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Rozłam w P.P. 
л Tertium non datur. 

Najaktualniejszą sprawą w  dzie- 

dzinie polityki wewnętrznej jest dziś 

rozłam w P. P. $. Oficjalnie nastąpił 

on w dniu 18 października. Poprze- 
dzały go liczne zapowiedzi, z których 

najważniejszą było ukazanie się 

„Przedšwitu“. Od czwartku 18 paž- 

dziernika we wszystkich šrodowiskach 

robotniczych wre walka, za kim się 

opowiedzieć: za P.P.S., grupą Roboć- 
nika, czy za P.P.S., frakcją czyli gru- 

pą „Przedświtu”. Poszczególne šro- 

dowiska opowiadają się tak, lub ina- 

czej, zależnie od wpływów przywod- 

ców lokalnych. Nowa partja socjali- 

styczna wzięła tradycyjną nazwę „Frak- 

cji rewolucyjnej". Historja tej nazwy 

wiąże się z r. 1906. Wtedy P. P. S. 
rozłamała się, jej kierunek bardziej 

prawy i bardziej aktywny, dążący do 

niepodległości, poszedł za Józefem 

Piłsudskim, kierunek bardziej klaso- 

wy, a pod względem politycznym 

umiarkowany, o niepodległość mniej 

albo całkiem niedbający, utworzył P. 

P. S. lewicę. Z początku kierunek 

„Frakcji“ był bardzo liczbowo słaby, 

(jako, że Piłsudski nigdy na liczbę, 

lecz na zdecydowanie i karność zwracał 

największą uwagę), ale w r. 1919 już 

„Frakcja* była jedyną wielką grupą 
socjalistyczną, łączy się z  galicyjską 
P.P.S.D. pod wspólną nazwą P.P. S., 
a grupka P.P.S. lewicy utonęła w 

komunizmie. Ten przykład jest dobrą 

wróżbą dla nowej partji! 

„ Uważam się za dziennikarza bur- 

żuazyjnego i reakcyjnego. Odrazu więc 
powiem, że obydwa kierunki zarówno 
„Robotnika“, jak „Przedšwitu“ są mi 

jednakowo obce i wrogie, i jednako- 

wo uważam je za niebezpieczne. So- 

cjalizm to jest dla mnie deklasowanie 
robotnika, to jest akcja, wmawiająca 

robotnikowi, że celem Świata cywili- 
zowanego jest prześladowanie i wy- 

zyskiwanie mas robotniczych. Uważam 
tę akcję za kłamliwą, błędną, nie- 

bezpieczną i zasługującą na zwalcza- 

4%ie ze wszystkich sił. Z pewnem zdzi- 
wieniem czytałem artykuły dziennika- 

rzy z B. B., dzielące socjalistów na 

„złych* i „dobrych*. Ja takiego arty- 

kułu nie napiszę, a gdybym napisał, 

to przedewszystkiem  wyrządziłbym 

grupie „Przedświtu* prawdziwie nie- 
dźwiedzią przysługę. O ile bowiem 

rozumiem. enuncjacje „Przedświtu”, 

grupa Frakcji powstała nie dlatego, by 

zmiękczyć walkę robotników z prze- 

mysłowcami, dajmy na to, łódzkimi, 

lecz poto, aby kierować socjalistycz- 
nemi masami w sposób bardziej od- 

powiadający interesom państwa pol- 

skiego. Nie reprezentujemy, coprawda, 

przemysłowców łódzkich! Jako pismo 

„żubrów*, jesteśmy dla socjalistów 
dziedziną egzotyki, stojącą zdala od 

ich walk z potentami węgla, włókna i 
żelaza. Lecz temniemniej grupa „Przed- 
Świtu” nie powstaje dlatego, aby ze 
strony burżuazyjnej otrzymywać za- 
chęty i wyrazy uznania. 

Możemy więc o rozłamie pisać 
tylko z całkowitym objektywizmem, 
tylko jako historycy, a nie jako stro- 
na, któraby brała do serca niepowo- 
dzenia jednych, a drugim życzyła 

szczęścia. Dla nas oba kierunki są 

*jednakowo niepożądane, jednakowo- 
niebezpieczne. Pisząc jednak jako hi- 
storycy, musimy wynajdywać histo- 

ryczne analogje. Taką analogją histo- 
tyczną nie jest dla nas rok 1906, to 
jest rok rozłamu na anty-niepodleg- 

łościową lewicę i niepodległościową 

Frakcję. Dziś nie mamy prawa powie- 

dzieć, aby P. P. S. z Robotnika była 

przeciwniczką niepodległości czy pań- 
stwa polskiego. Pomiędzy „Robotni- 

kiem“ a „Przedswitem“ nie zachodzi 
ta wielka, zasadnicza, emocjonalna 
różnica, jaka zaszła wtedy pomiędzy 

tymi, co tęsknili .do państwa ; polskie- 

go, a tymi, dla których jego powsta: 

hie było rzeczą obojętną. 

Natomiast inna analogja nasuwa 

się sama przez się. Analogja, która już 

sama w sobie mieści i wytłumaczenie 

powstania secesji i jej konieczność i 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. * 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 

S. w całej Polsce, a w Wilnie 
wreszcie jest zapowiedzią kierunku, 

w którym nowa Frakcja podąży. Tą 
wszechstronną analogją będzie po- 
równanie obecnych „różnic w taktyce", 

prowadzących do rozłamu, do stanu 

w pepeesie w r. 1908, kiedy Józef 

Piłsudski zaczął tworzyć militarną siłę 

zbrojną—związki strzeleckie, z białe- 

mi orzełkami na szaro-niebieskich 

czapkach, z komendą i karnością woj- 

skową i z absolutnym brakiem władz 

demokratycznych wewnątrz tych mili- 

tarnych organizacyj. Wtedy także za- 

rysowała się silna opozycja wewnątrz 

P. P. S. wobec tych militarnych po- 

czynań. „Co ma socjalizm wspól- 

nego z wojskiem'* — wołano. I oczy- 

wiście, że z punktu widzenia socjali- 

stycznego miano racje. Ale wtedy 

właśnie rysowały się konsekwencje 

ideowego stanowiska, zajętego w r. 

1906, kiedy próbowano pogodzić nie- 

podległość państwa z socjalizmem. 

Lenin powiadał, że te rzeczy pogo- 

dzić się nie dadzą. Frakcja powie- 

działa, że się połączyć dadzą i poszła 

do strzeleckich obozów ćwiczeń. Za. 

jęcie ideowego stanowiska:,po stronie 

państwa* prowadziło ją nieuchronnie 

do pierwszej z konieczności państwo- 

"wych, do znienawidzonego przez so- 

cjalistów wojska. 

Dziś jest zupełnie to samo. Tylko, 

że dziś przyszła kolejna konieczność 

państwowa — Konieczność uznania 

silnej władzy. W ruchu „Przedšwitu“ 

ujawniło się to w całkowitem podda- 

niu sięgautorytetowi MarszałkajPiłsud- 
skiego. Jest to konieczność pan“ 
stwowa, 

Z tej analogji wyczytać także mo- 

żemy przyszłość zarówno P.P.S., jaki 
„Przedšwitu.“,,Przedšwit“ zdaniem na- 
szem w dalszym rozwoju zerwie z 

międzynarodówką, „Robotnik* po pa- 

ru latach zmarnieje, schudnie, podu- 

padnie. Socjalizm polski istnieje już 

35 lat. Rozłamów przechodził wiele. 

I zawsze z tym samym skutkiem, z 

tym samym dającym się przewidzieć 

matematycznie rezultatem. Rozszczepiał 
się na lewicę, prawicę i centrum. Pra- 

wica zajmowała stanowisko państwo- 

we, to jest dążące do państwa, lewi- 

ca staczała się ku komunizmowi, 

centrum marniało. Na rezultat ten nie 

wpływał bynajmniej stosunekęsił tych 

trzech ugrupowań w chwili powstania 
rozłamu. Dziś centrum, to jest grupa 

Robotnika, jest, oczywiście najsilniej- 

szą, bo silniejsza w Polsce nawet od 

komunistów, a cóż dopiero od nowo- 

powstającej secesji. Ale cóż to jest 

centrum? To jest doktryna sztuczna. 

Dziš:i „Przedšwit“ i „Robotnik“ lączą 

patrjotyzm państwowy z  frazeologją 
socjalistyczną. * Ale, zdaniem naszem, 

Przedświt zerwie z międzynarodówką 

i tem samem stanie się patrjotycznym 

ruchem robotnika polskiego. Komu- 

nizm jest konsekwentnie antypatrjoty- 

czny. Centrum będzie próbowało być 

i patrjotyczne i międzynarodowe, aż 

się ucho temu dzbanowi urwie. 
Dla każdego z inteligentów  pol- 

skich wybór sympatyj osobistych po- 

między pp. Niedziałkowskim i Jawo- 

rowskim jest dość łatwy. Pan Niedział- 
kowski jest to człowiek doktryny, 

p. Jaworowski jest o wiele mniej w 

swej irazeologji socjalistycznej kon- 

sekwentny. Inteligencja ma sympatje 

dla ludzi doktryny. Ale doktryna par- 

lamentarna pękła w ogniu próby 
rzeczywistości. 1 pan Niedziałkowski 
musi podzielić los swojego kolegi w 
autorstwie konstytucji 17 marca, prof. 
Dubanowicza. Przychodzi silna wła- 
dza jako rzeczywistość, zwycięża 

doktrynę, daje siłę, potęgę, moc no- 
wopowstałemu państwu. 

Sytuacja PPS. w Wilnie. 
Poniżej zamieszczamy dwa wywiady, któ- 

re udzielone zostały naszemu współpraco- 

wnikowi przez dwuch wileńskich socjali- 
stów. Panowie ci biją przedewszystkiem ną 

małą liczebność frakcji. To, co mówią pod 
tym względem, może niezupełnie już w 

tej chwili odpowiada rzeczywistości. Cha- 
rakterystycznem jest, że żaden z nich nie 

chce wypowiedzieć się przeciw Marszałko= 
wi. Stawiają go umyślnie w pozycji nieod- 

powiedzialnego za jego rząd, w pozycji 

króla angielskiego, który „panuje, nie rzą- 

dzi“. W tłumaczeniu na język partyjny takie 
odpowiedzi pr. Żejmy i Stążowskiego zna- 
czą, że popularność Marszałka jest ogro- 
mnie silna wśród robotników wileńskich. 

Jeszcze szczegół charakterystyczny. Oto 
leaderzy wileńskich socjalistów p. vice-pre- 
zydent Czyż i prof. Ehrenkreutz odmówili 

wywiądu naszemu korespondentowi. Dla- 

czego? Przecież gdy rozłam jest zdecydo- 

wany, zwykle wszyscy leaderzy sami szuka- 

ją dziennikarzy, aby swoje stanowisko mo- 

żliwie jasno i głośno wypowiedzieć. Tym- 
czasem p. prez. Czyż powiedział: „mogę 

z przyjemnością mówić o Magistracie*. O 

rozłamie widąć mówi bez przyjemności. To 
milczenie daje bardzo dużo do myślenia. 

Wskazuje może, że nie u wszystkich wileń- 

skich socjalistów stanowisko wobec rozła- 
mu jest tak dobitnie sprecyzowane, jak u 

p. Stążowskiego. Cat. 

Wywiad z p. M. Żejmo. 
Ławnik Magistratu m. Wilna a 

listy P.P.S. p. M. Żejmo udzielił nam 
następujących odpowiedzi. 

— Co było przyczyną rozłamu w 
POD>SP 

— Myślę, że przyczyną rozłamu 
jest różnica w poglądach na taktykę. 
Właściwie rozłamu w całem tego sło- 
wa znaczeniu niema, a jedynie kilka 
osób wystąpiło z organizacji war- 
szawskiej. Rozłam był w 1906 roku, 
a to,co obserwujemy obecnie, trudno 
nazwać rozłamem. 

— Jakie pan przewiduje možli- 
wości rozwoju obydwóch organizacyj: 
P. P. S. i frakcji rewolucyjnej—a) 
na terenie całej Polski, b) na terenie 
Wilna. 

—Nie widzę rozłamu trudno jest 
więc mówić o przewidywaniach. Pow- 
tarzam, że znany jest nam jedynie 
fakt ustąpienia z organizacji warszaw- 
skiej kilku osób. Akces do nich zgło- 
sił, jak mi wiadomo, b. członek par- 
! па Śląsku, usunięty już uprzednio 
Biniaszkiewicz. 

W Wilnie niema dotąd żadnego 
odźwięku warszawskiego" „rozłama'*, 
chyba to, że na ostatnim wiecu po- 
tępiono próby zdążające do rozłamu. 

— Jaki jest stosunek cztonków 
P. P. S. (wiernych C.K.W.) do Mar- 
szałka Piłsudskiego? 

— Mówimy ciągle o stosunku do 
Rządu, a nie do Marszałka Piłsud- 
skiego. * 

W stosunku do Marszałka jako 
osobistości oddajemy hołd za jego 
poprzednie prace jeżeli jednak ma on 
być odpowiedzialnym za politykę 
Rządu—wówczas stoimy w opozycji, 
nie podzielając jego zapatrywań. 

— Jak, zdaniem pana, odbiją się 
ostatnie wydarzenia w stosunku do 
innych partyj socjalistycznych: komu- 
nistów, drobnerowców i czumow: 
ców? ; 

— W naszym stosunku do tych 
ugrupowań nie może być żadnych 
zmian. Będziemy je nada. zwalczali. 

Niewątpliwie kilku naszy ' człon- 
ków jest na rękę komunisto. i in- 
nym, nie myślę jednak aby między 
nimi a t. z, secesjonistami doszło 
«o porozumienia. 

Wywiad z p. Sfążowskim. 
Z kolei zwróciliśmy się do dru- 

giego wybitnegodziatacza P.P.S., pre- 
zesa Zawodowego Związku Kolejarzy 
p. Stąžowskiego, który udzielił nam 
odpowiedzi, podkreślając „jednak, że 
występuje jako osoba prywatna, a nie 
jako prezes Z.Z.K. 

— Co było przycz rozłamu w 
P: P.S? M 

‚ — Nie mogę na to pytanie odpo- 
wiedzieć, bo nie wiem, co działo się 
w Warszawie. : ; 

— Jakie Pan przewiduje možli- 
wosci rozwoju rozdzielonych grup: 
PPS i nowopowstałej frakcji rewo- 
lucyjnej; a) na terenie całej Polski 
i b) na terenie Wilna? 

— Nie widzę możności rozwoju 
secesji, gdyż ci co odeszli, pozostają 
poza nawiasem partji, a nikt ich nie 
podtrzyma. Grupa nie stworzy się 
koło tych czterech jednostek, które 
uznały za stosowne wyjść z partji, a 
grupa Śląska opiera się na Biniasz- 
kiewiczu,  wyrzuconym przedtem z 
partji. 

Pewien jestem, że za secesjonista- 
mi nikt więcej nie wypowie się. 

Na terenie Wilna nie było dotąd 
wystąpień separatystycznych, przynaj- 
mniej wśród czynnych członków na- 
szej organizacji. 

— Jaki jest stosunek panów do 
Marszałka Piłsudskiego? 

— Uprzedzam pana, że wszystko, 
co mówię, mówię jedynie w imieniu 
własnem. Na to pytanie ciężko mi 
będzie odpowiedzieć, gdyż nie chcę, 
aby to było uzewnętrznione, a pan 
przecież po to jedynie zapytuje 
mnie. 
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Angielska „Biała Księga” 
LONDYN. 23-X. PAT. Wczoraj wieczorem ogłoszono „Białą Księgę”, która za- 

wiera zbiór ważnych dokumentów ilustrujących przebieg rokowań, aż do wymiany not 

ikorespondencyj w sprawie proponowanego kompromisu  angielsko-francuskiegó o 

zbrojeniach na morzu. 

Obrady komitetu ekonomicznego bigi Narodów 
GENEWA. 23-X. PAT. Komitet ekonomiczny Ligi Narodów rozpoczął swą 26-tą 

sesję. Obradom przewodniczy Serruys. Delegatem Polski jest p. Doleżal. 
Komitet zajmie się zbadaniem następujących spraw: 1) klauzuli największego 

uprzywilejowania, 2) protekcjonizmu administracji, 3) postępu ratyfikacji  konwencyj, 

opracowanych przez komitet, 4) metod badania zamierzeń i działalności syndykatu prze- 
mysłowego, 5) kontrabandy ze szczególnem uwzględnieniem propagandy alkoholu, 

6) teńdencyj gospodarczych groźnych dla pokoju świata, 7) unifikacji nomenklatury 
celnej i 8) ustalenia zakresu badania światowego przemysłu węglowego i cvkrowego. 

Ten ostatni punkt uważany jest za najważniejszy. 

Wszystkie posiedzenia komitetu ekonomicznego są ściśle pouine . Komitet składa 
sprawozdanie Radzie Ligi. 

G zdolność płałniczą Niemieg 
BERLIN. 23-X. PAT. Jak. donosi A: Presse — Dienst“ mia- 

rodajńe czynniki Belrina miały otrzymać iniormacje, które wskazują, że wielkie mocar- 
stwa godzą się na projektowane zwołanie konferencji ekspertów finansowych do Ber- 
lina. 

Berlin uznany ma być za odpowiednie miejsce na obrady w tej konferencji, po- 
nieważ umożliwi dokładne badanie na podstawie materjałów statystycznych bezpośred- 
niej zdolności płatniczej Niemiec. 

Pismo kowieńskie o zafargu z Lofwą 
KOWNO, 23—X. Pat. Wczorajsza ,„ Lietuvos Aidas* zamieszcza obszerny 

artykuł w którym omawia politykę zagraniczną łotewską, nazywając ją po- 
lonofilską, nierozumiejącą znaczenia, jaki miałby związek państw bałtyckich, 
polityką którą tylko minister Celens wiódł we właściwym kierunku. 

Łotwa omyliła się wysyłając Balodisa do Kowna, powinien on bowiem 
być wysłany do Warszawy. balodis swem wystąpieniem w Genewie przyznał 

uszność stanowisku Pelski w sprawie obszaru wileńskiego. Następnie „Lietu- 
vos Aidas* wysuwa pretensje w stosunku do „Siewodnia*, że przeinaczyło ono 
jakoby wywiad Woldemarasa, a następnie, że wywiad ten przed wydrukowa- 
niem pokazało Balodisowi, wskutek czego wywiad ukazał się w prasie jedno- 
cześnie z odpowiedzią Balodisa. 

Nazywając „Sie*odnia* oiicjalnym organem Balodisa „Lietavos Aidas“ 
czyni przypuszczenie, że „Siewodnia“ bylo inspirowane w cełu popsucia sto- 
sunków między Łotwą a Litwą. Artykuł kończy się słowami: jeżeli Łotysze 
piecze że biok państw bałtyckich posiada dla nich znaczenie, to po- 
itycy ich powinni być bardziej ostrożni i postępowaniem swem nie powinni 
drażnić opinji społeczeństwa litewskiego. 

Terorystyczne metody komunistyczne w bowie 
"RYGA, 23—X. Pat. Według doniesień dzienników tutejsi komuniści otrzy- 

mali od łotewskiej sekcji Kominternu polecenie wywoływania katastrof kolejo- 
wych w celu wzbudzenia niepokoju wśród ludności. 

„Zdarzające się w ostatnich czasach liczne wypadki wykolejenia pociągów 
poczytywane są za rezultaty wspomnianego polecenia. 

„ Kfoby fam myślał a tworzeniu Ukrainy 
WARSZAWA. 23-X. PAT. Poselstwo czechosłowackie komunikuje: „Berliner 

Tegeblatt* w ostatnich dniach powtórzyło dwukrotnie zupełnie bezpodstawną wiado- 

mość, jakoby Czechosłowacja w porozumieniu z Francją przyrzekła utworzyć samodzieł- 

ną republikę ukraińską, z którą następnie weszłaby w federację państwową, aby uzy- 
skać dla siebie w ten sposób potrzebne terytorjum kolonizacyjne. 

Tendencje tego twierdzenia są jasne. Ma ono na celu podburzyć przeciwko Cze- 
chosłowacji Polskę, Rosję, i Niemcy. Informacje te nie są jednak niczem  innem, jak 

śmiesznym i fantastycznym wymysłem. ' 

Ani ludność czechosłowacka, ani też czechosłowacka polityka zagraniczna nie ma 

z tem nic wspólnego. Czechosłowacka polityka zagraniczna nie sprzeniewierzy się za- 

sadom, które odpowiedzialni jej reprezentanci tylekrotnie publicznie podkreślali. 

Po ekscesach antyżydowskich na Węgrzech. 
BUDAPESZT, 23.X. W związku z rozruchami antysemickiemi zam- 

knięte zostały następujące uczelnie: politechnika, wydział ekonomii spo- 
łecznej uniwersytetu budapeszteńskiego oraz wyższa szkoła przemysłu 
artystycznego. Uczelnie te zamknięto na czas nieograniczony. 

Chiny chcą znieść eksteryforjalność. 
LONDYN. 23.X. Rząd nankiński wystosował do rządu Stanów 

Zjednoczonych, Anglji, Francji, Włoch i Japonji notę, w której domaga 
się oficjalnie zniesienia praw eksterytorjalności, przysługujących w Chinach 
obywatelom wymienionych państw. ! 

3 Polacy oskarżeni n szpiegostwo w Niemczech. 
BERLIN. 23.X. W początkach przyszłego tygodnia rozpoczyna się, 

jak donosi „Vossische Ztg.“, przed trybunatem Rzeszy w Lipsku rozprawa 
przeciwko 3 obywatelom polskim, oskarżonym o rzekome szpiegostwo. Są 
to: były urzędnik policji Pobert Majnka, były urzędnik celny Jan Lossa 
oraz kupiec Jan Kiermaszek. 

Prokuratorja oskarża wymienionych oraz pruskiego starszego wach- 
mistrza straży celnej Edwarda Gemse, że uprawiali oni na niemieckiej 
części Górnego Śląska szpiegostwo wojskowe na rzecz Polski. 

Oskarżonych broni 4-ch adwokatów lipskich. 

Straszna burza nad Anglią. 
Dwa parowce zatonęły — załogę cudem uratowano. 
LONDYN, 23.X. W nocy z soboty na niedzielę przeszła nad 

wyspami angielskiemi u południowych i zachodnich wybrzeży 
silna burza, która spowodowała znaczne szkody w ruchu okrę- 
towym i na lądzie. 

Szereg statków opóźnił swój wyjazd lub przybycie do por- 
tów angielskich. Kilka statków fale rozbiły o skaliste wybrzeże 
wpobliżu Wighunshire. Rozbiciu uległ między innemi traler z 
Dublina. Załoga statku zdołała skryć się przed olbrzymiemi fa- 
lami na wyżej położone miejsca wybrzeża i tak przeczekała do 
rana. Jeden tylko marynarz, usiłując zeskoczyć z rozbitego statku 
na skałę, upadł nieszczęśliwie, rozbił się i utonął. Rozbity został 
również parowiec „Brandon* wpobliżu Tobermory. Widząc, że 

sytuacja jest beznadziejna, z:.łoga parowca podpaliła transport 
„parafiny i tym sposobem zwróciła na siebie uwagę przepływa- 
jącego tralera, który zabrał ją na swój pokład. „Brandon za- 
tonął. 

akies morze wyrzuciło na brzeg kilka statków. Parowce 

przepływające wpobliżu ocaliły załogi dwóch okrętów tonących 

na pelnem morzu. 

'2 kafastrofy kolejowe w Rumunii 
BUKARESZT. 23-X. PAT. Wczoraj w pobliżu Bukaresztu zderzył się pociąg 

osobowy z towarowym. 10 osób odniosło rany. 1 wagon uległ zupełnemu rozbiciu. Rów- 

nież nastąpiło zderzenie się pociągu w pobliżu stacji Tetuki, gdzie wskutek katastrofy 

rannych zostało 5 osób. 

— Czy i jak, odbije się rozłam zaś ustosunkowują się secesjonišci, 
na stosunku obu grup do komunis- nie mogę powiedzieć, bo nic o nich 
tów, drobnerowców i czumowcóa? nie wiem, zresztą nic mnie to nie 

— Nasz stosunek pozostanie bez obchodzi. 
zmian — takim, jaki był zawsze. Jak * W. 1. 

23. X. 28. 

Prezydent w Chorzowie, Ojeowie 
1 Krakowie. 

CHORZÓW, 23 X. PAT. W dniu 
dzisiejszym w godzinach przedpolud- 
niowych Pan Prezydent Rzeczypospo- 
litej zwiedzał w dalszym ciągu fabry- 
kę związków azotowych w Chorzowie. 

O godz. 2 m. 15 Pan Prezydent 
był przyjmowany obiadem przez za- 
rząd fabryki. W obiedzie wzięli rów- 
nież udział m. in. wojewoda Grażyń- 
ski, generał Dreszer, naczelnik wy- 
działu przemysłu i handlu wojewódz- 
twa Śląskiego Rudowski i szereg in- 
nych. O godz. 2 m. 45 Pan Prezy- 
dent żegnany przez przedstawicieli 
władz i zarząd fabryki odjechał wraz 
ze świtą samochodami -do Krakowa. 

W drodze powrotnej z Chorzowa 
P. Prezydent zatrzymał się o godz. 16 
m. 30 w Ojcowie, gdzie zwiedził za- 
mek, poczem przyjechał do Krakowa, 
na Wawel. Na dziedzińcu zamku usta- 
wiła się kompanja honorowa 20 p.p. 
z orkiestrą i sztandarem pułkowym. 
P. Prezydent odebrał raport od do- 
wódcy kompanji, poczem wraz ze 
swem otoczeniem udał się do komnat 
pałacowych. 

Wieczorem P. Prezydent udał się 
do teatru im. Słowackiego. W chwili 
pojawienia się P. Prezydenta w loży 
publiczność powstała z miejsca i zgo- 
towała Panu Prezydentowi burzliwą 
owację. W czasie pobytu Pana Pre- 
zydenta na terenie województwa kra- 
kowskiego ludność wraz z ducho- 
wieństwem gorąco maniiestowała swe 
uczucia dla Najwyższego Zwierzchnika 
Państwa. 

Pan Hołówko w Rydze. 
RYGA. 23. X. PAT. W dniu dzi- 

siejszym przybył do Rygi naczelnik 
wydziału wschodniego M. S. Z. Ho- 
łowko. 

Przyjazd p. Hołówki związany jest 
z odbywającą się w Rydze konieren- 
cją kolejową polsko-łotewską. 

Odznaczenie. 
P. minister skarbu wręczył odzna- 

ki orderu £Odrodzenia Polski“ szere- 
gowi osób ze Świata gospodarczego i 
naukowego. 

Krzyżem komandorskim odznacze- 
ni zostali pp. J. Stecki, prezes zarzą- 
du Banku Ziemiańskiego, T. Narbutt, 
dyrektor państw. Banku Rolnego, 
W. Fajans, prezes zarządu pow. 
Banku Związkowego, Wacław 'Dąb- 
rowski, profesor Szkoły Głównej go- 
spodarstwa wiejskiego. 

Krzyżem olicerskim odznaczony 
został p. St. 'Gielg, dyrektor tow. 
ubezpieczeń „Vita”. 

Złoty krzyż zasługi otrzymał p. 
St Nowak, naczelnik wydziału V w 
„departamencie budżetowym  Minister- 
stwa Skarbu. 

Pobicie posła Ghama. 
Donoszą ze Stanisławowa: W nie* 

dzielę przyjechał tu poseł i sejmowy, 
p. Cham, członek partji „Selrob*, 
Cham,fopuszczając dworzec został na- 
padnięty przez trzech osobników, 
którzy go ciężko pobili. Nazwiska 
napastników zostały ustalone. Praw- 
dopodobnie chodzi tutaj o porachun- 
ki na tle politycznem. 

Kafastrofa na linji Toruń — 
Warszawa. — Trzech kolejarzy 

` : ranionych. 
TORUN, 22. X. Na linji kolejo- 

wej Toruń -- Warszawa na stacji 
Brzoza dnia 21 b. m. o godzinie 2-е} 
w nocy nastąpiło wskutek złego na- 
stawienia zwrotnicy zderzenie się 
dwóch towarowych 4 pociągów. Dwa 
wagony zostały całkowicie rozbite, 
jak również obie lokomotywy uległy 
znacznemu uszkodzeniu. 

Z obsługi pociągów odnieśli cięż- 
kie rany kierownik pociągu Barcz i 
konduktorzy Jankowski i Sokół, któ- 
rych przewieziono do szpitala w To- 
runiu. 

Winę katastrofy ponosi dyżurny 
ruchu na stacji Brzozy Józei Modrze- 
jowski. 

Na miejsce katastrofy przybyły 
niebawem władze kolejowe z Torunia, 
policja państwowa z „komendantem 
Głuchowskim na czele oraz delegaci 
urzędu śledczego. 

Zadužo młodzieńców wy- 
kształconych w Sowietach 

Na skutek niemożności powiększe- 
nia liczby słuchaczy na wyższych u- 
czelniach sowieckich, przeszło 2000 
maturzystów, którzy zdali egzamin 
wstępny nie będzie dopuszczonych na 
wyższe uczelnie. 

Debatowana jest sprawą przyję- 
cia części ich w charakterze wolnych 
słuchaczy. Jednocześnie dzieci kup- 
ców prywatnych i zamożniejszych 
chłopów będą obłożone specjalnemi 
opłatami dla zmniejszenia deficytów 
WUZ'ów.
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ECHA KRAJOWE 
  

Stale jesteśmy Świadkami targaniny przez 
którą przechodzi umysłowość naszych władz 
administracyjnych. Targanina ta uwidacznia 
się najwyraźniej w naszym kraju rządowym 
się najwyraźniej w naszym kraju rządzonym 
podług jednego centralnego szablonu, któ- 
rego charakterystyczną cechą jest demokra- 
tyczny strychulec: socjalny, obyczajowy, ety 
czny, estetyczny i tak dalej... 

Zerwawszy radykalnie ziemiańską nić tra- 
dycyjną — a jeszcze nłenawiązawszy nowej 

nici demokratycznej — obyczaj, etyką i este 
tyką zaszczepiamy policyjnym rozkazem. 

Poniżej umieszczamy duże koresponden- 
cje: jedną zaznamiającą nas w jaki sposób 
mamy zamiar podnosić estetykę naszej wsi, 
drugą — świadczącą, jak ta estetyka trak- 
towaną jest przez zespół urzędników pro- 
wincjonalnych, którzy w ogólnej linji naka 
zu policyjnego zatracają pojęcie potrzeby 
służenia przykładem krzewicieli kultury. 

Red. 

GŁĘBOKIE. 

— Urzędnicze beZjutrze. Jeżdżąc często 
w sprawach ubezpieczeniowych po wojewó- 
dztwach Wileńskiem i Nowogródzkiem, kon 
statowałem z przyjemnością ogólną dbałość 
władz i społeczeństwa w kierunku zadrze- 
wienia wszelkich osiedli i dróg. Dotychczas 
troska o Lywilizowany wygląd kraju spoczy 

to dniu, dzieci wszystkich szkół po- 
wszechnych w całej Polsce mają święto 
sadzenia drzew. Jjednem upośledzonem miej 
scem w tym względzie są domy urzędnicze 
w Głębokiem. Pustką i melancholją wieje od 
nich, jest w tem jakieś smutne „bezjutrze” 
tego urzędnika na Kresach, jest to — czego 
się bać i co tępić z całą energją potrzeba, 
ze względów politycznych i pedagogiczno - 

  

"Tak po trzech latach wygląda kolonja urzę 
Spr. Wewn. połecającego wzmocnienie akcji zadrzewienia dróg miast i wsi. 

wała na wsi na ziemianinie, a w mieścre na 
magistracie. Dziś pole dla inicjatywy w tym 
względzie rozszerzyło się znacznie. Kwestja 
sadzenia drzew i krzewów stała się czemś 0- 
gólnie prz yjętem i koniecznem. Ozdabiają 
roślinami i drzewami szkoły i instytucje pań- 
stwowe, a w specjalnie przeznaczonym na 

ZUBKI, p. Kleck. 

— 0 wygląd naszych dworów i wiosek. 
Z miarodajnych źródeł dowiadujemy się, że 
władze administracyjne  powziety projekt 
„wybielenia Polski*. Wszystkie nasze bu- 
dynki mieszkalne mają być wymalowane 
wapnem i to nietylko wewnątrz ale i naze- 
wnątrz. fest to jakoby potrzebne dla zdro- 
"wia ludności. Nie będę zastanawiał się nad 

ilością bakteryj chorbotwórczych na zew- 
mętrznych ścianach domów i nad niebezpie- 
czeństwem, które stąd wynika — niejestem 
w tej materji kompetentny, wiem jednak, że 
w każdym kierunku można się zagalopować 
przebrać miarkę i dojść do absurdu. Zdaje 
się, że właśnie w tym wypadku coś podob- 
nego zachodzi. Zdaje się, że władze, w god- 
nem uznaniu dążenia do uzdrowienia naszych 
wsi, przesadziły przez barjerę oględności i 
umiarkowania, aby wpaść jak bomba tam 
gdzie się im nie należy — w dziedzinę este- 
tyki. Niedawno byliśmy Świadkami pewnej 
reformy w podobnym duchu, teraz przyszła 
kolej na drugą. Owa pierwsza reforma na 
"gruncie naszych wiosek — to budki drew- 
niane, nieraz od frontu obok chaty, z wy- 
ciętem czasami we drzwiach sercem. Owe 
budki, chociażby nawet bez emblematu ser- 
ca, spełniają przedewszystkiem rolę dekora- 
cyjną: urozmaicają wygląd ulicy wiejskiej i 
dodaja jej uroku. Pozatem wszystko dzieje 
się za węgłem po dawnemu aby nie przyby- 
wało liszniego kłopotu*). Dzisiaj przyszła 
kolej na bielenie zzewnątrz chat i dworów 
wie jskich. Jest to mniej drastyczne ale zato 
jeszcze bardziej irytujące. Teraz nasz drew- 
niany dom wiejski, zczerniały od wieku, bo 
wybudowany jeszcze w 1786-ym roku, ma 
być wymazany wapnem, ponieważ pewien 
wysoki urzędnik orzekł, że Polska powinna 
być białą. 

Biake okna i białe słupy ganku na tle 
ciemnych ścian drewnianych — to przecie 
typ naszego wiejskiego domu. jeżeli takie 
domy rzadko się już dzisiaj budują, jeżeli 
one są już niejako na wymarciu, zastępowa- 
ne przez różne budy mieszkalne, tandetne 
wille i pałacyki, kamieniczki i t.d., to prze- 
cież należy je raczej ochraniać, nie zaś wa- 
pnem szpecić. Departament kultury i sztu- 

*) Porządek robią Świnie „nadworne* 

Ostatniemi czasy szybko się zmie- 
nia wieś i jej mieszkańcy. Ciągły 
kontakt z miastem wpływa dodatnio 
na rozwój umysłu ludu, rozbudza 
zainteresowania, rozszerza horyzonty, 
nareszcie sztucznie tępi analfabetyzm 
i wprowadza książkę do chat, jako 

« gościa pożądanego i zrozumiałego. 

dnicza w Głębokiem, pomimo okólnika Min. 

państwowych. Kresy są nasze, tu żyć i pra- 
cować powinien urzędnik, upiększać swoją 
siedzibę, uprzyjemniać rozumnie życie i po- 
wiedzieć sobie raz na zawsze, jestem syrtem 
Polski, a nie Cyganem, wszędzie jest moje 
Państwo i wszędzie dla niego pracować mu- 
szę. S.A. 

ki przy ministerstwie oświaty miałby przy- 
puszczam na ten temat coś do powiedze- 
nia. Na dworach jednak sprawa się nie koń- 
czy. Naszą białoruska wioska, jaką nam mi- 
nione czasy przekazały, ma się raptem „po 
prikazu“ zamienić na białą. Uderza mnie w 
danym wypadku brak konsekwencji : jeżeli 
„regjonalizm* jest przez nasze czynniki mia 
rodajne popierany, to czemu nie uszanować 
charakteru wioski białoruskiej a narzucać jej 
wygląd obcy? Przytem warto liczyć się 2 
faktem, że nie wszystkie chaty nadają się 
do wybźelenia. Zależy to od ich typu. Tylko 
te, które mają strzechę na cztery strony, mo- 
gą być wybielone z korzyścią dla ich wy- 
glądu. Chaty białoruskie do owego typu nie 
należą. Mają one strzechy dwustronne, przy 
dwóch bocznych szczytach zabitych deska- 
mi**). Zarówno wybielenie owych szczytów 
jak i pozostawienie ich niebielonemi przy 
wybieleniu ścian chaty — i jedno i drugie 
musi białoruską chatę, już i tak zazwyczaj 
oszpeconą, oszpecić do reszty, Zrobionoby z 
niej jakieś ni to ni owo; ni to imitację pol- 
skiej czy też ukraińskiej chaty, ni to imitację 
murowanych domków podmiejskich. 

Często spotykany ornament, wypiłowane 
z deski wzory nad oknami, nie harmonizu- 
jące z białem tłem ścian, straciłyby sens i 
rację bytu. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wpły 
nąć na upiększenie chat białoruskich, to przy 
najmniej zostawmy je w spokoju: niech wy- 
glądają tak jak to odpowiada gustowi ich 
właścicieli, którzy je bez nas w różny sposób 
szpecą. Nie oszpecajmy je pozatem przymu- 
sowo! Wreszcie ciekaw jestem jak się zacho 
wają władze wobec willi w stylu zakopiań- 
skim. Czy i one mają przywdziać obowiązu- 
jący biały mundur z wapna? A może będą 
wymalowane dla czystości i bezpieczeństwa 
farbą olejną aby przytem „fajnie* błyszcza 
ły? Chociażby zresztą do tego nie doszło i 
zakopiańskie wille miały ocaleć, to i tak u- 
ważam, że białe niebezpieczeństwo zagraża- 
jące naszym dworom i wioskom zasługuje 
na to abyśmy zwrócili na nie uwagę i po- 
uyślełi o środkach zapobiegawczych. 

Marjan Bernowicz. 

**) Nie wiem jakie są wyrazy techni- 
- czne dla określenia tych różnych typów da- 

chu. 

nę życia, dotychczas dla chłopa nie 
zrozumiałą. Jeżeli zaś niedaleko znaj- 
duje się dwór, plebanja, a nieraz i 
Świetlica z odczytami przyjezdnych 
prelegentów i radjoaparatem, — trud- 
no już w takiej wsi spotkać tego 
dziecka — dzikusa, któryby w spo- 
sób naiwny i prymitywny reagował 

  

Udoskonalenia techniczne, nie jako 
echa, lecz jako fakty konkretne w po- 
Staci maszyn rolniczych i narzędzi go- 
spodarstwa domowego, tak Oszczę- 
dzających czas i siły — zjawiają ;się 
na wsi coraz częściej jako zjawiska 
normalne. A pisma obficie na wieś 
kolportowane i specjalnie redagowa- 
ne — w sposób jasny i prosty ob- 
aśniają i wyświetlają niejedną stro- 

na otaczające go 
życia. 

Zresztą i wojna Światowa w zna- 
cznej mierze przyczyniła się do tego 
wstrząsu, który chłopa obudził z jego 
wiekowego letargu bierności. Zmienia 
się więc szybko psychologja ludu 
wiejskiego, a zarazem zmienia się i 
strona wewnętrzna jego życia. Inaczej 
wygląda dziś chata na wsi, inne jest 

zjawiska i prze- 

SŁOWO 

Prymas ks. kardynał Hlond na Morawach. 
CIESZYN, 23.X. PAT. Prymas Polski ks. kardynał Hlond przybył na 

Morawy, powitany uroczyście na stacji w Boguminie przez członków kon- 
sulatu polskiego w Morawskiej Ostrawie, przedstawicieli organizacyj pel- 
skich na Morawach i Śląsku Czeskim, jako też organizacyj katolickich 
czeskich. 

Orkiestra czechosłowacka odegrała hymny czeski, 
poczem ks. kardynał przeszedł przed 

słowacki, polski, 
frontem kompanii honorowej. 

Pogrzeb znakomitego akfora Józeia Kofarbińskiego. 
WARSZAWA. 23. X. Pat. Dzisiaj 

pochowała Warszawa — śmiertelne 
szczątki znakomitego artysty drama- 
tycznego Kotarbińskiego. O godz. 10 
m. 30 odbyło się nabożeństwo ża- 
łobne w kościele św. Krzyża w 'obec- 
ności dyrektora departamentu kultury 
i sztuki Jastrzębowskiego, prezydenta 
miasta Słomińskiego, wice-prezydenta 
Borzeckiego, członków rady miejskiej 
it. d. oraz tłumów publiczności i 
przedstawicieli Świata artystycznego. 
Artyści opery wykonali pienia ża- 
łobne. 

Po nabożeństwie uformował się 
kondukt, na czele którego kroczyły 
delegacje z wieńcami. P. Aleksander 
Zelwierowicz w otoczeniu Mieczysła- 

wa Frenkla i Ludwika Solskiego 
niósł na poduszce order Polonia 
Restituta, którym zmarły artysta był 
odznaczony. 7а trumną szła rodzina 
zmarłego, przedstawiciele władz i tłu- 
my publiczności. 

Na placu Teatralnym kondukt za- 
trzymał się przed gmachem teatru 
Wielkiego i orkiestra opery odegrała 
marsza chopinowskiego. Z krytej 
kirem trybuny przemówił dyrektor 
teatrów miejskich Artur Śliwiński, za- 
znaczając, iż św. p. Kotarbiński  za- 
pisał się złotemi zgłoskami w histo- 
rji teatru. Kondukt wyruszył na Po- 
wązki, gdzie po odprawieniu modłów 
wygłoszono nad otwartą mogiłą sze- 
reg przemówień. 

Dziennikarze amerykańscy w swej wędrówce po 
Polsce. 

KRAKÓW, 23-X. PAT. W dniu dzisiejszym bawiący w Krakowie dziennikarze 
amerykańscy zwiedzili w ciągu przedpołudnia oprowadzani przez swoich kolegów pol- 

skch, zabytki miasta, poczem byli obecni na śniadaniu wydanem na ich cześć -przez 

krakowski syndykat dziennikarzy. 

W śniadaniu tem wziął również udział reprezentant władz starosta grodzki dr. 
Styczeń. O godz. 17 m. 30 goście amerykańscy odjechali do Katowic. 

Bezcenne klejnoty zmarłej cesarzowej Elžhbiety 
WIEDEŃ. 23-X. PAT. Dzienniki donoszą z Pragi, że jeden z tamtejszych złotni- 

ków przyjąć miał na sprzedaż od pewnej osoby, której nazwisko trzymane jest w taje- 
mnicy, rozmaite klejnoty zmarłej cesarzowej Elżbiety. 

Chodzi tu o bardzo wartościowe klejnoty, wśród których 'znajduje się diadem 

pereł różowych wartości 250 tysięcy koron złotych. 

Dzikie awanfury w  Nicaragui 
WASZYNGTON 23-X. PAT. Według sprawozdania przysłanego do departamentu : 

stanu przez oficera amerykańskiego, który śledzi sprawę wypadków w Nicaragui wiełu 
mieszkańców Nicaragui zostało zabitych pr zez powstańców 
Sandino. 

zwolenników generała 

W ciągu nocy banda powstańców pod dowództwem Altamirany wtargnęła do 
miasteczka San-Marcos, dopuszczając się tam okrucieństw. Wiele osób zostało zmasa- 
krowanych, Ponadto ofiarom obcinano pałce w celu zdobycia pierścieni, uszy i nosy. 

Raport zaznacza, że celem, do którego dąży Altamarina jest sianie postrachu dla 
przeszkodzenia mieszkańcom w zapisywaniu 
borami, które mają się odbyć w listopadzie. 

się na listy wyborcze w związku z wy- 

Dramafyczna walka policji z dwoma bandytami 
w Kolonii 

BERLIN, 23-X. PAT. Miasto Kolonja było przez wieczór poniedziałkowy i całą 
noc z poniedziałku na wtorek widownią sensacyjnej walki ulicznej pomiędzy  policjan- 

tami i dwoma bandytami. 
Bandyci zostali spostrzeżeni przez policję na jednej z bocznych uliczek miasta. 

Widząc, że są ścigani, bandyci rzucili się do ucieczki strzelając do policji i publiczności. 

Po dłuższej ucieczce przez najruchliwsze ulice miasta, obfitującej w momenty drama- 

tyczne, bandyci zdołali się ukryć w ogrodzie, 
alarmowano posiłki policjantów, które wilości 250 ludzi rozpoczęły regularne oblężenie 

1 a ogrodu. 

w czasie wymiany strzałów 7 policjantów padło rannych, a jeden zabity. Po- 

wychodzącym na łąki podmiejszie. Za- 

niósł również śmierć jeden z bandytów, drugi natomiast korzystając z zamętu przedo- 

stał się do ogrodu sąsiedniego, skąd otworzył morderczy ogień rewolwerowy, skiero- 

wany w stronę policji stojącej w świetle latarni ulicznych. 
Rozpoczęto nowe regularne oblężenie, w którem wzięło udział około 400 poli- 

cjantów. Przez całą noc willa wraz z ogrodem, w którym ukrył się bandyta była oto- 

czona. Rano zaś, gdy tyłko rozwidniało przystąpiono znowu do ataku, lecz na terenie,. 

który otoczony był w nocy łańcuchem policji, bandyty już nie znaleziono. Znikł on w 

zagadkowy sposób bez śladu. Według ostatnich doniesień z Berlina agencji Hawasa 

w walce z bandytami zginęło 3 policjantów, 

niosło rany. 

zaś 2-ch policjantów i 4 przechodniów od- 

Czego można się dowiedzieć z paru wierszy. 
MOSKWA, 23 X. W kraju rarymskim skonstatowano ognisko epidemji dżumy. 

Liczba zasłabnięć wynosi 120. W 47 wypadkach choroba miała przebieg śmiertelny. 
* * * 

GENUA, 23 X. PAT. Wydarzyta się tu katastrofa samochodowa- Mianowicie: sa- 
mochód spadł do przepaści głębokiej na 30 
3 zaś odniosły ciężkie rany. 4 

metrów, przyczem 2 osoby zostały zabite, 

* 

LONDYN, 23 X. Donoszą z Tokio, że w czasie manewrów torpedowiec zderzył 
się z innym okrętem wojennym i zatonął. Załoga torpedowca została uratowana z wy- 
jątkiem czterech ludzi, którzy utonęli. 

ж * * 

ŁÓDŹ, 23 X. W niedzielę przea wieczorem w Tomaszowie komendant policji 
udekorował medalem zasługi 13-letniego Jana Chałubińskiego mieszkańca Tomaszo- 
wa, który uratował dwoje dzieci z nurtów Pilicy. į : 

JESZCZE O SZTUGE LUDOWEJ I SAMODZIAŁACH jej urządzenie wewnątrz, inaczej ub- 
rany ;gospodarz i jego żona, niż to 
było przed laty. A jeżeli zachowały 
się patrjarchalność obyczajów, pro* 
stota i głęboka religijność — zawdzię- 
cza się to jedynie ciągłemu obcowa- 
niu z przyrodą i bezgranicznemu 
przywiązaniu do roli, które sprzyjają 
skupieniu  wewnętrznemu i czynią 
usposobienie wieśniaka innem niż 
człowieka z miasta. 

Natomiast hasło dni naszych 
„czas to pieniądz* zadomowiło się 
niestety na wsi .również skutecznie, 
jak i w mieście, czyniąc olbrzymie 
spustoszenia w dzedzinie estetyki wy- 
robów ludowych, twpływając ujemnie 
na zmianę gustów i zabijając nare- 
szcie chwile twórczości. : 

Dziś twórczość ludu nie głos i 
potrzeba wewnętrzna nakazuje i ko- 
ryguje, lecz powodzenie i zbyt na 
rynku. Powodzenie wywołuje powta- 
rzanie, a powtarzanie wytwarza szab- 
lon, który jest ojcem wszelkiej tandety. 

ten sposób zaginęła sztuka 
górali zakopiańskich, takiż może los 
czeka garncarstwo kaszubów, wobec 
wielkiego powodzenia, jakie ma na 
rynkach miejskich. : 

I chcąc uratować przemysł ludu 
naszego, trzeba znaleźć jakiś pioru- 
nochron, któryby skutecznie zabez- 
pieczył ten przemysł przed ostatecz- 
nem standetyzowaniem. Być może 
Towarzystwom Popierania Przemysłu 
Ludowego, jakie się organizują we 
wszystkich większych miastach pol- 
skich, przypadła rola takiego pioru- 
nochronu. Jak to widać z nazwy, ce- 
lem takich towarzystw jest czuwanie 
nad poziomem wyrobów wiejskich, 
popieranie przemysłu ludowego i w 

miarę sił niesienie wytwórcom pomo- 
cy teoretycznej radami i wskazówka- 
mi, a pomocy materjalnej — kupowa- 
niem i ułatwianiem zbytu ich wyro- 
bów na warunkach najdogodniejszych. 

Towarzystwa Popierania Przemysłu 
Ludowego w ten sposób niewątpliwie 
przyczyniają się do intensywniejszej 
twórczości na wsi, no i w miarę 
możności do udoskonalania tej twór- 
czości pod względem artystycznym. 
A zaufanie, jakiem się cieszą takie 
Towarzystwa wśród wieśniaków, słu- 
żą najlepszym dowodem ich celowo- 
ści i potrzeby. 

Wileńskie T-wo Popierania Prze- 
mysłu Ludowego opiekuje się w 
głównej mierze wyrobami tkackiemi, 
w które tak bogata jest nasza Wi- 
leńszczyzna. Jedyna to być może 
dziedzina w sztuce ludowej wogóle, 
która prawie uniknęła wpływów ob- 
cych. Czy to się tłumaczy tem, iż 
dziedzina ta u ludu nałeży wyłącznie 
do kobiety, która przecież zawsze 
najdłużej potrafi zachować tradycje, 
najmniej ma kontaktu z miastem, a 
więc i nie tak ulega jego zgubnym 
wpływom, czy może tem, że sposoby 
tkania, warsztaty, na wsi zachowały 
swoje formy najprymitywniejsze do 
dnia dzisiejszego. Faktem jest, iż 
tkactwo na Wileńszczyźnie jest naj- 
główniejszą dziedziną, w której ko- 
bieta wiejska może znaleźć ujście 
swym potrzebom twórczym, może wy- 
powiedzieć się. A więc przez to upra- 
wa Inu jest także jedną z głównych 
gałęzi gospodarstwa domowego. Na 
Wileńszczyźnie niema chaty, gdzieby 
nie stał warsztat tkacki, niema pola, 
gdzieby chociaż mała część jego 
nie była zasiana lnem. 

HISTORJA WIELKIEGO PROCESU 
Jak donosiliśmy przed paru dnia- 

mi, przed sądem apelacyjnym w Ka- 
towicach rozpoczął się wysoce cieka- 
wy proces, toczący się już od lat 
kilku o olbrzymie dobra b. Komory 
cieszyńskiej. 

Proces Habsburgów z Państwem 
Polskiem ma już swoją historję, a to 
z powodu swego charakteru i jest 
śledzony z uwagą zarówno  przez 
społeczeństwo, jak też Świat prawni- 
czy i polityczny, jakkolwiek sam w 
sobie jest zwyczajnym procesem o 
własność. Powodem szczególnego za- 
interesowania jest w pierwszym rzę- 
dzie historja dóbr cesarskich, sięgają - 
ca aż do samego zarania dziejów 
Polski historycznej. 

Śląsk Cieszyński wspomniany jest 
dowodńie w dokumentach z r. 1155, 
w których jest wymieniony jako 
kasztelanja biskupstwa wrocławskiego, 
jednakowoż Ślady istnienia ziem cie- 
szyńskich prowadzą wstecz do czasu 
Mieszka 1.— Testamentem Bolesława 
III. Krzywoustego podzielono jego 
dziedzictwo pomiędzy jego synów, 
przyczem Śląsk Cieszyński przypadł 
Władysławowi Il. jako część księstwa 
raciborskiego, następnie opolskiego. — 
Jako samodzielne księstwo w rękach 
polskich Piastów występuje Księstwo 
Cieszyńskie w r. 1290 (Mieczysław I). 
Za następnego księcia Kazimierza I 
przechodzi Księstwo Cieszyńskie (r. 
1335) pod opiekę króla czeskiego Ja- 
na Luksemburczyka, pozostając jako 
lenne w rękach Piastów Śląskich do 
r. 1653, tj. do wygaśnięcia tego rodu, 
poczem przypada, jako opróżnione 
lenne cesarzowi Ferdynandowi III, z 
tytułu jego stanowiska jako króla 
czeskiego i jest zarządzane przez 
królewsko-czeską komorę we Wroc- 
ławiu. Księstwo Cieszyńskie pozosta- 
je następnie w bezpośredniem włada- 
nin cesarzy austrjackich, jako królów 
czeskich, aż do czasów Karola Vi, 
który w r. 1722 nadaje Księstwo— 
jako lenne z zastrzeżeniem powrotu 
do korony czeskiej. — księciu Leopol- 
dowi Lotaryńskiemu. Po śmierci Le- 
opolda przechodzi Księstwo Cieszyń- 
skie (r. 1731) w ręce jego syna Fran- 
ciszka, męża Marji Teresy, a następ- 
nie (r. 1765) w ręce cesarza Józefa II, 
który sprzedaje lenno matce swej Ma- 
rji Teresie, celem nadania lenna (r. 
1766) jej córce arc. Marji Chrystynie 
i jej mężowi księciu Albrechtowi Ka- 
zimierzowi, królewiczowi polskiemu (z 
dynastji saskiej). Zastrzeżenie powro- 
tu lenna do korony czeskiej zostało 
uchylone przez nadanie w r. 1791 
arc. Marji Chrystynie prawa testamen- 
tarnego przekazania Księstwa Cieszyń- 
skiego jej adoptowanemu synowi arc. 
Karolowi Ludwikowi, który istotnie 

- Księstwo to w r, 1822 odziedziczył. 

Lenne „Księstwo Cieszyńskie" o- 
bejmowało za Piastów ebszar około 
50000 h. a po sprzedaży państwa 

* stanowego Friedek z górą 32000 h.— 
Arc. Marja Chrystyna i książę Albrecht 
Kazimierz dokupili z dochodów lenna 
w latach 1791 do 1813 dalsze dobra 
o obszarze około 30000 h. (w tem 
dawną część dóbr lennych Friedek), 
tak że arc. Karol Ludwik odziedzi- 
czył olbrzymie dobra cieszyńskie o 
obszarze przeszło 62000 h. Testa- 
mentem z r. 1826 arc. Karol Ludwik 
połączył za zgodą cesarza dobra 
lenne i wolnodziedziczne w fideiko- 
mis rodziny, ustanawiając porządek 
dziedziczenia linjami z tem, że po wy- 
gaśnięciu dwóch (z większej ilości) 
linji rodziny panującej dobra fideiko- 
misowe wraz z lennem miały przy- 
paść familijnemu funduszowi Hab- 
sburgów, ustanowionemu przez Marję 
Teresę, Prawa korony czeskiej do 
lenna nie zostały przy tem uwzględ- 
nione. 

Najwięcej w dugie zimowe wieczo- 
ry wyrabiają takie tkaczki wiejskie 
naturalnie płótna, albowiem najwięcej 
go potrzebują dla domowego użytku. 
Z lnu białego wyrabiają płótna na bie- 
liznę, prześcieradła i ręczniki, przy- 
czem te ostatnie wyrabiają już w de- 
senie, który jest widoczny, zawdzię- 
czając dowcipnym kombinacjom Inu 
bielonego i szarego. Połączenie tych 
dwóch gatunków Inu, przy najmniej- 
nawet skomplikowanym  desenių — 

Jicznemi folyarkami, 

Księstwo Cieszyńskie, włączone w 
ten sposób w  fideikomis rodzinny” 
dziedziczy w r. 1847 arc. Albrecht, a 
po nim (r. 1856) jego bratanek, pó- 
źniejszy Marszałek polny i naczelny 
dowódca armji austrjacko-węgierskiej, 
arcyksiążę Fryderyk. 

Dobra b. komory cieszyńskiej 
powiększyły się i obejmowały w chwi- 
li zakończenia wojny Światowej Ol- 
brzymi obszar blisko 65000 h. w 5 
powiatach administracyjnych i 
gminach, z zarządem głównym (Ko- 
mora) w Cieszynie na starym zamku 
piastowskim. 

Dobra te, po rozpadnięciu się 
Austrji, Rada 
Cieszyńskiego obłożyła sekwestrem. 
Gdy decyzją Rady Ambasadorów z 
dnia 28 lipca 1920 r. podzielońo 
Śląsk Cieszyński pomiędzy Polską i 
Czechosłowacją, granica państwowa 
przecięła dobra cieszyńskie, pozosta- 
wiając znaczną ich część po drugiej 
stronie. 

Rząd polski utrzymał zarząd pań- 
stwowy dóbr cieszyńskich aż do ra- 
tyfikacji traktatu pokoju z Austrją, 
poczem na podstawie art. 20 traktatu 
zawartego w St. Germain przejął je 
na własność państwową. Przypadła 
Polsce część dóbr cieszyńskich obej- 
muje przeszło połowę lenna „Księ- 
stwo Cieszynskie“, znaczną część 
dawnych dóbr fideikomisowych i kil- 
kaset hektarów drobnych nierucho- 
mości wolnodziedzicznych, razem oko- 
ło 30.000 ha. z zamkiem cieszyńskim, 

kilku nadleśni- 
ctwami, browarem, fabryką  likierów 
it. p. 

Dobra b. Komory cieszyńskiej 
przyjęło Państwo Polskie na mocy 
traktatu pokoju, który przekazał pań- 
stwom sukcesyjnym dobra państwo- 
we koronne (lenno) i wszelką wla- 
sność b. rodziny panującej. Czecho- 
słowacja przejęła na tej samej pod- 
stawie drugą część dóbr b. Komory 
cieszyńskiej. Tak samo przejęły dobra 
b. rodziny panującej. i inne państwa 
(Rumunja, Jugosławja i Włochy). 
Rząd Austrji również zgłosił wartość 
majątków prywatnych rodziny habsbur- 
sko-lotaryńskiej do Komisji Odszko- 
dowań (w tem także fideikomis cie- 
szyński), dając tem wyraz  przekona- 
niu, iż dobra te należą do mienia 
przekazanego traktatem pokoju pań- 
stwom sukcesyjnym. 

Ostatni użytkowca fideikomisu cie- 
szyńskiego arc. Fryderyk wystąpił w 
r. 1925 ze skargą sądową przed Są- 
dem Okręgowym w Cieszynie przeciw 
Skarbowi Państwa Polskiego o zwrót 
dóbr b. Komory, opierając się na 
twierdzeniu, iż traktat pokoju przeka- 
zał państwom sukcesyjnym tylko pry- 
watne dobra całej b. rodziny panują- 
cej, jako takiej, a nie - także . majątki 
prywatne poszczególnych członków 
tej rodziny i że fideikomis cieszyński 
nie należał do całej rodziny tylko do 
linji arc. Karola Ludwika. Oczywiście 
temu ostatniemu przeczy treść testa- 
mentu arc. Karola Ludwika, normują- 
cego statut fideikomisu. 

Proces, w którym obok arc. Fry- 
deryka wystąpił arc, Albrecht (syn 
pierwszego) oraz jako kurator wę 
fideikomisowego b. rodziny panującej 

arc. Józef, trwał dwa lata w I instancji 
i zakończył się wyrokiem oddalają- 
cym powodów odnośnie do całych 
dóbr fideikomisowych. Wygrany przez 
Habsburgów objekt wynosi drobny 
ułamek przedmiotu sporu, a miano- 
wicie dobra wolnodziedziczne  arc. 
Fryderyka o obszarze zaledwie kilku- 
set hektarów. 

  

do rozwoju pomysłów mają takie tka- 
Cczki, kiedy wyrabiają samodziały z 
farbowanega Inu, wełny, lub połącze- 
nia jednego z drugim. 

Dziś, niestety, zaginął sposób far- 
bowania surowców farbami  roślinne- 
mi a jeżeli gdzieś się i zachował, to w 
bardzo nielicznych chatach. Farby 
anilinowe, sprowadzane z miasta, za- 
stąpiły z powodzeniem dawne sposo- 
by farbowania, lecz jaskrawy koloryt, 
tak właściwy anilinie, nigdy nie bywa 
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— daje bardzo subtelne obrusy, które 
dziś mają tak wielkie pawodzenie w 
najbardziiej. inteligentnych nawet mie- 
szkaniach w miastach. 

Z takiegoż naszego Inu te same 
tkaczki wiążą koronki, o bardzo mi- 
sternych nieraz wzorach, któremi ob- 
szywają ręczniki u dołu, koszule a nie- 
raz. i prześcieradła. 

Lecz największe pole do fantazji   

stosowany przez baby wiejskie w czy- 
stym tonie, tylko złamanym domiesz- 
ką szarego lub bronzowego koloru. 

Z takiego farbowanego Inu przez 
długie zimowe wieczory wyrabiają ba- ' 
by wiejskie swe kilimy, które są za- 
wsze zawdzięczając, jak już powie- 
działem poprzednio prymitywnej  for- 
mie warsztatu, a ornamentach geome- 
trycznych. A tych ornamenżów jest 
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Nurjer rdspodarczy Ziem Wychodnic 
Wzrost spożycia węgla w w-wie wileńskiem 
Nasze wydawnictwa. statystyczne 

czynią wrażenie, że układane są w ten 

sposób, by jaknajmniej można było o- 
siągnąć z nich korzyści. Chcący zba- 
dać jakikolwiek specjalny odcinek te- 
rytorjalny natrafia na takie przeszko- 
dy, że wprost opadają ręce. Przyczyna 
tego tkwi między innemi w źle zrozu- 
mianych względach  oszczędnościo- 
wych, a równocześnie w  naginaniu 
materjału statystycznego do admini- 
stracyjnych granic działania np. jakie- 
gokolwiek urzędu bez uwzględnienia 
tych zagadnień dla których materjał 
statystyczny może się okazać potrze- 
bny. Jako przykład należy tu podać 
wydawnictwo Ministerstwa Kolei ,,Ro- 
cznik statystyczny przewozu towarów 
na polskich kolejach państwowych". 
Ani ekonomista czy statystyk, ani wo- 
góle interesujący się sprawami gospo- 
darczemi, bez wydawnictwa obejść nie 
może — a jednak korzystać można z 
niego tylko w odniesieniu bądź da te- 
renu całego Państwa, bądź terenu po- 
szczególnych dyrekcyj kolei państwo- 
wych. Badanie — jakie ilości zostały 
wywiezione ze stacyj na terenie da- 
nego województwa lub na teren wwie- 
zione już jest utrudnione i nie można 
uzyskać cyfr ścisłych, bowiem wobec 
przyjęcia wysokich norm relacyjnych 
nadania rubryka „stacje pozostałe' lub 
„stacje różne danej Dyrekcji staje się 
pozycją bardzo poważną a zarazem nie 
uchwytną, ponieważ nie jest znanem w 
jakiej mierze wchodzą tu w grę stacje 
danego województwa. Dość powie- 
dzieć, że podliczając na podstawie „Ro 
cznika”* za r. 1927 import węgla Ка- 
miennego do w-wa Wileńskiego otrzy- 
małem cyfrę 81600 tonn ładunku skie- 
rowanego do stacyj „rožnych“ (wzglę 
dnie „pozostalych“) Dyrekcji Wileń- 

skiej, a obok tej nieuchwytnej pozy- 
cji zaledwie 49370 tonn ze wskazaniem 
stacyj przeznaczenia na terenie woje- 
wództwa Wileńskiego. 

Zatrzymałem się nieco dłużej nad tą 
sprawą celem usprawiedliwienia szczu 
płych cyfr informacyjnych jakie poni- 
żej podaję w związku zzobrazowaniem 
wzrostu spożycia węgla w wojewódz- 
twie Wileńskiem, zmuszony bowiem 
byłem zaniechać podliczenia według 
stacyj, ograniczając się przeważnie do 
przytoczenia cyfr z wykazu „główniej 
szych stacyj przybycia węgla” w cyto- 
wanym. „Roczniku”. 

Ża ostatnie 9 miesięcy .1924 r. do 
Wilna przybyło 13837 tonn węgla ka- 
miennego, wówczas gdy do najbliższe 
go do nas ośrodka przemysłowego, 
Białegostoku — 40298 tońń. „Rocz- 
nik statystyczny* odnośnych cyfr dla 
następnych lat 1925 i 1926 nie podaje 
(z wyjątkiem dla Białegostoku za 1926 
r. — 42798 tonn) — skąd można wnio 
skowač, że cyfry przywozu nie były 
znaczne. Za rok 1927 Wilno jako sta- 
cja odbiorcza otrzymała 56414 tonn, 
Białystok — 67324 tonn. Można zatem 
przyjąć z bardzo dużem przybliżeniem 
że spożycie węgla przez Wilno w poró 
wnaniu do 1924 r. wzrosło trzykrotnie. 
Inne stacje odbiarcze (Landwarów, N. 
Wilejka) w imporcie miały względnie 
nieznaczny udział. Spożycie węgla ka- 
miennego na terenie całego wojewódz- 
twa prawdopodobnie zbliżone jest do 
cyfry 60.000 tonn. 

Konsumpcja innych gatunków węgla 
na terenie województwa Wileńskiego 
jest minimalna. Węgiel brunatny wogó 
le nie jest w użyciu, koksu węglowego 
wwieziono do Wilna 675 tonn w roku 
1927 (cyfrę tę należy przyjmować z 

zastrzeżeniem, bowiem trudno orzec 
ile z nieuchwytnej obok pozycji 2563 

tonn przypada na w-wo Wileńskie). 
W tymże roku na stację Wilno przyby- 
ło miału węglowego i koksowego 3302 
tonn i do N. Święcian 300 tonn. 

Harski. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Rozporządzenie o przemiale pszenicy 
i żyta. W numerze 87 Dziennika Ustaw zo- 
stało ogłoszone rozparządzenie Władz Cen- 
tralnych o przemiale pszenicy i żyta. Roz- 
porządzenie to zabrania od dnia 13 listopa- 
da rb. przemiału pszenicy na mąkę gatunku 
wyższego ponad 65 proc. oraz zamieniając 
częściowo rozporządzenie poprzednie (z dn. 
14 września rb.) w sprawie ograniczenia 
przemiału żyta, zakazuje przemiał żyta na 
mąkę gatunku wyższego ponad 70 proc. — 
to ostatnie ograniczenie obowiązuje od dn. 
20 października. Od tych samych dat za- 
kazuje się używanie w piekarniach wyższych 
gatunków mąki niż określone w powyższem 
rozporządzeniu. 

— Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Ku- 
pców i Przem. Chrześcijan w Wilnie. W dniu 
wczorajszym odbyło się posiedzenie Zarzą- 
du Stowarzyszenia Kupców i Przemysłow- 
ców Chrześcijan. Po wysłuchaniu referatu 
o stanie bilansu handlowego zapadły nastę- 
pujące uchwały: 

1) Stworzyć przy Stowarzyszeniu sekcję 
popierania wytwórczości polskiej. 

2)Wydać odezwę do kupców wileńskich, 
ażeby zechcieli w swoich zakładach handlo- 
wych sprzedawać przedewszystkitem wyro- 
by krajowe, wyjaśniając klijenteli koniecz- 
ność popierania rodzimego przemysłu, tak ze 
względu na jakość towarów polskich, nie u- 
stępujących w całym szeregu artykułów (0- 
buwie, galanterja, wełniane i bawełniane wy- 
roby, pończochy, nici i t. d. jakości towarów 
zagranicznych, jak i ze względu na ujemne 
kształtowanie się od szeregu miesięcy bilan- 
su handlowego. 

3) Zwołać walne zebranie członków Sto- 
warzyszenia, poświęcone powyższej akcji, о- 
raz 

4) w razie stworzenia w Wilnie jakiego- 
kolwiek obywatelskiego Komitetu, mającego 
na celu zadanie popierania wytwórczości 
krajowej, przystąpić do Komitetu i zachęcać 
wszystkich kupców polskich do przystąpie- 
nia do tegoż. 

Ostatnie słowo w dziedzinie obliczeń 
taryfowych 

Wyszła z druku nowa książka p. t. „No- 
wy system obliczeń odległości taryfowych". 

Komu z urzędników zatrudnionych przy 
obliczaniu odległości taryfowych nie są zna- 
ne trudności, jakłe należy przezwyciężyć 
aby wyliczyć odległości taryfowych  (naj- 
krótszych) pomiędzy stacjami nadawczej i 
odbiorczej? 

Wystarczy powiedzieć, że ustalenie od- 
ległości taryfowych pomiędzy  poszczegól- 
nemi, nie węzłowemi stacjami, przy posłu- 
giwaniu się „wykazem odległości  taryfo- 
wych* (wydaniem  urzędowem) wymaga 
odnalezienia w różnych rozdziałach tej ob- 
szernej księgi, 12-tu cyfrowych danych, roz- 
łożenia tych danych na 4 sumy (trzycyfro- 
we) i wynalezienia najmniejszej z nich 

Wykwalifikowani taryfowi  rachmistrze 
i pracownicy biur prywatnych wypisującyzh 
lub sprawdzający listy przewozowe tracą 
b. dużo czasu na tę robotę, a co jest zupeł- 
nie naturalne często przez omyłkę powodu- 
ja stratę dla wysyłającego. 

„Nowy system obliczania odległości ta- 
rylowych'za pomocą zupełnie nowego i nad 
zwyczaj uproszczonego systemu wyliczania 
ułatwia ciężkie zadanie dokładnego wylicza- 
nia odległości. 

Wydawcy dołączają do książki dosko- 

nale opracowaną i starannie wykonaną ma- 
pę (szematyczna) dróg żelaznych na całem 
terytorjum Polski z cyfrowemi danemi, wy- 
rażającemi odległości pomiędzy wezłowemi 
stacjami z dokładnością do 10 mtr. 

Należy przypuszczać, że książka ta bę- 
dzie miała szerokie zastosowanie wśród 
osób wysyłających często ładunki towaru, 
będzie ona bowłem pożyteczną każdemu 
przedsiębiorstwu również i jako podręcznik 
dla kontroli państwowej Min. Komunikacji 
(przy obszernem zastosowaniu na stacjach 
towarowych) oraz Min. Przemysłu i Handlu. 

© 
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Pogrzeb Ś. p. prof. Lukaszewicza. 
W dniu wczorajszym odbył się 

pogrzeb zmarłego w dniu 20 b. m. 
profesora U. S. B. š. p. Józefa Łu- 
kaszewicza. 

O godz. 10 rano w kościele Św. 
ana odprawiona została „Msza Ża- 

łobna. Wnętrze kościoła zapełniły 
tłumy, przybyłe, aby oddać ostatnią 
posługę zmarłemu. 

Na pierwszym planie ciało profe- 
sorskie U.S.B. z Senatem na czele, 
p. Wojewoda Raczkiewicz, występują- 
cy z ramienia Marszałka Piłsudskiego, 
gen. Dąb-Biernacki,  vice-prezydent 
Czyż oraz licznie zebrana młodzież 

KRO 
ŚRODA 

28 Dziś Wschód sł. g. 6 m. 11 

Rafała Zach. sł. o g. 16 m. 38 
jutro 

Chryzanta 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorciogji ©. $. В. 

z dnia — 23-X 1928 r. 

Ciśnienie J 761 
średnie w m. | : 

Temperatura J 
średnia l AC. 

Opad zado-) _ 
bę w mm ] 

Wiatr ! 
orzeważający 1 

Uw agi: pogodnie. 

Minimum za dobę -- 750. 

Maximum na dobę 15'C. 

Południowy. 

Tendencja  barometryczra: stan stały 
nast. wzrost ciśnienia. * 
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URZĘDOWA. 
— Depesze kondolencyjne p. Wojewo- 

dy. Z powodu Śmierci zasłużonego bojowni- 
ka o wolność Ś. p. profesora Łukaszewicza, 
p. Wojewoda Raczkiewicz przesłał na ręce 
Wdowy pismo z wyrazami kondolencji. Po- 
dobną depeszę przesłał p. Wojewoda na rę- 
ce wdowy z powodu Śmierci zasłużonego 
działacza na polu oświaty Ś. p. doktora 
Czarkowskiego. 

— Zmiana dysłokacjj Sądów Pokoju. 
W myśl rozporządzenia Min. Sprawiedliwo- 
ści w sprawie zmiany dysłokacji Sądów Po- 
koju w Okręgu Wileńskim poczynając od 1 
1-XII r. b. gmina Bakszty została wyłączo- 
na z okręgu Sądu Pokoju w Iwieńcu i włą- 
czona do okręgu Sądu Pokoju wWołoszy- 
nie. 

MIEJSKA. 
— (0) Posiedzenie miejskiej komisji te- 

chnicznej. We czwartek, dnia 25 paździer- 
nika, odbędzie się w Magistracie posiedze- 
nie miejskiej komisji technicznej z następu- 
jacym porządkiem dziennym: 1) sprawozda- 
nłe z robót przy kopaniu rowów na Zwie- 
rzyńcu, 2) rozpatrzenie projektu stacji oczy- 
szczania Ścieków na ul. Gazowej, 3) po- 
twierdzenie konieczności zmiany regulacji 
ul. Królewskiej i zamiany powierzchni, 4) 
sprawa dokształcania personelu techniczne- 
go, 5) rozpatrzenie etatów personelu tech- 
nicznego wydziałów budowlanego,  drogo- 
wego i pomiarów, 6) ustalenie posad tech- 
ników okręgowych, 7) unormowanie wyna- 
grodzenia personelu technicznego. 

— (0) Choroby zakaźne w Wilnie. We- 
dług danych wydziału zdrowia Magistratu, 
w ubiegłym tygodniu zachorowało w Wil- 
nie na tyfus brzuszny 6, zapałenie opon 
mózgowychl,  płonicę 5, błonicę 5, ospę 
wietrzną 2, krztusiec 2, grypę 2 i gruźlicę 
14 osób. 

KOMUNIKATY. 
— Wezwanie Polskiej Macierzy Szkol- 

nej Z. W. Zarząd Centralny Polskiej Macie- 
rzy Szkolnej Z. W. poleca wszystkim Za- 
rządom swoich Kół i Domów Ludowych tak 

w Wilnie jak i na prowincji oraz Nauczy- 
cielstwu wzięcie czynnegó udziału w pra- 

cach Komitetów urządzających obchody w 

dniu jedenastego listopada b. r. jako w 10- 
lecie rocznicy odzyskania Niepodległości Pol- 
ski. W Domach ludowych i szkołach należy 

koniecznie urządzić w dniach 10 i 11 listo- 

pada odpowiednie odczyty na temat „Jak 

Polska odzyskała niepodległość* i przedsta- 
wienia. 

  

niezliczona ilość, Mnóstwo podobnych 
sobie, lecz zawsze jakaś odmiana, czy 
ni go coraz to innym, coraz to bogat- 
szym i ciekawszym. Przecudowną ko- 
lekcję takich kilimów oglądać możemy 
w muzeum  Etnograficznem U. S. B. 
Tam dopiero naocznie możemy się 
przekonać, jak bogatą jest ta dziedzi- 
na twórczości na Wileńszczyźnie, na- 
Ocznie sprawdzić, że ciągłość tradycji 
nie zamarła, żyje wśród ludu, i tylko 
trzeba czujnej ręki, aby skierowywała 
w porę z manowców na drogi właści- 
we. Kolory: kilimów, jak powiedzia- 
łem są zgaszone, są trochę smętne, jak 
cała Wileńszczyzna, jak charaktery i 
usposobienia ich wytwórców. Lecz te 
smutne kolory są zawsze zharmonizo- 
wane, nigdy nie krzyczą niepotrzebną 
jaskrawą nitką, lub też przypadkowym 
dysonansem. у Ra 

Najwięcej ulubione kombinacje ko- 
lorytyczne są fjoletowe z szarym, lub 
żółte z czarnym, ale spotykamy też 

wszystkie odmiany różowych,  zielo- 

nych i niebieskich. * 
Każdy taki kolorowy samodział ma 

swoje zastosowanie, a więc żółte z 
czarnym służą przeważnie na pokrycie 

bud, na obwijanie siana lub słomy na 
wozie, jako dery dla koni, natomiast 

weselsze, jak różowe i błękitne — ja- 

ko kapy, Obrusy, lub na Ścianę przed 
łóżkiem, jako kilim.<w= 

Kilka takich fotografij samodzia- 
łów podaję jako przykład w artyzmie 
dzisiejszym. Dają one naturalnie po- 

. jęcie tylko o rozmaitości wzorów, na- 
tomiast nic nie mówią o kolorystycz- 
nem rozwiązaniu. Natomiast w muze- 
um U.S. B. nietylko znajdujemy 
przebogate odmiany ornamentacyjne 

i kolorystyczne, lecz też i kolekcje 
kilimów o całkiem odmiennym  spo- 
sobie tkanin, tak zwanego „z supeł- 
kowaniem“ kilimy, czyli samodzialy 
na Wileńszczyżnie, jak też pierniki 
i palmy, o których będę mówić oso- 
bno—są to najciekawsze i najwięcej 
charakterystyczne wyroby ludu nasze- 
go. Są i będą ciekawe zawsze i 
wszędzie, więc też dbać trzeba, aby 
piorunochronów,  zabezpieczających 
przemysł ludu przed zanikiem było 
jak można więcej i na każdem mo- 
żliwem miejscu. Tak, jak T-wo Po- 
pierania Przemysłu Ludowego, rów- 
nież skutecznie mogłaby działać ple- 
banja w każdej. wsi. Znam proboszcza 
w Żołudku, który takiemi rzeczami 

się interesuje, czuje i rozumie war- 

tość wyrobów ludowych, sam zresztą 

ma bogatą kolekcję pasków „i krajek 

wiejskich, którą to kolekcją wzbogaci 

kiedyś muzeum etnograficzne. Taki 

inteligentny proboszcz, gdyby chciał, 

mógłby wielką rolę odegrać w popie- 

raniu sztuki ludowej.ą ‹ 3 
A takich plebanij przecież "dużo. 

Proboszczom lub wikarym, mającym 

ciągłą styczność z ludnością, —łatwiej 

jest wynajdywać talenta, lub też rze: 

czy, nadające się do zbiorów, charak- 

teryzujących nasz przemysł ludowy 

istniejący, lub zamierający. Obyż dzi- 

siejsze tendencje uzdrowienia sztuki 

ludowej nie przeszły bez echa.f 
ergo. 3 

  

  

uniwersytecka ze sztandarami korpo- 
racyjnemi. 

Po nabożeństwie na dziedzińcu 
ks. Piotra Skargi ]. M. ks. dr. Cz. 
Falkowski wygłosił podniosłe prze- 
mówienie, poczem kondukt pogrzebo- 
wy ruszył na cmentarz Rossa. 

Na grobie złożono kilkanaście 
wieńców, a wśród nich od Pana 
Marszałka Piłsudskiego z napisem: 
„Więźniowi Szliselburskiemu od Jó- 
zefa Piłsudskiego", od p. Wojewody 
Raczkiewicza, kolegów, słuchaczy 

NIKA 
Zwracamy uwagę, że sobota dzień 10 

listopada poświęcony być winien wspomnie- 
niom poległych Obrońców Wolności naczej. 
Niedziela zaś, dzień 11 listopada, jako wła- 
ściwa rocznica jest dniem radości i odpo- 
wiednio do tego święconym być winien. 

Walne zebranie członków oddz. Wil. 
'T-wa Rolniczego. W dniu 3-go listopada r. 
b. o godz. ll-ej rano odbędzie się w Osz- 
mianie w łokalu Związku Ziemian walne ze- 
branie członków oddziału Wileńskiego To- 
warzystwa Rolniczego z następującym po- 
rządkiem dziennym: 

1)Sprawozdanie z. działalności Oddzia- 
łu Wileńskiego T-wa Rolniczego w Oszmia- 
nie. 

2) Żywienie krów w sezonie bieżącym 
— odczyt inspektora hodowli Wileńskiego 
T-wa Rolniczego p. Franciszka Wierzbicki 
ga. 

3) Dyskusje. . 
Przerwa obiadowa od 2—4-ej. 
4) Organizacja gospodarstw na Wileń- 

szczyźnie — odczyt vice prezesa Wileńskie- 
go T-wa Rolniczego p. Zygmunta  Ru- 
szczyca. 

5) Znaczenie Inu w plodozmianie na- 
szych gospodarstw i jego przeróbka mecha- 
niczna oraz organizacja spółek i spółdzielni 
plantatorów Inu — odczyt p. inż. Leona Re- 
gulskiego. 

AKADEMICKA. 
— Czwartek Akademicki. Dnia 25 bm 

w_ sali Śniadeckich USB. odbędzie się 
„Czwartek Akademicki”, pierwszy z cyklu 
„Czwartków* w nowym roku akademickim. 
Treść jego jest specjalnie przystosowana 
dla koleżanek i kolegów nowowstępujących. 
Na program złoży się: część informacyjna, 
część obrzędowa oraz wypisy z „Żywej 
Gazetki”. Wstęp dla akademików koniecz- 
ny, dla gości wolny. 

— Konkurs na model munduru akade- 
mickiego dla członków Stowarzyszenia Bra- 
tnia Pomoc Polskiej Młodzieży Akademic- 
kiej uniwersytetu Stef. Batorego w Wilnie. 
Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Pol- 
skiej Młodzieży Akademickiej uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie niniejszem roz- 
pisuje konkurs na model munduru dla człon- 
ków Stowarzyszenia „Bratnia Pomoc* Pol- 
skiej Młodzieży Akademickiej Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie. 

W konkursie mogą brać udział wszy- 
scy członkowie Bratnich Pomocy, zrzeszo- 
nych w Ogólnopolskim Związku  Bratnich 
Pomocy Młodzieży Akademickiej, chrześci- 
jańskie firmy handlowe, oraz osoby zainte- 
resowane. 2) Projekt winien obejmować ca- 
łość munduru męskiego. 
3) Projekt munduru winien być wykonany 
na papierze rysunkowym w barwach natu- 
ralnych. Pożądane są modele wykonane w 
całości z materjałów. 4) Model winien być 
wykonany w skali nie mniejszej niż 1:4. 
5) Ogólny charakter munduru nie może 
zbytnio odbiegać od form ubiorów męskich 
ogólnie przyjętych. 6) Do modelu winien 
być załączony dokładny kosztorys ze wzglę- 
du na pożądaną taniość munduru. 7) Mo- 
dele winny być opatrzone godłem (bez pod- 
pisu projektodawcy) i złożone w rulonach 
zapieczętowanych. 8) Do projektu winna 
być załączona koperta zaklejona, zaopatrzo- 
na tem samem godłem, którem jest opatrzo- 
ny projekt. W kopercie winno się znajdować 
imię, nazwisko oraz dokładny adres proje- 
ktodawcy. Projekty opatrzone miast godła, 
imieniem i nazwiskiem rozpatrywane nie bę- 
dą. 9) Do oceny projektów zostanie powo- 
łane specjalne jury konkursowe. 10 Wyrok 
sądu konkursowego zostanie podany do 
ogólnej wiadomości drogą ogłoszeń. 11) Za- 
rząd Stowarzyszenia „Bratnia Pomoc" wy- 
znacza trzy nagrody pieniężne dla trzech 
projektów uznanych przez jury za najbar- 
dziej odpowiednie: 1-szą w sumie 300 zł., 
Il-ga w sumie 150 zł. i Ill-cią w sumie 50 zł. 
12) Zarząd Stowarzyszenia „Bratnia Po- 
moc* zastrzega sobie ostateczną decyzję co 
do wprowadzenia w życie jednego z trzech 
projektów, uznanych przez jury za najbar- 
dziej odpowiedni. 13) Prace konkursowe 
winny być nadsyłane pod adresem: Stowa- 
rzyszenie Bratnia Pomoc Polskiej Młodzie- 
ży Akademickiej Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego w Wilnie ul. Wielka 24. 14) Termin 
prekluzyjny nadsyłania prac * konkursowych 
wyznacza się niniejszem na dzień 15 grud- 
nia 1928 r. Po tym terminie prace przyjmo- 
wane nie będą. 

RÓŻNE. 
— Wileńskie Koło Związku Biblioteka- 

rzy Polskich dla uczczenia pamięci swego 
pierwszego _ przewodniczącego, a ostatnio 
zastępcy przewodniczącego Ś. p. dr. Ludwi- 
ka Czarkowskiego złożyło kwotę 50 zł. na 
pomnożenie funduszu pomnikowego  Zmar- 
łego. Równocześnie Zarząd prosi Członków 
Koła o gremjalne wzięcie udziału w pogrze- 
bie dnia 24-X 1928 r. 

— Siedmiolecie CZarnej Trzynastki. 18 
"października b. r. obchodziła Czarna Trzy- 
nastka Wil. Druż. Harcerska  siedmiolecie 
swego istnienia. Na program uroczystej 
zbiórki drużyny w „Marnym Widoku“ zło- 
żyły się: apel, gawęda drużynowego „Na- 
sze siedmiolecie*, odśpiewanie kilku piose- 
nek harcerskich, odczytanie nowego regula- 
minu drużyny, złożenie przyrzeczenia har- 
cerskiego przez ośmiu nowych członków 
drużyny, wręczenie krzyżów harcerskich, 
przemówienie drużynowego i śpiew. 

Czarna Trzynastka to dość liczna dru- 
żyna harcerska składająca się z trzech gro- 
mad: „wilczkow“ — 12 członków, „harcow- 

ników — 42 członków i „włóczęgów '—17 
członków. W lecie r. b. urządziła drużyna 
obóz stały w mies. lipcu na granicy litew- 
skiej k. Ignalina i obóz wędrowny nad Bał- 
tyk w mies. sierpniu.- 

Koło przyjaciół drużyny z p. inż. H. 
Jenszem jako przewodniczącym na czele 
pracuje i pomaga drużynie b. dobrze. 

— Osobiste. Przybył do Wilna prof. 
Motris, znany w Polsce i zagranicą profe- 
sor tańców. W najbliższym czasie ma on 
założyć w mieście naszem instytut tańców 
salonowych zorganizowany i prowadzony 

1 sposób nowoczesny. 

   

    

TEATR i MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia”'). Wystę- 

py Marji Gorczyńskiej. Dziś i jutro, dwa 

    

.
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Dyrekcja Uniwersyteckiej Bihijofeki Publicznej 
wyraża w imieniu swojem i personelu Bibljoteki żal z powodu zgonu 

s Tp. 

Dr. Ludwika Czarkowskiego 
swego pierwszego st. bibljotekarza, niestrudzónego współorganizatora 

w roku 1919. 

Choroba, która przed 3-ma laty zmusiła Zmarłego do opuszczenia 
stanowiska, nie przerwała jego bliskiej łączności z naszą instytucją. 

Pamieć Zmarłego ze czcią będzie przechowywana w dziejach Bibljoteki 

Wyrazy głębokiego współczucia składą 

STOWARZYSZENIU LEKARZY POLAKÓW w WILNIE 
z powodu zgonu długoletniego Prezesa Stowarzyszenia 

= + P. 

Dr. Ludwika Czarkowskiego 
Związek Lekarzy Żydów w Wilnie, 

ostatnie razy Marja Gorczyńska wystąpi w 
krotochwoli W. Rapackiego „Panna z dobre 
go domu”, na której publiczność wprost się 
zaśmiewa, a Marja Gorczyńska jest codzien- 
nie przedmiotem gorących owacyj. 

„W rajskim ogrodzie". Ostatnią krea- 
cja, jaką Marja Gorczyńska obdarzy Wilno, 
będzie rola Tilly w sensacyjnej  komedji 
Bernauera i Oesterreichera „W rajskim о- 
grodzie“. Premjera w piątek. 

Reduta na Pohulance. Dziś poraz. drugi 
„Car Paweł I* D. Mereżkowskiego z Juno- 
szą Stępowskim w postaci tytułowej. 

Prócz świetnego artysty w przedsta- 
włeniu bierze udział cały zespół Reduty. 

Bilety wcześniej do nabycia w „Orbi- 
sie" a wieczorem w kasie teatru. 

Początek punktualnie o godz. 20-ej 
Jutro „Car Paweł I". 
— U techników. Dnia 26 października 

r. b. w piątek, o godz. 8 wiecz. w sali Sto- 
warzyszenia Techników  (Wiłeńska 33) p. 
inżynier Witold Małkowski wygłosi odczyt 
pod tytułem: „Stosunek technika do teatru". 

Wejście dla członków Stowarzyszenia 
i wprowadzonych gości bezpłatnie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Postrzelony. W nocy na 23 bm. do 

szpitala Żydowskiego dostawiono z raną 
postrzałową w ramie Jana Skryńskiego (Je 
rozolimska 4). 

Dochodzenie ustaliło, iż Skryfskiego 
wystrzałem z rewolweru |zranił jego praco- 
dawca Bronisław Truszlewicz. 

Sprawcę aresztowano. Truszlewicz usi- 
łował zabić Skryńskiego na tle porachun- 
ków osobistych. 

— Pożar folwarku. Dn. 23 bm. o g. 
2 m. 30 wybuchł pożar w folwarku Biała- 
Woda gm. Rukojńskiej. W czasie pożaru 
doszczętnie spaliła się stodoła ze zbożem na 
szkodę Banku Rolnego w Wilnie. Straty wy 
noszą około 35 tys. zł. 

Dochodzenie ustaliło, 'iż pożar powstał 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się z 
ogniem. 8 

Majątek Biała-Woda wydzierżawiał Fran 
ciszek Kiezunia. 

SPORT. 
— (0) Inwestycje sportowe. W sobotę, 

dnia 27 października w sali posiedzeń Rady 
miejskiej, odbędzie się plenarne posiedzenie 
miejskiego komitetu W. F. i P. W. Porzą- 
dek dzienny zawiera sprawy następujące: 
1) sprawa inwestycyj sportowych na se- 
zon zimowy  1928— 29 r. a) urządzenie 
skoczni narciarskiej, b) toru saneczkowego, 
2) sprawa uruchomienia poradni sportowo- 
lekarskiej, 3) sprawa udzielenia subwencji 
na uruchomienie strzelnicy  małokalibrowej, 
4) sprawa pływalni, 5) sprawa preliminarza 
budżetowego na rok 1928—29. 
Otwarcie krytej eż Ośrodka W. F. 

Ino, 
W najbližszą niedzielę, dnia 28-X b. r. 

o godz. 10 rano odbędzie się uroczystość 
otwarcia krytej strzelnicy Ośrodka W. F. 
Wilno w ogrodzie Bernardyńskim. 

Program przewiduje: o godz. 10 rano 
przecięcie symbolicznej wstęgi przez Prze- 
wodniczącego Miejskiego Komitetu W. F. i 
P. W. O godzinie 10 m. 5 oddanie strzału 
do honorowej tarczy. O godz. 10 m. 30 od- 
danie pierwszego strzału w konkursie. 

Z okazji otwarcia strzelnicy zorganizo- 
wane zostaną następujące konkursy strze- 
kckie z broni małokalibrowej. 

1) Konkurs strzelecki dla senjorów. na 
50 mtr. w którym wezmą udział wyborowe 
zespoły: Wojska, Zw. Strzeleckiego Pol. KI. 
Sp. i hufców szkolnych każdy w składzie 
3 osób. 

2) Konkurs strzelecki dla junjorów na 
50 mtr. dla zespołów Zw. Harc. Stow. Mł. 
Polskiej, Sokoła i hufców szkolnych (drugi 
zespół) zespół składa się z 3 osób jak w 
konkurste senjorów. 

3) Konkurs na 25 mtr. dostępny dla 
wszystkich zgłaszających się za opłatą 10 
gr. od naboju. 

Karabinki na miejscu. Początek strzelań 
o godz. 16 — koniec o godz. 20. Najlepsi 
strzelcy w każdej kategorji zostaną nagro- 
dzeni żetonami i dyplomami. 

RIEŁDA WARSZAWSKA 
23 października 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

  

     
        
    

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,88 8,90 8,86 
Belgja | 123.91 124.22 123,50 

Holandja 357.45 358.35 356.55 
Londyn 43,25 43.35 43,14 
HNowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 
Stokholm 238,40 239,— 237,80 
Kopenhaga 237,70 — 238,30 — 237,10. 
Paryż 34,83, 34.92 34.74 
Praga 26,42 26.48 26.36 
Szwajcarja 171.61 172.04 171.18 
Włochy 46,72 46,84 46.60 
Wiedeń 125,32 125.63 | 125.01 
Marka niem. w obrotach nieoficjal. 212.40 
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1 PRZECHADZEŃ URBANISTYCZNYCH. 
Skandaliczne prowadzenie robót 

miejskich. 
Już nie od dziś dnia Magistrat wileń- 

ski słynie z niechlujnego prowadzenia ro- 
bót miejskich, opieszałego ich tempa, prze- 
rabiania jednego i tego samego po kilka 
razy, na skutek braku rutyny czy też nale- 
żytego przemyślenia tej lub innej decyzji 
itd. i td. Ten i ów jednak spodziewał się, 
że nowy Magistrat, ujawniający pewien Za- 
pał twórczy i aktywność, od której ze stro 
ny tej instytucji dawnośmy się odzwyczaili, 
zechce także wyplenić z korzeniami wszy- 
stkie te zastarzałe przywary. s, 

Stało się jednak inaczej. „Tradycje* 
okazały się silniejszemi od życia, a w re- 
zultacie... w rezultacie jesteśmy świadkami 
takich, naprzykład, obrazków jak ten, kiedy 
to niedawno podczas rozszerzania 
i „europeizowania* chodnika przy cukierni 
Rudnickiego od strony ulicy Wileńskiej, zby 
teczną ziemię usunięto na jeźdnię i łącznie 
z gruzami pozostawiono po ukończeniu ro- 
bót na wąskiej w tem miejscu ulicy. Wy- 
padł deszcz rzęsisty, zamieniając porzuconą 
ziemię w masę czarnego lepkiego błota, 
które się rozpłynęło na pół jezdni! Prze- 
chodnie, spychani z wąskiego mimo wszel- 
kich rozszerzań chodnika przez bardziej 
energicznych „bliźnich*, wpadali w to ho- 
rendalne błocko ze wszystkiemi wypływa- 
jącemi z tego stanu rzeczy smutnemi dla 
obuwia, no i zdrowia, konsekwencjami! 

Nadomiar złego, przejeżdżające przez 
tę wąską gardziel powozy, zwłaszcza samo- 
chody, wcinając się w to bajoro, ochlapy- 
wały nim szczodrze cisnących się w panicz 
nym strąchu do ścian przechodni! Stan ten 
trwał przez dni kilka. Ё 

Jeszcze bardziej oburzającą historję 
można po dziś dzień podziwiać przy apte- 
ce Rostkowskiego ua ul. Kalwaryjskiej, nie 
tam gdzieś na szarym jej końcu, a tuż za 
Zielonym Mostem. е 

Mianowicie, po przeprowadzeniu tam 
robót miejskich, pozostawiono w tem miejscu 
rozwalony chodnik na przestrzeni kilkuna- 
stu metrówi! Stan ten trwa już miesiąc z 
okładem (!) i, mimo protestu mieszkańców, 
Magistrat ani myśli naprawić niedbalstwa 
swych robotników! > 

Tak! minęły widać już te czasy, kiedy 
nie było muże związków klasowych, ale 
pracę najpospolitszego wyrobnika cechowa* 

ły staranne wykończenie i sumieaność, po- 
dyktowane pewnego rodzaju ambicją zawo- 

dową, a wreszcie zwykłą obowiązkowością. 
Dziś inne hasła przyświecają tym pa- 

nom: „Antuk, ci nia słyszał: „fajrant*|—rzu- 
caj robota i idzim do chałupy!* I choćby 
pozostawał jeden kamień do zabrukowania, 
jedna tylko cegła do wmurowania, rzucą 
wszystko, pójdą i ani się obejrząf... 

Przechodzień. 

RO TASSSNE TTK ROZNE TRWAC IA 
RAL JO. 

Środa dnia 24 października 1928 r. 
11,56—12,00: Transmisja z Warszawy: 

sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie oraz komunikat meteorologiczny. 

16,10- 16,30: Odczytanie programu dzien- 
nego i chwilka litewska. 16,30 — 16,45: 
Komunikat Związku Młodzieży Polskiej. 
16,45 — 17,35: Audycja „Słuchajcie, dzieci”. 
17,35 - 18,00: Audycja literacka z cyklu „Na- 
si najmłodsi radjo-pisarze*. . 18,00 — 19,00: 
Tr. z W-wy. Koncert w wyk. orkiestry PR. 
19,00—19,25: Audycja niespodzianka. 19,25 
- 19,50: „O poszanowaniu języka polskie- 
o“ odczyt wygł. Tadeusz  Lopalewski. 
9,55— : Sygnał czasu z Warszawy, Od- 
czytanie programu na czwartek i komunika= 

ty. 20,30 — 22,00: Tr. z W-wy. Koncert 
kameralny poświęcony muzyce czeskiej. 
Po koncercie: komunikaty: PAT., policyj- 
ny, sportowy i inne oraz muzyka taneczna. 

OFIARY. 
— Kazimierz Junosza-Stępowski na in- 

ternat dla niewidomych dzieci Zł. g 2 

  Nemezjusz Klemens Ogórkiewicz na prze- 

chodzce przysłuchuje się kukaniu zwierzy- 
nieckiej kukułki.
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4 SŁOWO 

: 8435. 1. A. „Barbakow Gnesia" w Drui, pow. Brasławski = = : онн RE : R 
s sprzedaż Kaca fokcowych. Birma Btkiaje i ód 1027 so х я Film, o którym mówić będzie Wilno! Film tysiąca sensacyj! Najcudowniejszy film świata! 

e 85 T an OWY Właściciel Barbaków Gnesia, zamieszkała tamże. 1502 — VI. Test „Kelios Super-Superszlagier $ z Pp i E B z gy” Reżyserja FRYDERIKA LANGA, 

Ša Sadi ооа a myzya reni | Wileńska 38. „UFA“ 1] w rol. główn.: Rudolf Klein- 
Do Rejestru Handtowego Dział A. sądu Okręgowego w Wiłnie 

wciągnięto następujące wpisy: 
w dniu 15. 9. 28 r. 

8519. I. A. „Kuszlański Aron* w Sołach, pow. Oszmiań- 
skim, sklep spożywczo galanteryjny. Firma istnieje od 1924 r. 
Właściciel Kuszlański Aron, zam. tamże. 1467 — VI. 
p BEMAR S AE DOTRZE a A S 

8520. I. A. „Kuszłańska Liba* w Župranach, gm. Solskiej 
pow. Oszmiańskim, sklep manufaktury. Firma istnieje od 1623 
roku. Właściciel Kuszlańska Liba zam. tamże. 

1468 — VI. 
8521. 1. A. „Kapłan Szloma* w Dołhinowie, pow. Wilejskim 

sklep drobnych towarów i resztek łokciowych. Firma istnieje 
od 1920 roku. Właściciel Kapłon Szloma, zam. tamże. 

1469 — VI. 

8522. I. A. „Sklep galanteryjny — ZACHĘTA — wyrobów 
Domu Serca Jezusowego* w Wilnie, ul. Zamkowa 5 sklep ga- 
lanteryjny. Firma istnieje od 1909 roku. Właściciel zarząd Zgro 
madzenia Sióstr Salezjanek w osobie kierowniczki Anny juś- 
kówny, zam. w Wilnie uł. W. Stefańska 37. Prokuientką jest 
Marja Aleksandrowiczowa, zam. w Wilnie, ul. Bonifraterska 
8 m. 7. 1470 — VI. 

w dniu 21. 9. 1928 r. 
8523. I. A. „Lewin Chana - Doba“ w Widzach, pow. Bra- 

sławskim, sprzedaż owoców. Firma istnieje od 1922 roku. 
Właściciel Lewin Chana-Doba, zam. tamże. 1474 — VI. 

8524. I. A. „Lewin Gita“ w Krewie, pow. Oszmiańskim, 
sklep spożywczy i drobnej galanterji. Firma istnieje od 1926 ro- 
ku. Właściciel Lewin Gita, zam. tamże. 1472 — VI. 

8525. I. A. „Lewin Krejna* w Krewie, pow. Oszmiańskim, 
piwiarnia ze sprzedażą zakąsek. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właścicel Lewin Krejna, zam. tamże. 1473 — М. 

8526. 1. A. „Biuro podań — Nochim Lewin — Oszmiana* 
skim sklep spożywczo — galanteryjny. Firma istnieje od 1923 
1921 roku. Właściciel Nochim Lewin, zam. tamże. 

i 1474 — VI. 

8527. I. A. „Lewin Samuel“ w Zabrzeziu, pow. Wołożyń- 
skim, sklep spożywczy, galanterji, żelaza i manufaktury oraz pi- 
wiarnia. Firma istnieje od 1905 roku. Właściciel Lewin Samu- 
el, zam. tamże. 1475 — VI. 

w dniu 21.9. 28 r. 
8528. I. A. „Lewin Szyfra* przy st. Gudogaje, gm. Polaiis 

skiej, pow. Oszmiańskiego, sklep spożywczy i żelaza. Firma ist- 
nieje od 1924 roku. Właściciel Lewin Szyfra ROEE 4 

1476 — VI. 

8529. I. A. „Libin Chana* w Nr owo Pohoście, pow. Bra- 
sławskim, drobna sprzedaż towarów spożywszych. Firma ist- 
nieje od 1920 roku. Właściciel Libin Chana, zam. tamże. 

1477 — VI. 

8530. I. A. „Lipkowicz Basia* w Krewie, pow. Oszmiań- 
skim, sklep resztek manufaktury. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właściciel Lipkowicz Basia, zam. tamże. 1478 — VI. 

8531. I. A. „Lipkowicz Ida“ w Krewie, pow. Oszmiańskim, 
sklep spożywczy i drobnej galanterji. Firma istnieje od 1927 ro- 
ku. Właściciel Lipkowicz Ida, zam. tamże. 1479 — VI. 

8532. I. A. „Lipkowicz Michla* w Krewie, pow. Oszmiań- 
skim, sklej spożywczo - galanteryjny. Firma istnieje od 1928 
roku. Właściciel Lipkowicz Michla, zam. tamże. 

1480 — VI. 

w dniu 22. 9. 1928 r. 
8533. 1. A. „Lipkowicz Mowsza* w Krewie, pow Oszmiań- 

skim, sklep mięsa. Firma ist. od 1921 r. Właśc. Lipkowicz Mo- 
wsza, zam. tamże. 1484 — VI. 

8534. 1. A. „Lis Abram w Lidzie, ul. Suwalska 70, zawodo- 
wy skup jaj. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Lis Abram 
zam. w Lidzie, ul. Szkolna 3. 1482 — VI. 

8535. 1. A. „Liwszyc Liba* w Nowo Pohoście, pow. Bra- 
sławskim, drobna sprzedaż towarów skórzanych i bakalejnych. 
Firma istnieje od 1920 roku, Właściciel Liwszyc Liba, zam. 
tamże. 1483 — VI. 

w dniu 15. 9. 28 r. 
8510. I. A. Z. Kessler - Zelman Kessler* w Wilnie, ul. Ka- 

sztanowa 2 - 18, sklep zawodowy starego żelaza i ntetalu. 
Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Kessler Zelman, zam. 
tamże. 1492 — VI. 

8511. I. A. „Klimaszewski Michal“ we wsi Sučkowo, gm. 
Smorgońskiej, pow. Oszmiańskim, sklep spożywczy. Firma ist- 
nieje od 1928 roku. Właściciel Klimaszewski Michał, zam. tamże. 

1493 — VI. 

8512. I. A. „Koczergiński Icek* w Widzach, pow. Brasła- 
wskim, sklep towarów łokciowych i skór. Firma istnieje od 1927 
roku. Właściciel Koczergiński Icek, zam. tamże. 

A 1494 — VI. 

8513. 1. A. „Koczergiński Mowsza* w Widzach, pow. Bra- 
słowskim, drobna sprzedaż mięsa. Firma istnieje od 1925 roku. 
Właściciel Koczergiński Mowsza, zam. tamże. 1495 — VI. 

8514. I. A. „Koczergiński Szewel* w Widzach, pow. Bra- 
słowskim, drobna sprzedaż mięsa. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właściciel Koczergiński Szewel, zam. tamże. 1496 — VI 

2515. I. A. „Kondratowicz Jan* w Sołach, pow. Oszmiań- 
skin., sklep spożywczy. Firma istnieje od 1922 roku. Właści- 
ciel Kondratowicz Jan, zam. tamże. 1497 — VI. 

8516. I. A. „Kozłowska Chaja* w Krewie, pow. Oszmiań- 
skim, sklep spożywczy i drobrrego żelastwa. Firma istnieje od 
1924 roku. Właściciel Kozłowska Chaja, zam. tamże. 

1498 — VI. 

8517. 1. A. „Kozłowska Krejna* w Holszanach, pow. Osz- 
miańskim, sklep manufaktury. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel Kozłowska Krejna, zam. tamże 1499 — VI. 

8518. I. A. „Krajnowicz Abram“ w Oszmianie, ul. Rynkowa 
26, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
Krajnowicz Abram, zam. w Oszmianie, ul. Szkolny Dwór. 

1500 — VI. 
w dniu 14. 9. 1928 r. 

8502. I. A. „Kac Genia* w Krewie, pow. Oszmiańskim, 
sklep spożywczy i drobnej galanterji. Firma istnieje od 1922 
roku. Właścicel Kac Genia, zam. ta'sże. 
sz 1484 — VI. 

8503. I. A. „Kac Hinda* . Krewie, pow. Oszmiańskim, 
sklep obuwia. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Kac Hin- 
da, zam. tamże. 1485 — VI. 

7 78504. I. A. „Kaganowicz Kiwe“ w Oszmianie, ul. Piłsudskie- 
go 52, herbaciarnia. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Ka- 
ganowicz Kiwe, zam. tamże. 1486 — VI. 

8505. I. "A. „Kałmanowicz Aron“ w maj. Kuszlany, gm. 
Solskiej, pow. Oszmiańskim, sklep spożywczy. - Firma istnieje 
od 1926 roku. Właściciel Kałmanowicz Aron, zam. tamże. 

1487 — VI. 

w dniu 15. 9. 1928 r. 
8506. I. A. „Kamioūska Jocha* w Krewie, pow. Oszmiań- 

skim, skłep spożywczy i drobnego żelaza. Firma istnieje od 1927 
roku. Właściciel Kamiońska Jocha, zam. tamże. 1488 — VI. 

8507. I. A. „Kamiońska Leja" w Krewie, pow. Oszmiańskim 
sklep spożywczy i drobnej galanterji. Firma istnieje od 1922 
roku. Właściciel Kamiońska Leja, zam. tamże. 1489 — VI. 

8508. I. A. „Kaplan Enta“ w Oszmianie, ul. Rynkowa 15, 
sklep galanterji i śledzi. Firma istnieje od 1917 roku. Właści- 
ciel Kapłan Enta zam. w Oszmianie, ul. Żeligowskiego 6. 

1490 — VI. 

8509. I. A. „Karasin Zoruch“ w Rymszanach, pow. Brasta- 
wskim, sklep. kolonjalno - włóknisty i skór krajowych. Firma 
istnieje od 1925 r. Właściciel Karasin Zoruch, zam. tamże. 

1491 — VI. 

ME w dniu 7. 9, 1928 r. PRA 
8434. I. A. „Awstrajch Jankiel* w Widzach, pow. Brasła- 

wvskim, herbaciarnia i zakąski. Firma istnieje od: 1927 roku. 
Właściciel Awstrajch Jankiel, zam. tamże. 1501 — VI. 

8436. I. A. „Baran Owsiej* w Ostrowcu, gm. Worniańskiej 
pow. Wileńsko - Trockim, eksploatacja lasu. Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel Baran Owsłej, zam. tamże. 

1503 — VI. 

8437. I. A. „Basel Fryda“ w kol. Bohiń, gm. tejże, pow. 
Brasławskim, drobna sprzedaż towarów kolonjalno - galante- 
ryjnych i wyrobów tytuniowych. Firma istnieje od 1925 roku. 
Właściciel Basel Fryda, zam. tamże. 1504 — VI. 

w dniu 10. 9. 1928 roku. 
8438. I. A. „Młyn wodny M. Borciak, M. Siemsia i S-ka“ 

Prowadzenie i eksploatacja młyna wodnego. Słedziba w folw. 
Sołtaniszki, gm. Zabłockiej, pow. Lidzkiego. Firma istnieje od 
1913 roku. Wspólnicy zam. w f. Sołtaniszki, gm. Zabłockiej, 
pow. Lidzkiego Michał Borciak, Maciej Siemsia, Jerzy Świe- 
tłowicz, Wawrzyniec Siemsia, Ateksander Siemsia, Władysław 
Kondrat, Stanisław Kondrat i Eljasz Borciak. Spółka firmowa 
zawarta na mocy umowy z dn. 11 czerwca 1928 roku na czas 
nieograniczony. Zarząd spółki stanowią dwaj wspólnicy: Mi- 
chał Borciak i Maciej Siemsia. Wszelkie umowy, zobowiąza- 
nia, akta notarjalne, pełnomocnictwa, weksle, czeki i inne do- 
kumenty podpisują dwaj członkowie zarządu pod stemplem 
firmowym. Wszelkie zaś pokwitowania z odbioru pieniędzy, 
korespondencji, przekazów pocztowych i telegraficznych oraz 
korespondencję, dotyczącą bieżących spraw spółki, podpisuje 
jeden z członków zarządu pod stemplem firmowym. 

1505 — VI. 

w dniu 12. 9. 28 roku. 
8439. I. A. „Belman Zelik“ w Widzach, pow. Brasławs*im, 

sklep kolonjalno - spożywczy. Firma istnieje od 1923 : 
Właściciel Belman Zelik, zam. tamże. 1506 — 

  

   

  

wskim, sklep mięsny. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel 
Bernator Szloma zam. tamże. 1507 — VI. 

w dniu 12. 9. 192 8r. 
8441. I. A. „Berman Doba* w Zabrzeziu, pow. Wołożyń- 

skim, sklep towarów bakalejnych, galanteryjnych, żelaznych i 
resztek łokciowych. Firma istnieje od 1915 roku. Właściciel Ber- 
man. Doba, zam. tamże. 1508 — VI. 

8442. I. A. „Berman Zchara* w Zabrzteziu, pow. Wołożyń- - 
skim, skup zboża, Inu i siemienia. Firm aistnieje od '1922 roku. 
Właściciel Berman Zchara, zam. tamże. 1509 — VI. 

sę "8443, I. A. „Berman Michla“ przy st. Horodžki, gm. Zabrze 
skiejj pow. Mołodeczańskim, sklep spożywczy. Firma istnieje 
od 1925 roku. Właściciel Berman Michla, zam. tamże 

1510 — VI. 

(| 8444. |. A. „Berman Lejba* w Zabrzeziu, pow. Wołożyń- 
skim, sklep towarów galanteryjnych, spożywczych i resztek łok 
ciowych i naczyń. Firma istnieje od 1915 roku. Właściciel Ber- 
man Lejba, zam. tamże. 1511 — VI. 

8445. I. A. „Bekier Berko* w Oszmianie, ul. Boruńska 3 
sprzedaż drobna gotowego ubrania. Firma istnieje od 1921 roku. 
Właściciel Bekier Berko, zam. tamże. 1512 — VE 

8446. I. A. „Blacher Basia* w Sołach, pow. Oszmiańskim, 
sklep rozmaitych towarów. Firma istnieje od 1919 roku. Wła- 
šciciel Blacher Basia, zam. tamże. 1513 — VI. 

8447. 1. A. „Bogdanowska Musia* w Krewie, pow. Osz- 
miańskim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1926 roku. Wła- 
ścicfel Bogdanowska Musia, zam. tamże. 1514 — VI. 

8448. 1. A. „Bogusławski Bronisław* w Oszmianie, ul. Ko- 
ścielna 5, piwiarnia ze sprzedażą zimnych zakąsek. Firma ist- 
nieje od 1923 roku. Właściciel Bogusławski Bronisław, zam. 
tamże. 1515 — VI. 

8449. I. A. „Boguszewicz Michał'* w zaść. Narwiliszki, gm. 
Dziewieniskiej, pow. Oszmiańskim, piwiarnia. Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel Boguszewicz Michał, zam. tamże. 

1516 — VI. 

8450. I. A. „Bor Szołom* w Jodach, pow. Brasławskim, 
sklep spożywczo - galanteryjny, żelaza i skór. Firma istnieje 
od 1910 roku. Właściciel Bor Szołom, zam. tamże. у 

1517 — VI. 

8451. I. A. „Boruchowicz Frejda* w Krewie, pow. Oszmiań- 
skim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 
Boruchowicz Frejda, zam. tamże, 

1518 — VI. 

8452. I. A. „Boruchowicz Cywja* w Krewie, pow. Osz- 
miańskim, sklep żelaza i resztek manufaktury. Firma istnieje 
od 1925 roku. Właściciel Boruchowicz Cywja, zam. Galo 

1519 — VI. 

8453. I. A. „Boruchowicz Icko* w Krewie, pow. Oszmian- 
skim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1925 roku, Właścicie 
Boruchowicz lcko, zam. tamże, 1520 — VI. 

„8454. 1. A. „Brez Chasia* w Widzach, pow. Brasławskim, dro- 
bna sprzedaż towarów bakaltejnych i żelaznych. Firma istnieje 
od 1927 roku. Właściciel Brez Chasia zam. tamże. 

1521 — VI. 

8455. I. A. „Bryo Judel* w Leonpolu, pow. Brasławskim, 
sprzedaż towarów galanteryjno - spożywczych.Firma istnieje 
od 1923 roku. Właściciel Bryo Judel, zam. tamże. 

1522 — VL 

8456. I. A. „Brzozowski Witold“ w Sołach, pow. Oszmiań- 
skim, biuro podań. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel 
Brzozowski Witold, zam. tamże. 1523 — VI. 

8457. I. A. Bryo Rachmiel“ w Leonpolu pow. Brasław- 
skim, sklep galanteryjno - spożywczy. Firma istnieje od 1922 
roku. Właściciel Bryo Rachmiel, zam. tamże. 

8458. |. A. „Budgor Cypa* w Sołach, pow. Oszmiańskim, 
sklep manufaktury. Firma istnieje od 1919 roku. Właściciel Bu- 
dgor Cypa, zam. tamże. 1525 — VI. 

w dniu 13. 9. 1928 r. RR 
8459. I. A. „Bunimowicz Roza'* w Oszmianie, ul. Rynkowa 

17, sklep galanterji i śledzi. Firma istnieje od 1917 roku. Wła- 
ściciel Bunimowicz Roza, zam. w Oszmianie, ul. Żeligowskie- 
go 27. 1526 — VI. 

sy "8460. I. A. „Chajecki Michal“ w Župranach, gm. "Solskiej, 
pow. Oszmiańskim, restauracja. Firma istnieje od 1922 roku. 
Właściciel Chajecki Michał, zam. tamże. 1527 — VI. 

4 18461. I. A. „Cwejgorn Ester* w Widzach, pow. Braslaw- 
skim, drobna sprzedaż czapek. Firma istnieje od 1922 roku. 
Właściciel Cwejgorn Ester, zam. tamże. 1528 — VI. 

= "8462. I. A. Cwejgorn Ziska“ w Widzach, pow. Brasław- 
skim, drobna sprzedaż towarów  kolonjalno - spożywczych. 
Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel Cwejgorn Ziska, zam. 
tamże. 1529 — VI. 

8463. I. A. „Czerniawski Icko* w Holszanach, pow. Osz- 
miańskim, herbaciarnia ze sprzedażą zakąsek. Firma istnieje 
od 1928 roku. Właściciel Czerniawski Icko, zam. tamże. 

1530 — VI. 

8464. I. A. „Darszen Dwejra* w Drui, pow. Brasławskim, 
sprzedaż towarów galanteryjnych i spożywczych. Firma ist- 
nieje od 1928 roku. Właściciel Darszen Dwejra, zam. tamże. 

1531 — VI. 

8465. I. A. „Dąbrowska Bronisława w Oszmianie, ul. Bo- 
ruńska 6, restauracja z wyszynkiem. 
roku. Właściciel Dąbrowska Bronisława, zam. w Oszmianie, ul. 
Poprzeczna 3. 1532 — VI. 

8466. 1. A. „Dejcz Mendel" w Bradłówiu, ul. Piłsudskiego, 
153, piwiarnia izakąski. Firma istnieje od 1927 roku. Właści- 
ciel Dejcz Mendel, zam. tamże, 1533 — VI. 

8476. |. A. „Fejgin' Mendel* w Nowopohoście, pow. Bras- 
ławskim, drobna sprzedaż towarów bakalejno - galanteryjnych. 
Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel Fejgin Mendel, zam. 
tamże. 1534 — VI. 

8477. I. A. „Fiszer Gilel* w Brasławiu, ul. Piłsudskiego 88, 
sprzedaż skór i obuwia. Firma istnieje od 1920 roku. Wlašci- 
ciel Fiszer Gilel, zam. tamże. 1535 — VI. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redanior odpowiedzialny Witold W oydyłło. 

Rogge, Willi Fritsch, demoniczna Gerda Maurus i wiośniana Lien Deyers. Szczyt, 
nowoczesnej techniki. Oszałamiające zdjęcia straszliwej katastrofy kolejowej. Kobiety szpiedzy i ich 
zwodniczą pracal Polowanie na ludzi. Każdy powinien wiedzieć, 

Uprasza się o przybycie na początki seansów o godz. 4, 6, 8 1 
gdyż szpiedzy kryją się między wamill 

10.15. 

  

kiiejski Kinemarograi 
Kulturalno-Oświatowy) 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

angielskiej 
produkcji 

dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynną od g. 3 m. 

Od ama 224 uo 20 paźaziermika iyż r. włącznie pęuzie wyświetlany pierwszy wielki 

„Pancernik Atlantic rynarki 

Nastepny prooram: „KRÓL SZPADY*. 

Test: „POLONA t Wszystko, co 
A.Mickiewicza 22. 

ujrzycie-usłyszycie! 

z udziałem najznakomitszych 

całego Świata. Spieszcie ujrzeć! Jedyną 

film 
66 dramat w 10 aktach, ilustrujący tragiczne dzieje oficera ma- | 

angielskiej w bohaterskiej walce o honor i miłość.. | 
Bal na pancerniku! Walka z Arabami! Bombardowanie miast z aeroplanów i pancerników! Zwy- i 
cięstwo miłości i prawdy! W rolach głównych. Lilian Ołdhand i Henry Edwards. Orkiestra pod | 

30. Początek seansów od g. 4-ej. | 

Dziś! Wszechświatowa nowość i sensacja dla Wilna! PIERWSZY FILM DZWIĘKOWY w POLSCE. 

„„$KRZYDŁAĄ:* 
lotników 

okazja ujrzenie filmu DZWIĘKOWEGO. Orkiestra znacznie powiększona. Początek o godz. 4-ej, ost. 10.30. 
Nie patrząc na kolosalne koszty obrazu, ceny miejsc nie powydższone.Passe-partout i jednorazowe bilety wstępu 
nieważne do odwołania.l)vrekcia prosi Sz. Publiczność. abv uniknąć natłoku,uczeszczać ną seansy wcześniejsze 

Kino „Piccadilly“ 
wielkiego miasta 

WIELKA 42. XX wieku p. t. „Mote szału” 

Dzis! Po raz pierzszy w Wilnie! czosowy tiim europejskiej proaukcji 1520/19ZY r. 
wiek о najmiłszym uśmiechu, ulubieniec kobiet 

dramat namiętności ludzkiej w 12 wielk. 
kabarety z udziałem najpiękniejszych kobiet Paryża i Londynu. Film który 

akt. 

e HARRY LIEDTKE czło- 
wileńskich w dramacie obyczajewo-erotycznym z życia 

Olśniewające maskarady i , 

treścią i szalonem bogactwem wystawy przewyższa wszystkie dotychczasowe arcydzieła. Ceny nie podwyższone 

  

Tea „BADA 
Wielka 30. 

Dzis! Najpotężniejsza symtonja zmysłów! Zapewniamy, że to druga „Gehenna Miłości* „TRAGEDJA TUŁACZ- 
KI KSIĘZNY TRUBECKIEJ* potężny dramat w 12 akt. z tułączego życia arystokracji rosyjskiej, pozbawionej 
ojczyzny. W rol. gł. urocza Mady Christans, Bruno Kastner. Podczas wyświetlania filmu koncert znakomitego 
barytona, który wykona szereg cygańskich romansów „Pożalej*, „Wołga, Wołga”, i „Ojczyzna moja** 

UWAGA! Bilety honorowe i jednorazowe na premierę, soboty i niedziele nieważne. 
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Vim nie niszczy rąk. 

  

vi   
     

D. mycia i czyszczenia całej zastawy 
stołowej, —widelców, noży, łyżek, szkła, 

i porcelany, —używanym jest Vim. Pozatem 
myje się i szoruje Vim'em słoje, garnki, 
rondle i kociołki, jednem słowem wszystkie 
naczynia kuchenne. Przy pomocy Vim'u 
osiągnąć można idealną czystość, a przed- e 
mioty nabierają estetycznego wyglądu. Wil- i 
gotny gałganek posypany małą iai Vim'u, i | 
w mgnieniu oka doprowadza noże do stanu 
idealnej czystości, jak również usuwa naj- 
bardziej oporny brud, z garnków i rondli. 

  

  
Lever Brothers Limited, Anglja. 

Każda puszka 
Vim'u ma prak- 
tyczną przykryw- 
kę i blaszane dno, 
ktėre jest zabez- i 
pieczeniem jej od 
wilgoci.   

  

w dniu 12. 9. 28 r. 
8478. I. A. „Gan Marja“ w Oszmianie, ul. Piłsudskiego 34, 

herbaciarnia ze sprzedażą zakąsek. Firma istnieje od 1918 ro- 
ku. Właściciel Gan Marja, zam. tamże. 1536 — VI. 

w dniu 13. 9. 1928 r. 
8479. I. A. „Geskin Rejza* w Drui, pow. Brasławskim, dro- 

bna sprzedaż towarów spożywczych i naczyń. Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel Geskin Rejza, zam. tamże. 

1537 — VI. 

w dniu 14. 9. 1928 r. 

8480. I. A. „Gierszenowitz Rachil* w Krewie, pow. Osz- 

miańskim, sklep manufaktury. Firma istnieje od 1926 roku. Wła- 
ściciel Gierszenowicz Rachil, zam. tamże. 1538 — VI. 

8481. I. A. „Ginzburg Chaja* w Sołach, pow. Oszmiańskim, 
sklep spożywczy i manufaktury oraz herbaciarnia ze sprzedażą 
zakąsek. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Ginzburg 

Chaja, zam. tamże. 1539 — VI. 

8482. I. A, „Ginzburg Chana“ w Sołach, pow. Oszmiańskim 
sklep rozmaitych towarów. Firma istnieje od 1921 roku. Wła- 

ściciel Ginzburg Chana, zam. tamże. 1540 — VI. 

8483. I. A. „Glejzer Chaja* w Leonpolu, pow. Brasław- 
skim,, sklep drobnych towarów kolonialnych. Firma istnieje. od 

1925 roku. Właściciel Glejzer Chaja, zam. tamże. 
1541 — VI. 

VSS UPASDRCZRTAYDIWA TWE WOTEZYEZOZ EWY BA 

TDRZEWKA OWOCOWE £ £ 
B (Jabłonki) silne, zdrowe, z doskonał. B 
B ukorzenieniem poleca Ś. Wilpiszew- 5 

ski, Sklep Rolniczy, Wielka 15 
8 (Szwarcowy 1). 270167 B 

  

   

DOKTOR 

® LEKARZE I 
BAWAWAB 

Ogioszenie, 
Komornik przy Sądzie Okręgowym 

Wilnie Antoni SITARZ, zamieszkały w Wile 
nie, przy ulicy św. Michalskiej Nr 8, zgo-- 
dnie z art. 1030 UPC. ogłasza, iż w dniu 
30 października 1928 r., o godz. 10-ej rano 
w Wilnie, przy ulicy Mickiewicza Nr 11, 
odbędzie się sprzedaż z licytacji publicznej 
majątku ruchomego Leonarda Kneblewskie- 
go, składającego się z naczyń kuchennych 
i serwet, oszącowanego na sumę złot. 1026, 
na zaspokojenie pretensji Czesława Bohu- 
szewiczą. 

Komornik Sądowy (—) A. Sitarz. 

A AKUMULATORY A 
anodowe, katodowe, samochodowe iW 
inne. Żywotne, trwałe, efektowne i 
dlatego tanie. Kwas siarkowy, części 

w do akumulatorów. W 
ŁADOWANIE i NAPRAWA 
w FACHOWO. TANIO. w 

Zakłady Akumulatorowe i Ele- 
A. ы ktrotechniczne 

ektro- i a Eris Michal Girda “V 
RAwWino, Szopena 8. (przy dworcu) 

  

L. GINSBERO (sss choroby weneryczne dj ANUSZERNI RB 
syfilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3,* e- WERE ADR 
lefon '567. Przyjmuje as, 
od 8 do 1 i od4 do8. AKUSZERKA 
  

okėi  Umeblowany 
dla samotnego 

przy inteligentnej ro- 
dzinie. (Kalwaryjska) 
Chocimska 6 m. 4. -0 

Suche, swiatłe, ciepłe 

mieszkanie 
4 pok. murow. domu. 
Saska Kępa 6. — © 

WAWAWAW 
КОРНО | SPRZEDAŻ 
WAWAWAW 

do KARTOFLI 
z ocynkowanego, 
falistego drutu 
okrągłe zł. 5.50 
podłużne „ 5.— 

mocne, tanie i prak- 
tyczne poleca 0-89gp 

Lytmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-4. 

NE 

1 POSADY 1 
EE 

hcesz otrzymać 
posadę? usisz 

ukończyć kursa fa- 
chowe koresponden- 
cyjne prof. Sekuło- 
wicza, Warszawa, Żó- 
rawia 42. Kursą wy- 
uczają listownie: bu- 
chalterji,  rachunko- 
wości kupieckiej, ko- 
respondencji handlo- 
wej, stenografji, nauki 
handlu, prawa; kali- 
grafji, pisania na ma- 
szynach, towaroznaw= 
stwa,  angjelskiego, 
francuskiego, niemiec- 
kiego, pisowni (orto- 
grafji. Po ukofcze- 
niu świadectwo. Żą- 
dajcie prospektów. 

° ., 8116-8 
    

Pofrzebna niańka 
do chłopca półtora 
letniego, ul. Subocz 
d. 6-a m. 6, D-r 
Czarnowski. Bez re- 
komendacyj nie przy- 
chodzić. =1 
  

  

anie i Panowie 
inteligentni, znaj- 
dą korzystną pra- 
akwizacyjną, Zgto- 
nia z referencjami: 

Mickiewicza 46- 13, 
parter ll-wejście od 
ul. Stromej, w godz. 
10.14 i 17—19. J. Jan- 
kowski. 1 

RÓŻNE 
Stenografji 

wyucza listownie, 
najszybciej, najdosko- 
nalej Instytut Steno- 
PW, Warszawa, 
ruczą 26. (Zaawan- 

sowanym wydaw- 
nictwa). — 4 

Oszczędności 
swoje ulokuj na 12 
proc.Gotówka twoja 
jest zabezpieczoną 
złotem, srebrem i 
drogiemi kamieniami. 
LOMBARD 

Plac Katedralny, ul. 
Biskupia Nr 12, tele- 
fon 14—10 wydaje 
pożyczki pod zastąw 
złota, srebra, brylan= 
tów i różnych 
warów. 1 — 4228 

t0-+ 

Firma istnieje od 1924: 

  

TTT A T ча 3 oo i wszelkie 

enas wz occma — MAUTYKIEWICZOWA DOKTOR W. Smiałowska_Jqfqnfe inne wady wyc 
I) przyjmuje od godz. 9 mowy usuwam zupeł- 

я „и 6Й b. starsza asystentka| B.ZELBAYIGZ |do 7. Mickiewicza nie, LEKCYJ ŚPIEWU 
% Kliniki _ Dermatolo-| chor. weneryczne, 46 m. 6. Niezamoż- <oioye, go I dykcji 

gicznej U.S. B+ po sytilis, narządów nym KASZ * udzielam 
powrocie z Paryża moczowych, od 9 m ° L ja 

  

mu 
a naświetlanie .i kosme- 

  

i od 
% przyjmuje od 11—12 

i 5—6. Choroby 
skėrne, leczenie wto- 

4 scw metodą Sabou- 
raud'a, elektroterapja, 

—1, od 5—8 wiecz. 

i LOKALE Kobieta-Lekarz 8 
rasa ia SE Br. Teldowiczowa 

Kozubowska 
ul. Sierakowskiego 25 
m. 3, g, 12—2 14 5. 

OBIECE, WENE- | JĄIESZKANIE małe 
k : tyka lekarska: usu- OCZNE NARZĄ- lub 2 pokoje ZGUBY 

Czopki hemoroidalne GĄSECKIEGO wanie brodawek,į DOW MOCZOW. |przy rodzinie katolic- 

(z kogutkiem) usuwają ból, piecze- № zmarszczek i innych] gd 12--2i od 4--6, |kiej. blisko kościoła wmsnnemannanne 
nie, krwawienie, swędzenie, zmniej- jj wad zapomocą ope-| uj. Mickiewicza 24, |i centrum miasta, po- ”ygubiony kwit lom- 

szają Szy. SE > sal poi tel. 277. wne a lerty Z. Ba, S 
Sprzedają apteki i składy apteczne. iino, Wileńska 33 io adm. „Slowa“. pia r К 

й ь m. 1. 4588— W. Zdr. Nr. 152. 2—S06p unieważnia się: — 

Dru ua „Wydawnictwo Wileńskie" il, Kwaszelna 23. 

o 

sb 

*


