemiecka 3. b-1288 tie osa DOM ai, dal med AU i introligatorskie szybko i dokładnie. 

ble Tel. 362. Obuwie konfekcja, galanterja. Ceny fabryczne. | miennaiakuratna. Ceny umiarkowane. 1245.2] | CZASOPISMA, GASTRONOM J A b-1244 » W. NOWICKI, Wielka 30, tel. 9-08. a-1300. = ABIT anuo 

„a Wileński” 525, Wieikiei i Savicz Nr. 2. Snia“ OBUWIE SPOŻYWCZOŚĆ hi Przyjechała stynua AE ROGÓW. LUSTRACYJNE BC md aaa kolacje. Rz z W. Litwinowicz Zamkowa 24, Obuwie damskie, p SRA OG ZARY: c romantka # wróżka CENY NISKIE. "Ap ке Гаа ios ybyrwą Śmielak pów. niź tg gf! wawczka Lenorman. _Przepowiada. przys. | WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE. »» Śniadania, obiady, kolacje, Da ość, sprawy sądowe, o miłości i t. d. - „Bar Angielski Niemiecka 21. | B-I124 OPTYKA i я 1 > = о Г° паг;›гге{ішдКпуів, sM ww Doktor medycyny Poszukuje się 
Pierwszorzędna p « ul. Ad. Mickiewicza 4 fyfyj M. SNARSKI, Wilno, ul. Niemiecka Nr. 22. Kefir leczniczy K. Sigaliny "7," w bramie na schody. A. Cymbler osoba da prowadzenia 

restauracja n4„AZAT tej. 871. a-1105 pi Egzyst. od roku 1900. Duży wybór rozmai- Choroby skórne. wenery- Ka8Y i rachunkowości na - AT - tych optycznych i elektryczn. materjai6w.  a-1271 Sery Holenderskie i masło deserowe poleca YZY. czne y Oco DIBIoUĖS: A Eno Zgła- 

kad Wie uke Sz. Rutanowicz. „ytł-dad” aoi Нга waiy zee wio Wileńska Sp. Handlowa "KOS I = A akis o ata , $ : * „ roku. ul. Dominikańska 17. b-1236 Rat w Ta. Jagiellońska 3, od godz. 
Cafć-Restaurant de Commerce Optytul“ właściciele B-cia OLKIENICCY. Wilno, WINA i WODKI Go robi prawdziwy przyjaciel tarskiej 9-02 (5-1. Ti POWI DOŁ 1304 Wileńska 28, tel. 722. Śniadania, obiady od 90--1,20 zł, » ul. Wielka 66. Zakład optyczno-okuli- Е й 0 pisma? Podczas obiadów i kolacyj orkiestra, śpiew. b—1213 styczny, b-1273 Tanie źródło : in — ш, Wielka 31 GSZGJ PiSMA 

С RADJO S M psia Opłaca regularni t ta K a eo ortepjan i = a egularnie prenumeratę. [JUBILERSTWO i GRAWERSTWO | | RADJO ZEGARMETZOSTWO — Ogłasza się tylko u nas > | (MAMA EBI czary gór sraedam Bardzo tnie e RA > szystko w zakresie radjo „ " ' . od ь Ё * Zakład jubilersko-grawerski—stemple, pieczęcie gu- Najtańsze źródło Wi 2 Elektrit = — Jeżeli mi incji— i ka porośnięta lasem so- mowe T Fili Sie 2 eczęcie gu- Najtańsze źródło Wileńska 24 w a-1193 Zegarmistrz 5.Кас ul Tatarska 2, róg Ad. k pa a aiski 2 pisuje shówym w suchej i ład- : metalowe . p g а-1108 RÓ ŽN Е precyzyjny icktewicza, a-1103 R 4 . SS nej ago A W bardzo cięż- 
с Ё * + Fabryka stempli w Zegarmistrz (były maj- pi Mickiewi. |  *© nie. =". 0GWIE re-.| przystępna — obszar pó ‹ M. Żabiński Niemiecka в a-illt FARBY, Pokosę Zaprawa do podióg EWALJĄ Ste firmy) Paweł Bure ИОЙ ЛОИ "cza 4 dakcję, gdy chce, abyśmy poru- | GOA Z dsrzytskie zu: Kich warun- - BENE: S.Weksler *wity Ś-Falmuszewice, IE Ee ui S i | biwmamyba tj) kach szwiec, we -1192 3 - ajtańsze źródło. i Е - wonego Krzy: a Maszyny do pisania, rowery, p 2 Kolczyki Największy WYbÓĆ N. Rejthord rg — Gdy widzi braki — przyjaźnie i lo- zwraca się do litosciwej : gramofony, maszyny do szycia acki 3 b-1110 ; : publiczności z prośbą O ; KRAWIECTWO У, : szycla — a-1165 jalnie ostrzega. Wynożyczymy moc w wykupieniu x 

: REA „Mrtystyczna fotograija dawniej STRAUSSA. Ul. Zegarmist B Swirski Uniwersytecka | — Gdy ma ciekawą i ważną infor- й ombardu miejskiego ma- 
ok damskich i męskich kurtek skorzanych, USS US Wieika 21. b-1277 rz Abe №1. а-1113 mację, telefonuje pod numer 99, | różne e tio a ZAO e NA ul. Ta Sodci Е Ž у ‚ — šrodka zarobku) oddan sarunk. SZWEdski “Meritis аоаар ASS, Pora 3 а- | ŻELASTWO OWSA Dom Handl-Komis. na zastaw podczas cho- Piotrogrodzki krawiec damski J, GOŁUBOWiCZ ® b-1275 | | — Nie pominie milczeniem tego na- a «4 Toby. Łaskawe ofiary kie- przyjmuje obstalunki na palta, futra i kosti 4 Towar najlepszy= Ceny najniższe, Skład FApRg 0: H+ BRACIA CHOLEM założ. w r. 1846, Kwia- szego wezwania „Zachęta rować do „Kurj. Wil." pod 30 ži m 9-25, palta, futra i Sz a jlepszy— Ceny najniższe. ad FARB towa 5. Tel. 3-53, i 919. Żelazo, blachy, belki, arty- : 3 Siostra Miłosierna. 1187     Jan Mazurkiewicz, Dominikańska 11. 

z ogr. odp. 

z Gdańska 6, tel. 9-05. a-1196 8 1369 kuły techniczne, budowlane, cement, papa etc. b-1308 KINAS 

Redaktor odpowiedzialns kšichal Szukiewicx 

      
  

w: “ ydawca Tow. Wydaw. „Pogoń” sp. Druk. „Pax”, ul. Św, Ignacego 5. Tel, 8-03. 

  

 


