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Rząd Mac Donalda. 
Wbrew przewidywaniom, jakie 

snuła prasa w sprawie wytworzonej 

w Anglji przez wybory 'sytuacji po- 

litycznej, gabinet konserwatywny 

z Baldwinem na czele podał się 

do dymisji. Krok dotychczasowego 

premjera, który mógł się utrzymać 

przy władzy przynajmniej do czasu 

powołania sesji nowego parlamentu, 

a więc do czasu ewentualnego otrzy- 
mania od labourzystów i liberałów 

votum nieufności, jest wynikiem spe- 

cyficznych i nieznanych w innych 

krajach stosunków angielskich. 

W innych krajach, dajmy na to 

wPolsce, gabinet, który przegrał kam- 

panję wyborczą, czekałby spokojnie, 

aż parlament każe mu ustąpić. Do 
ostatniej chwili trzymałby się kur- 

czowo władzy. W Anglji panują pod 

tym względem inne, uświęcone dłu- 

goletnią tradycją obyczaje. Punkt 

widzenia angielski zasadza się w tym 

względzie na moralnych przesłan- 

kach. Z chwilą kiedy przeciwnik 

zdobył najsilniejszą reprezentację 

parlamentarną, sprawiedliwość na- 

kazuje oddać władzę w jego ręce 

i tem samem wyjaśnić niepewną we- 

wnętrzną sytuację. 

Do władzy więc dochodzi wódz 

najsilniejszej w Anglji partji, Mac 

Donald, który prawdopodobnie już 

dziś, jeżeli nawet nie w chwili, kie- 

dy niniejszy artykuł piszemy, ogłosi 

listę swego gabinetu. Kto będzie na 

liście nowego, socjalistycznego rzą- 

du angielskiego, na razie niewiado- 

mo. W każdym razie nie ulega żad- 

nej wątpliwości, że na czele staje 

sam Mac Donald, który w razie nie 

przyjęcia teki ministra spraw zagra- 

nicznych przez Hendersona, długo- 

letniego kierownika II miedzynaro- 

dówki, sam kierowałby polityką za- 
graniczną. Kandydatura na to sta- 

nowisko J]. Thomasa w ostatniej 

chwili upadła. Ma on objąć tekę 

ministra sprawiedliwości, wchodząc 

równocześnie do gospodarczego 

sztabu generalnego, który ma roz- 

wiązać zagadnienia bezrobocia. 

Skarb ma objąć Philip Snowden, 

który w gabinecie Mac Donalda z 

roku 1924 dał się poznać jako wy- 

bitny znawca stosunków gospodar- 

czych, w których umiał tak lawiro- 

wać, że mając za sobą pełne po- 

parcie swych kolegów partyjnych, 

równocześnie nie narażał się złożo- 

nej z konserwatystów i liberałów 

opozycji. 
Pozatem padają nazwiska Thom- 

sona, Arndta, Oswalda Mosly'ego, 

Parmoora iinnych, którzy już w po- 

przednim gabinecie Mac Donalda 
zajmowali stanowiska ministrów. 

To jednak, jaka będzie pełna 

lista nowego gabinetu angielskiego 

niema szczególnego znaczenia. Bez 

względu bowiem na to, jacy działa- 
cze Labour Party obejmą mniej wa- 
żne resorty wytyczne linji politycz- 
nej tak w sprawach wewnętrznych, 
jak i zagranicznych nie będą odbie- 

gać od formuły partyjnej Labour 

Party. 
i“, Jaką jest ta linja, mamy spraw- 

dziana w dziewięcio miesięcznych 

poczynaniach gabinetu Mac Donal- 
da w roku 1924. Widzieliśmy wów- 

czas, że co innego jest formuła 

partyjna a co innego rzeczywistość, 
która niełatwo daje się nagjąć do 
partyjnych założeń. Tym jednak ra- 
zem Mac Donald ma o tyle ułat- 

wioną sytuację, że ma za sobą pra- 

wie połowę reprezentacji parlamen- 

tarnej. Teoretycznie więc może się 
zdobyć na większą swobodę ruchów 

aniżeli w roku 1924. Mac Donald 
niema jednak większości i tem, sa- 

mem uzależniony jest od silniejszej 
od niego opozycji, która w każdej 

chwili może go obalić. Mac Donald 
będzie więc musiał prowadzić po- 

litykę bardzo ostrożną, która nie 
pozwoli mu na pełne realizowanie 

formuły partyjnej. Odnosi się to 

zwłaszcza do polityki wewnętrznej, 
w której stanowiska i konserwaty- 

stów i liberałów są bardzo do fsie- 
bie zbliżone. 

W polityce wewnętrznej wódz 

laboużystów będzie się musiał po- 

wstrzymać od dążenia do gruntow= 

nej przebudowy ustroju gospodar- 

czego. Co najwyżej uda mu się 

choć częściowo uporać się z bezro- 

bociem, dla którego usunięcia ma 

być powołane specjalne ministerjum. 

Większą swobodę ruchów bę- 

dzie miał Mac Donald w polityce 

zagranicznej. Tu znajdzie mimowol- 

ne poparcie liberałów, którzy w 

tym kierunku mało się od labourzy- 

stów różnią. 

Z dotychczasowych  enucjacyj 

Mac Donalda wynika, że położy on 

szczególny nacisk na sprawę roz- 

brojenia którą zamierza popchnąć 

naprzód oraz na obowiązkowe mię* 

dzypaństwowe rozjemstwo, poparte 

gwarancjami bezpieczeństwa. A więc 

nawrót do Protokółu Genewskiego, 

z czem łączy się konieczność zmia- 

ny konfiguracji politycznej, szcze” 

gólnie w stosunkach z Niemcami i 

Francją Z dojściem do władzy la- 

borzystów należy się również li- 

czyć z możliwością nawiązania mię- 

dzy Anglją i Rosją Sowiecką sto“ 

sunków, zerwanych przez rząd kon- 
serwatywny. : 

Są to wszystko zamierzenia Mac 

Donalda. Czy uda mu się je wpro” 

wadzić w życie, będzie to zależało 
od stanowiska opozycji, która w 

każdej chwili może go obalić. W 

każdym razie prasa zgodnie prze- 

widuje, że żywot rządu Mac Donal- 

da będzie krótkotrwały, a według 

tych przewidywań najdalej za 2 la- 

ta będą nowe wybory. które wy- 

każą, czy pochód socjalizmu an- 

gielskiego jest istotnym wyrazem 

tendencyj narodu angielskiego, czy 

tylko wynikiem krótkotrwałej kon 

juktury | gt. 

Reprezentant Marsz. Piłsrdskiego 
na uroezysteściach sprowadzenia 

zwłek Bema. 

TARNÓW, 7.6. (Pat). Komitet 
sprowadzenia zwłok gen. Bema о- 
trzymał z Warszawy oficjalne za- 
wiadomienie, że Pan Marszaiek de- 
leguje w swojem imieniu na uro- 
czystości w Krakowie i Tarnowie 
inspektora armji generała dywizji 
Jana Romera, 

Sprowadzenie zwłok gen. Bema. 
TARNÓW, 7.6. (Pat). Dla prze- 

wiezienia zwłok gen. Bema prze- 
znaczony został specjalny wagon 
pulmanowski Pana Prozydenta Rze- 
czypospolitej. Wagon ten odchodzi 
w najbliższych daniach do Konstan- 
tynopola, gdzie po przyjeździe dele- 
gacji polskiej z Aleppo wraz ze 
zwłokami gen. Bema trumna będzie 
wstawiona do wagonu. Na granicy 
w Dziedzicach będzie oczekiwał na 
wagon specjalny pociąg polski. Jak 
donoszą z Węgier, zaintsresowanie 
dlą wyrażenia hołdu zwłokom gen. 
Bema przybiera tam coraz większe 
rozmiary. 

Wojewoda Raczkiewicz w 
Warszawie. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy 

Do Warszawy przybył w Spra- 
wach służbowych wojewoda wileń- 
ski p. Raczkiewicz. 

Fabryka imienia P. Prezydenta 

Moscickiego. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Pan Prezydent Rzplitej przychy- 
lił się do prośby, ażeby będące w 

trakcie budowy fabryki Związków 
azotowych i nawozów sztucznych 
pod Tarnowem nazwać na jego 
cześć „Mościce". 

Gen, Sosnkowski w Tarnopolu. 
TARNOPOL, 7.6. (Pat) W dniu 6 

b. m. przebywał w Tarnopolu in- 
spektor armji generał dywizji Kazi- 
mierz Sosnkowski w sprawach służ 
bowych. 

  

  

Wycieczka? łotewska na, wystawę 
Poznańską, 

RYGA 7,6 PAT. W dniu dzisiej- 
szym wyjechała z Rygi do Pozna- 
nia wycieczka zorganizowana przez 
Radę Polsko-Łotewkiej Izby hand- 
lowo-przemysłowej. _ Kierownictwo 
wycieczki spoczywa w ręku konsu- 
la polskiego w Rydze p. Kolankow- 
skiego, Wycieczka dzieli się na sek- 
cje: przemysłowo-handlową, rolną i 
prasową. Wycieczka składa się z 
32 osób, wśród których znajdują 
się wybitni przedstawiciele spole- 
czeństwa łotewskiego oraz działacze 
na polu kulturalnem społecznem i 
ekonomicznem, jak wiceminister 
rolnictwa Eglits, prezes Tow. rolni- 
czego Skubwisz, sekretarz pols. łot, 
Izby handl. przem. Chariton. czło” 
nek zarządu tej Izby Graft, sekre- 
tarz Tow. polsko-łotewskiego  zbli- 
żenia Birgers, wybitny ekonomista 
dr. Siew i t. d. Wycieczka spędzi 
w Poznaniu trzy dni, poczem w dro- 
dze powrotnej zatrzyma się dwa 
dni w Warszawie, gdzie zaznaja- 
miać się będzie z różnemi dziedzi- 
nami życia ekonomicznego Polski. 

WARSZAWA, 7-VI. (Pat). Dziś 
rano przybyła do Warszawy wy- 
cieczka z Łotwy, złożona z przed- 
stawicieli sfer przemysłowych, hand- 
lowych i dziennikarskich łotewskich. 
Wycieczkę na dworcu spotkoli przed- 
stawiciele ministerstwa spraw Zza- 
granicznych, polsko-łotewskiej izby 
handlowo-przemysłowej w Warsza- 
wie oraz polsko-łotewskiego towa- 
rzystwa zbliżenia. Wycieczka dzień 
dzisiejszy poświęciła 
Warszawy, wieczorem udaje się na 
wystawę do Poznania. 

POZNAN, 7.6. (Pat). Dziś rano 
przybyła do Poznania wycieczka ło- 
tewska. Wycieczce towarzyszy wi- 
cekonsul polski w Rydze p. Kolan- 
kowski. 

Wycieczka dziennikarzy wroc- 
ławskich w Poznaniu, 

POZNAN, 7-VI. (Pat). Wczoraj 
wieczorem przybyła do Poznania 
wycieczka dziennikarzy niemieckich 
z Wrocławia, złożona z przedstawi- 
cieli tamtejszych pism. Wycieczkę 

z wice-konsul polski dr. Wy- 
socki. 

0 gmach teatru w Opolu. 
BERLIN. 7.6. (Pat). Wrocławski 

korespondent „Vossische Ztg.* do- 
nosi, że Związek Polaków w Niem- 
czech zgłosił nowy wniosek o udzie- 
lenie gmachu teatru niemieckiego w 
Opolu na występy gościnne arty- 
stów polskich. Miasto Opole dotąd 
w tej sprawie nie powżięło decyzji. 

Uporczywy petent. 
Od pierwszego dnia pobytu Pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej w Poz- 
naniu zjawiał się codziennię na Zam- 
ku pewien zamożnie wyglądający 
wieśniak z pod Kruszwicy i prosił 
o audjencję. Daremnie tłumaczono 
mu, że P. Prezydent przyjmuje tu 
tylko oficjalne delegacje — uparty 
Kujawianin chciał koniecznie widzieć 
się z głową Państwa w prywatnym, 
niezwykle ważnym interesie. Wkoń- 
cu wyjawił adjutantowi ten interes: 
kupił mianowicie los loterji P. W.K. 
i chciał prosić P. Prezydenta o pro- 
tekcję, by wygrał koniecznie kom- 
pletny materjał budowlany na 15-po- 
kojowy dom. „Niechta* — mówił — 
samochody, brylanty i t. d. będą dla 
drugich, ale piękna kamieniczka to 
mnie się teraz należy. Mam gront 
pod samą Kruszwicą. Pan Prezydent 
dobry człowiek—napewno to zrobi”. 
Uporczywemu petentowi obiecano 
protekcję „w miarę możności”. 

Przedłużenie ustawy o ochronie 
republiki niemieckiej. 

BERLIN, 7.VI (Pat). Rada pań- 
stwa Rzeszy przyjęła wczoraj w gło- 
sowaniu imiennem 62 głosami prze- 
ciwko 4 projek rządowy 0 przedłu- 
żeniu ustawy o ochronie republiki 
na dalszy okres trzechletni. Przeciw 
projektowi rządowemu głosowali 
tylko przedstawiciele prowincyj pru- 
skich Prus Wschodnich, Brander- 
burgji, Pomorza i Sląska Dolnego. 

Uprawnienia prezydenta Stanów 
Zjednoczonych, 

WARZYNGTON, 7.VI (Pat). Na 
polecenie sekretarza wojny Gooda 
zastępca przewodniczącego komisji 
spraw wojskowych kongresu wniósł 
bill, który nadaje prezydentowi Sta- 
nów Zjednoczonych prawo zarządze= 
nia na wypadek wojny powszechnej 
mobilizacji, obejmującej. wszystkich 
mężczyzn w wieku od 18 do 45 lat, 

zwiedzaniu 

  

  

| POLSKI TOURING KLUB 
ODDZIAŁ w WILNIE 

rozpoezyna w dniu dzisiejszym organizację 4-ej i 5-ej wycieczki zbiorowej do 
Poznania, ewentualnie do innych miast Polski. Przyjmowanie do tych wycie- 
czek kończy się w dniu 1l-go ezerwca. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Polskiego 
Touring Klubu—Ogród Bernardyński, Pawiion Poczty — w godzinach ed 9-ej — 

13-ej i od 17-6j — 19-ej, telefon 17-72.     

Czerwcowa sesja Rady Ligi Narodów. 
Dyskusja mniejszościowa. 

MADRYT, 7.VI. (Pat). Rada Ligi Narodów prowadziła dziś dyskusję nad 
„sprawą mniejszościową. Przedstawiciel Kanady Dandurand zaproponował 
przeprowadzania badania raportu komitetu trzech. Podsekretarz stanu von 
Schubert wygłosił prawdziwy akt oskarżenia przeciwko raportowi, który zda- 
niem jego — nie może służyć za: podstawę do. celowej dyskusji, któraby 
doprowadziła do jednomyślnego porozumienia Rady Ligi. Kraj mówcy 
niemógłby przyjąć raportu, który nie uwzględnia ani jednego punktu, złożo- 
nego w swoim czasie przez min. Stresemanna oświadczenia. W końcu von 
Schubert domagał się zredagowania nowego raportu. 

Treść przemówienia delegata niemieckiego. 
BERLIN, 7.V. (Pat). Biuro Wolfa podając treść przemówienia, wygło- 

szonego dzisiaj na posiedzeniu komitetu Rady Ligi w Madrycie przez 
delegata niemieckiego sekretarza stanu Schuberta, zauważa, że wywody 
Schuberta nie pozostawały żadnej wątpliwości co do tego, że raport „ko- 
mitetu trzech“ był dla rządu miemieckiego niespodzianką i wywoła w 
swych istotnych częściach głębokie rozczarowanie przedewszystkiem z 
tego powodu, że od początku do końca raport ustosunkowuje się niega- 
tywnie co do sprawy mniejszościowej. 

Schubert zarzuca, że raport, oświetlając historję powstania traktatu 
mniejszościowego, przytacza z traktatu tylko te ustępy, z których zdaje 
się wynikać, iż postanowienia traktatowe powinny być interpretowane w 
sensie ograniczonym, jak to przedstawia memorjał Małej Ententy. Za” 
rzuca delegat niemiecki dalej, że raport zawiera pogląd, iż ochrona mniej- 
szości nie jest jedną z najważniejszych zadań Ligi Narodów, lecz tylko 
zadaniem drugorzędnem, które tylko wypadkowo znalazł miejsce decydu- 
jące w zakresie działania Ligi Narodów. 

Schubert czyni dalej zarzut z tego, że członkowie „komitetu trzech" 
uważają w tym raporcie, iż gwarancja Ligi Narodów wyczerpuje się już 
w tem, że Liga Narodów podejmuje swą działalność wówczas, gdy jeden 
z członków Rady Ligi zgłasza jakąś określoną skargę, Niemcy podtrzy- 
mują swój pogląd, wyrażony przez Stresemanna, że Liga Narodów ma 
obowiązek stale przekonywać się o tem, czy państwa dotrzymują zobo* 
wiązań traktatowych. 

(.  Śchubert wskazał na podobne zobowiązania Ligi Narodów w sto- 
sunku do wolnego miasta Gdańska i podkreślił pogląd niemiecki, że 
ogólny obowiązek gwarancji musi koniecznie prowadzić do utworzenia 
stałej komisji mniejszościowej. W zakończeniu Schubert dał wyraz po- 
glądowi, że obecny raport nie jest odpowiednią podstawą do dyskusji 
i poruszył kwestję opracowania przez komitet Rady Ligi nowego ra- 
portu. Е 

Spotkanie Briand — Stresemann— Mac Donald. 
BERLIN, 7-VI. (Pat) Biuro, Wolffa podaja za „Central-News“ wiado- 

mość z Madrytu, że w kołach Ligi Narodów uważają za rzecz możliwą, iż 
po obradach madryckich nastąpi w Paryżu spotkanie Brianda ze Strese- 
mannem i Mac Donaldem. 

Delegaci ra walce byków. 
MADRYT, 7.VI. (Pat). Większość członków delegacyj, przybyłych na sesję 

Rady Ligi Narodów, była obecna w dniu wczorajszym na walce byków. 
1] 

Zažalenie oskaržycieli b. min. Czechowicza. 
Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

Oskarżyciele z ramienia Sejmu posłowie Wyżykowski, dr. Lieber- 
mann i dr. Pieracki złożyli wczoraj w Trybunałe Stanu zażalenie prze- 
ciwko decyzji sędziego, prowadzącego śledztwo w sprawie b. min. Cze- 
chowicza, o zamknęciu śledztwa. Znaniem oskarżycieli zamknięcie śle- 
dztwa nastąpiło przedwcześnie, gdyż domagają się oni przesłuchania dal- 
szych jeszcze świadków. 

Trybunał Stanu rozpatrzy zażalenie oskarżycieli w piewszych dniach 
przyszłego tygodnia, ale według wszelkiego prawdopodobieństwa skarga 
oskarżycieli będzie oddalona, 

Konsolidacja opozycji ludowej. 
Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

Trzy kłaby poselskie chłopskie, a miańowicie: „Wyzwolenie*, „Stron- 
nietwo Chłopskie" i „Piast* urządziły wczoraj w gmachu Sejmu zebranie 
swych przedstawicieli dla ustalenia jednakowej taktyki działania. 

Jednak zebranie tych trzech stronnictw, skończyło sie bez powzięcia 
uchwały, Stwierdzić jednak trzeba, że kontakt pomiędzy trzema dotąd 
zwalczającemi się stronnictwami ludowemi został nawiązany. 

W zebraniu przewodniczył poseł Dąbski (Stronnictwo Chłopskie), a 
wzięli w niem udział: poseł Pluta (Str. Ghłopskie), Rataj (Piast), Pieniążek 
(Piast) i Róg (Wyzwolenie). 

Dalszy rozwój sprowokowanych przez endecję 
wypadków lwowskich. 

Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

Komisarjat Rządu na miasto Warszawę skonfiskował wczoraj dzien- 
nik popołudniowy ABC za artykuł o zajściach lwowskich, urzywany w tonie 
podburzajacym. Konfiskaeie uległa równiez odezwa Komitetu Akademic- 
kiego w Warszawie, która nawoływała do solidarności z kolegami lwow- 
skiemi. Według meldunków urzędowych, jakie nadeszły do Warszawy, 
we Lwowie. w ciągu całego dnia 5 czerwca panował spokój, jednakże 
strajk studentów na wyższyeh uczelniach trwał przez cały dzień i dotąd 
odwołany nie został. Do żadnych zajść nie doszło i aresztowani studenci 
w ilości 22 przybywają nadal w aressxcie. 

Zabójca Radzicza skazany na 20 lat więzienia. 
BIAŁOGRÓD, 7.VI (Pat), Racicz skazany został na 20 lat 

więzienia oraz na zapłacenie 20 tys. den. kosztów sądowych. 
Dwaj pozostali oskarżeni zostali uniewinieni. ' 

Batyfikacja układu lateranskiego. 
RZYM, 7.VI (Pat). Dzis o godz. 1] przed południem nastąpiła wy- 

miana dokumentów ratyfikacyjnych układu laterańskiego. Wymiany doko* 
nali kardynał Gasparri i Mussolini. 

Bip. 129 (1474) 
  

Wymiana dokumentów ratyfika- 
cyjnych. 

RZYM, 7.VI (Pat). Dziś, jak już 
podawaliśmy, nastąpiła w dniu dzi- 
siejszym wymiana dokumentów raty- 
fikacyjnych układów zawartych mię- 
dzy Stolicą Apostolską, a królestwem 
Italji w dniu 11 lutego r. b. 

Wysokie strony w chwili wy- 
miany dokumentów ratyfikacyjnych 
paktu laterańskiego stwierdziły raz 
jeszcze swą wolę lojalnego zacho- 
wania się nietylko trak'atu, polega- 
jącego na wzajemnem uznaniu swej 
suwerenoości i definitywnem zakoń- 
czeniu kwestji rzymskiej, ale i za- 
chowaniu konkordatu w  ostatecz- 
nych jego celach, dążących do ure- 
gulowania praw religji i kościoła w 
za 

o wymianie dokumentów raty- 
fikacyjkych kardynał Gasparri od- 
czytał własnoręczne pismo Ojcą 
Świętego. 

Następnie przystąpiono do od- 
czytania konwencji finansowej, po- 
czem minister finansów wręczył kar- 
dynałowi Gasparriemu czek na Bank 
m”: opiewający na 750 miljonów 
ir. 

Po położeniu podpisów przez Mus- 
soliniego i Gasparriego i wymianie 
dokumentów ratyfikacyjnych we 
wspaniałych oprawach 2 herbami 
królestwa Italji i Watykanu kardy- 
nał Сазрагг! odczytał pismo Ojca 
Świętego, zawierające pierwszą de- 
peszę do króla Jtalji Ceremonja za- 
kończyła się o godzinie 11. 

Następnie kard. Gasparri zapro- 
sił Mussoliniego do siebie i odbył 
z nim poufną rozmowę, która trwa- 
ła koło 15 min. O godz. 11.20 Mus- 
solini, Gasparri i ich świty udali się 
do, pierwszej sali, gdzie kard. Gas- 
parri pożegnał Mussoliniego, który 
u wejścia na dziedziniec San Da- 
mazo przyjął hołd wybitnych oso- 
bistości Watykanu. Opuszczającego 
o godz. 11.30. Watykan Mussolinie- 
go oczekiwały olbrzymie tłumy pu- 
bliczności. 

W chwili, gdy wystrzał armatni 
obwieścił spełnienie się doniosłego 
aktu wymiany traktatów, wielkie 
podwoje bronzowe napół przymknię- 
te od roku 1870 zostały szeroko ot- 
warte. 

Jednocześnie komendant straży 
Watykanu ustawił nowe posterunki 
u tymczasowych wejść na terenie 
Сна del Vaticano oraz na scho- 
dach Bazyliki šw. Piotra i wzdluž 
ulicy Porta Angelica. 

Drugi proces niewinnie 
skazanego Jakubowskiego. 

BERLIN, 7.6 (Pat). Na dzisiejszej 
rozprawie w procósie Jakubowskiego 
zeznania świadków i oświadczenia 
adwokata Brandta rzuciły znów cha- 
rakterystyczne piętno na stosunki, 
panujące w rodzinie oskarżonych 
Nogensów. Adwokat Brandt na po” 
czątku zakomunikował sądowi, że 
doszło do jego wiadomości, iż matka 
zamordowanego dziecka przesłała 
w swoim czasie siedzącemu w wię- 
zieniu Augustowi Nogengowi list, 
zabraniający powrotu do rodzinnej 
wioski ponieważ nie dość mocno 
obciążać on miał swoimi zeznaniami, 
straconego Jakubowskiego. 

Kellerowa oświadcza kategory- 
cznie, że takiego listu nie pisała, 
August Nogens zaś oświadcza, że 
nie otrzymał go wcale. Ponieważ 
adwokat Brandt nie mógł jeszcze 
przedłożyć tego listu sądowi, zwró- 
cił się z zapytaniem do Nogensa, 
czy nie mówił on kiedyś czegoś po- 
dobnego. August Nogens przyznał, 
że kiedyś wyraził się, iż matkę o- 
czekuje więzienie i że dlatego wyż 
powiedział grożbę tę, ponieważ po- 
sądzał matkę, że jest zła na niego, 
iż za mało obciążył Jakubowskiego. 

Jeden z byłych kochanków Kel- 
lerowej zeznaje, że August Nogens 
w rozmowie. oświadczyć miał, iż 
Jakubowski był niewinny, a że mor- 
derstwo zostało popełnione przez 
Kellerową. Kellerowa przy tych sło- 
wach wybuchnęła płaczem. August 
Nogens oświadcza, że nie pamięta, 
żeby kiedykolwiek coś podobnego 
powiedział. Cały szereg  innyc 
świadków zeznaje, że słyszeli ode- 
zwania się Kellerowej i Nogensa, 
stwierdzające niewinność Jakubow* 
skiego. 

ВЕОБ TYRETZY PLZECE TTRERIAOROROWYC ZDARZA 

Kronika telegraficzna. 
= Komłeja rzeczoznawców ukończyła re- 

dagowanie sprawozdania, które będzie pod- 
pisane dziś o godz. 17, ogłoszene zaś zosta* 
nie w niedzielę. 

= Z Konstastynopola przybyła do War- 
ny włoska fiota powie powitana gorą- 
co przez władze i mieszkańców miasta, 
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Ojciec Święty i król włoski. 
Historyczny ceremonjał. 

Umysły Rzymian wszystkich sta- 
nów, wieku i płci zaprząta obecnie 
sprawa wizyty, jaką król i królowa 
włoscy złożyć mają Ojcu Świętemu. 

Przewidywane jest, że ceremon- 
jał tej wizyty odbędzie się ściśle 
według wskazań protokułu, jaki kie- 
rował wizytą, złożoną Papieżowi w 
1923-im przez króla i królową hisz- 
pańskich. 

W myśl tego protokułu króli 
królowa, którym prawdopodobnie 
towarzyszyć będą: premjer Mussoli- 
mi oraz książe Piemontu, wyjadą z 
Kwirynału w otoczeniu świty w ga- 
lowych karocach, essportowanych 
przez konną gwardję królewską, 
przez ulice, na których będzie usta- 
«wione wojsko. Do państwa Waty- 
kańskiego wjadą nie przez plac 
więtego Piotra, ale bocznemi wro” 

tami od strony południowej Bazyli- 
ki. Tutaj spotkani zostaną przez sze” 
reg wysokich dygnitarzy Dworu Pa- 
pieskiego oraz przez świeżo miano" 
wanego gubernatora Citta del Va- 
ticano, którym jest Commendatore 
Stefanini. 

Król, wychodząc ze swojej karo- 
cy, zasalutuje barwom papieskim, 
poczem utworzy się pochód z parą 
królewską na czele, za nią książę 
Ruspoli i monsignor Nardone (sekre- 
tarz Świętej Kongregacji Ceremon- 
jału) esskortowani przez gwardję 
szwajcarską. Pochód wkroczy wspa- 
niałemi schodami historycznemi do 
tak zwanej sala Clementina. Tutaj 
na spotkanie królewskiego orszaku 
wyjdzie Monsignor Caccia Dominio- 
ni, mistrz dworu papieskiego oraz 
grupa prawników konsystorskich w 
starożytnych czarnych szatach z wy” 
sokiem przybraniem głowy. 

Pius XI oczekiwać będzie kró- 
lewskich swoich gości, siedząc na 
tronie w wielkiej, słynnej z wspa- 
niałych swoich fresków Sala Regia. 
Na prawo od jego tronu ustawiony 
będzie drugi dla króla i królowej 
dokoła zaś krąg foteli dla członków 
Świętego Kolegium. Trzej kardyna* 
łowie podprowadzą króla Wiktora i 
królowę Helenę do stóp tronu pa- 
pieskiego. przed którym oboje kró- 
łestwo uklękną i ucałują dłoń Ojca 
więtego, poczem zasiądą na przy” 

gotowanym dla nich tronie. Signor 
Mussolini, o ile będzie im towa- 
rzyszył, uklęknie również przed Pa- 
pieżem i ucałuje jego dłoń, poczem 
stanie u boku swojego monarchy. 
Po chwili król zejdzie z tronu, sta- 
nie przed Papieżem i odczyta ad-. 
res powitalny, wyrażający „hołd i 
powinszowanie“, na który Ojciec 
więty wygłosi odpowiedź. Po tej 

wymianie przemówień zakończy o- 
ficjalną część ceremonja udzielenia 
papieskiego błogosławieństwa parze 
królewskiej oraz wszystkim obec- 
nym . 

Ojciec Święty. powróci po za- 
kończonej ceremonji do swoich 
prywatnych apartamentów. Orszak 
królewski, któremu towarzyszyć bę” 
dą trzej kardynałowie, znów z pa- 

rą monarszą na czele, przejdzie de 
sali del Tronetto, stanowiącej ro* 
dzaj przedpokoju do prywatnego ga- 
binetu Piusa XI. 
się zatrzyma, zaś król i królowa 
wprowadzeni zostaną przez mistrza 
ceremonji do gabinetu papieskiego 
na prywatną rozmowę z Ojcem 
więtym. Po skończeniu wizyty Oj- 

ciec Święty osobiście odprowadzi 
swoich gości aż do drzwi gabinetu 
i tutaj pożegna ich, 

Wielka ta historyczna ceremonja 
ostatecznie przypieczętuje akt po- 
jednania Kościoła z Państwem. Po 
jej odbyciu król i królowa opuszczą 
mury Wątykanu i udadzą się do 
katedry Świętego Piotra, gdzie na 
ich spotkanie wyjdzie kardynał Mer- 
ry del Val i poda im wodę świę” 
coną, poczem zaprowadzi ich prze- 
dewszystkiem do kaplicy Przenaj- 
świętszego Sakramentu na krótką 
modlitwę, a potem do grobu św. 
Piotra. Ztąd wyjdzie już para mo- 
narsza wraz ze swoim orszakiem 
głównem wejściem na plac i wsią” 
dzie do galowej karocy, aby pow" 
rócić do Kwirynału. 

Z racji wizyty ma być udzielo- 
na szeroka amnestja dla upamięt- 
nienia uroczystego faktu. 

WZZIA TWK FOTA ЛЫ ПИШНЕОИНИТМЕНИЕТОЫСИСННЙ 

Lombardowanie papierów war- 
tościowych przez P. K. 0, 

Gen. dyrekcja Poczt. Kasy Oszczęd- 
nościowej rozesłała okólnik do wszyst- 
kich swych oddziałów w. sprawie 
rzyjmowania do lombardu wszel- 

kich papierów wartościowych. Na 
papiery wartościowe państwowe 
Pocztowe Kasy Oszezędności - mają 
wydawać pożyczki w wysokošci 80 
proc. ich wartości. Papiery hipotecz- 
ne i komunalne mogą uzyskać 75 
proc. wartości, akcje Banku Polskie- 
go można lombardować po 100 zł. 
sztuka, inne papiery prywatne dy- 
widendowe mogą być przyjmowane 
najwyżej za 50 proc. ich wartości 
giełdowej, 4 proc. pożyczka inwesty- 
cyjna może być lokzwana po 80 zł. 
za sztukę, 5 proc. pożyczka dolaro- 
wa — po 44 zł. za sztukę. 

Oprocentowanie wynosić będzie: 
od pożyczek na papiery państwowe 
i akcje Banku Polskiego 10 proc. w 
stosunku rocznym, papiery hipotecz- 
ne i komunalne — po 11 proc. a 
wszystkie inne papiery po 11,5 proc. 
rocznie. Pożyczki wydawane saa 
na przeciąg trzech miesięcy z pra- 
wem prolongaty maksimum do 9 
miesięcy. 

Przy tej sposobności, warto za- 
znaczyć, że prywatne instytucje kre- 
dytowe lombardują te papiery po 
15—20 proc. rocznie. (—) 
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"Tutaj cały orszak - 
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od 2-ge do 9-go 

czerwca włącznie - 

Znęcanie się nad więźniami polskimi. 
W więzieniach niemieckich. 

KATOWICE, 7.VI (Pat). Wychodząca w Katowicach komunistyczna 
„Arbeiter Ztg.“ zamieściła w Nr. 119 artykuł p. t: „Traktowanie wię” 
źmiów w więzieniu opolskiem", w którym twierdzi, że w niemieckich 
więzieniach i domach karnych panują jeszcze mimo republikańskiego 
ustroju średniowieczne stosunki. Jako przykład cytuje „Arbeiter Ztg“. 
pismo, jakie socjalista Girndt, członek rady więziennej w Opolu skierował 
do zarządu więzienią. 

piśmie tem zarzucił Girndt głównemu dozorcy więzienia Schuzsie- 
gelowi już nietylko złe obchodzenie się z więżniami, ale wprost znęcanie 
się nad nimi. W listopadzie r. ub. — pisze Girndt—pobił Schursiegel pol- 
skiego obywatela Matuszaka tak, że ten przez długi czas chodził z podbi- 
temi oczyma i z siniakami na twarzy. 

Drugi wypadek dotyczy również obywatela polskiego Oskara Ferna, 
aresztowanego pod zarzutem przestępstwa paszportowego. Dnia 25 marca 
pobił Schursiegel Ferna za drobne przewinienia tak, že Fern miał całą 
twarz posiniaczoną i nabiegłą krwią. 

Do listu Girndta dodaje „Arbeiter Ztg.* komentarz, iż wyżej wspom* 
miany urzędnik więzienny znęca się prawie wyłącznie nad więźniami pol- 
skimi, gdyż ci natychmiast po wypuszczeniu z więzienia zostają wydaleni 
z Niemiec. Pismo żąda bezzwłocznego wdrożenia dochodzenia przeciwko 
wspomnianemu urzędnikowi, maltretującemu bezbronnych więźniów. 

Wzmożona aktywność Stresemanna. 
WIEDEŃ, 7.VI (Pat). Z niemieckich kół dyplomatycznych otrzymuje 

Neue Freie Presse informacje, według której rząd niemiecki nie myśli do- 
puścić do odrzucenia wniosków niemieckich w sprawie ochrony mniej- 
szości i że z tego powodu zaproponuje, aby dyskusja nad kwestją mniej- 
Szości odroczona została do sesji jesiennej -Rady ligi Narodów. Niemcy 
spodziewają się, że nowy angielski minister spraw zagranicznych zajmie 
inne stanowisko w kwestji mniejszościowej, aniżeli Chamberlain. 

Od Brianda zażądać ma Stresemann stanowczo opróżnienia Nadrenii, 
a gdyby Francja nie zgodziła się na to. żądanie, wówczas Stresemann ma 
zamiar podać się do dymisji. W tym. wypadku byłoby zakwestjonowane 
ratyfikowanie umowy Teparacyjnej przez rząd niemiecki. Oprócz opróżnie- 
nia Nadrepji ma Stresemann: domagać się także opróżnienia terytorjum 
Saary, co jest bardziej skomplikowane niż ewakuacja Nadrenji, ponieważ 
zależy nietylko od samej Francji, lecz wymagać będzie zdaje się zgody 
wszystkich państw, podpisujących traktat wersalski, 

Tymczasowy komitet organizacyjny w sprawie reperacyj. 
BBRLIN, 7.VI (Pat). Biuro Wolfa donosi z Paryża z powołaniem się 

na Excelsior, że rzeczoznawcy reperacyjni uchwalili wczoraj utworzyć 
tymczasowy komitet organizacyjny pod przewodnictwem dotychczasowego 
generalnego agenta reparacyjnego Parkera Gilberta, który to komitet miał- 
by za zadanie zorganizowanie przejścia od planu Dawesa do planu Youn- 
ga. Komitet ten ma utworzyć trzy podkomisje: dla sprawy Banku Rzeszy, 
dla kolei Rzeszy i dla sprawy dostaw rzeczowych. 

Podział sum reparacyjnych. 
PARYŻ, -7VI. (Pat). Jak podaje „Petit Parisien*, przeciętna rata od- 

szkodowań niemieckich w wysokości 1.988 miljonów marek będzie rozdzie- 
łona pomiędzy główne państwa sprzymierzone w następujący sposób: Fran- 
cja otrzyma 1.039 miljonów marek, Anglja—428 miljonów, Włochy—-211 milj., 

Biuro Zarządu—Zawalna 

Ne_129 (4474) 

'Zapisujcie się na członków. Składajcie ofiary na po- 
gotowie sanitarne. 

1, czynne od 10-13 i od 18-20 

Dookoła tworzenia nowego gabinetu w Anglji. 
LONDYN, 7.VI (Pat.). Członkowie nowego gabinetu labourzystów 

złożą prawdopodobnie przysięgę w zamku Windsor dnia 8 b. m, poczem 
dopiero będzie złeżona oficjalna lista członków nowego gabinetu. We- 
dług ególnych przypuszczeń stanowisko lorda kanclerza z ramienia La" 
bour Party obejmie lord Sankey. W kołach dobrze poinformowanych 
przypuszczają, że będzie utworzona nowa teka dla spraw walki z bezro- 
eciem i że teka ta zostanie powierzona Thomasowi. 

LONDYN, 7.VI (Pat). Mac Donald zawiadomił Biuro Reutera, że był 
dzisiaj rano na Downing-strest specjalnie w tym celu, ażeby puścić w 
uch prace organizacyjne, dotyczące rozpoczęcia wielkiej akcji zwalczania 
bezrobocia. Prace w tym kierunku zostały już rozpoczęte. W czasie wi- 
zyty w urzędowej siedzibie premjera na Downing street towarzyszyli 
Mac Donaldowi Snowden i Thomas. Członkowie nowego rządu odwiedzili 
Baldwina. 

Premjer Mac Donald jest w dalszym ciągu zajęty sprawą składu przy- 
szłego swego gabinetu. Listy członków nowego rządu spodziewać się 
można na jutro wieczorem a wręczenia formalnego pieczęci rządowych 
w sobotę bieżącego tygodnia. Dzienniki angielskie, a w szczególności 
organ partji pracy „Daily Herald" czynią przewidywania co do składu 
przyszłego rządu. „Daily Herald" przewiduje, žė teka pracy powierzona 
będzie Thomasowi, który w poprzednim rządzie Macdonalda był mini- 
strem kolonii. Agencja Reutera donosi, že Thomas potwierdził wiado- 
mość o swej nominacji na ministra dla walki -z bezrobociem. 

Zerwanie rokowań węgiersko-rumuńskich. 
WIEDEŃ, 7.VI (Pat). Tutejsze dzienniki zamieszczają depeszę z Bu- 

karesztu, wedle której zanosi się na zerwanie rokowań rumuńsko-wę” 

gierskich. 

(AT TIT TI TI TTT ESS 

10-Iecie Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Belgja—115 milj., Stany Zjednoczone—66 milj., Japonja—13 milj. marek. 
Reszta będzie według odpowiedniego stosunku procentowego rozdzielona 
między Jugosławję, Rumunję, Grecję, Polskę i Portugalję. 

„.Burdy endeckich pobratymców w Niemczach 
na oklepany rytualny temat 

BERLIN, 7-VI. (Pat). W sejmie bawarskim przyszło dzisiaj do bu- 
żliwych zajść, wywołanych przez Hitlerowców podczas rozprawy nad 
budżetem ministra oświaty. Hitlerowcy żądali przeprowadzenia dyskusji 
nad sprawą mordu rytualnego. Kiedy wice-prezydent sejmu sprzeciwił 
się temu wnioskowi, Hitlerowcy wszczęli nieopisaną wrzawę, Wniosek ich 
upadł, Poseł dr. Helmuth wystąpił z oburzeniem przeciwko wywodom 
ministra oświaty. który podniósł, że przecież żydzi są również współoby- 
watelami niemieckiemi i oświadczył, że żaden człowiek myślący nowo- 
cześnie, nie może mówić na serjo o 
oświadczyli, że głosować będą 
się wśród ogromnego tumultu, 
zdołał opanować. 

rzeciw budżetowi. 
tóry przewodniczący z wielkim trudem 

morderstwąch rytuałnych. Hitlerowey 
Cała debata odbywała 

Społeczeństwo naszego miasta 
winno wziąć jak najliczniejszy udział 
we wszystkich imprezach i uroczy” 
stościach, jakie odbędą się dzisiaj w 
sobotę 8 czerwca i jutro w niedzielę 
9 czerwca z racji obchodu 10 lecia 
istnienia Polskiego Czerwonego Krzy- 
ża. Powszechnie znaną jest potrzeba 
tej doniosłej instytucji na wypadek 
wojny. Lecz i w czasie pokoju Czer- 
wony Krzyż spieszy na pomoc spo- 
łeczeństwu w nieszczęśliwych wy- 
padkach w razie katastrof, uczy 
młodzież i dorosłych zasad ratow- 
nictwa, uczy jak bronić się przeciw 
gazom trującym kształci siostry mi- 
łosierdzia, opiekuje się uchodźcami. 
Za pośrednictwem kół młodzieży 
Czerwonego Krzyża (należy do nich 
w Wilnie 2.000 naszej młodzieży) 
instytucja ta wprowadza do mło- 
dych serc hasła miłości bliźniego, 
uczy młodzież przestrzegania kar- 
ności, czystości i t. d. Młodzież na” 
szych kół Czerwonego Krzyża w 
Wilnie ma w szkole nr. 38 przy ul. 
Ostrobramskiej swoją specjałnąświet* 
licę w której zbiera się codziennie 
około setki młodzieży. To też wszy” 
scy, jak widać w czasie zbiórki u- 
rządzonej w obecnym tygodniu Czer- 
wonego Krzyża w Wilnie nie ską” 
pią ofiar dla tej popularnej i do- 
broczynnej instytucji. 

Obchód w Wilnie. 

W sobotę dnia 8 czerwca od- 
będzie się w godzinach popołudnio- 
wych defilada młodzieży kół Czer- 
wonego Krzyża ulicami miasta, po- 
cząwszy od siedziby zarządu przy 
ul. Zawalnej i do ogrodu Bernar- 
dyńskiego. Tutaj o godz. 6-ej wie- 
czór odbędzie się zabawa, a pod- 
czas niej odbędzie się specjalny po” 
kaz ćwiczeń sokolich dla młodzieży, 

a następnie o zmroku spalone bę- 
dą ognie sztuczne. W czasie całego 
wieczora przygrywać będzie w о- 
grodzie orkiestra wojskowa oraz 
specjalna orkiestra mandolinistów. 

W niedzielę dnia 9 czerwca od- 
będzie się właściwy obchód 10-le- 
cia. Uroczystość rozpocznie się o 
godz. 10 min. 30 nabożeństwem w 
kościele św. Jana. W czasie nabo- 
żeństwa ks. proboszcz Miłkowski 
wygłosi przemowę. 

O godz. || min. 30 młodzież kół 
Czerwonego Krzyża przedefiluje 
przed przedstawicielami władz i po- 
maszeruje ulicami Zamkową, placem 
Katedralnym, Arsenalską, Kościusz- 
ki naywzgórza Trzykrzyskie. Tutaj 
odbędzie się urządzony na wielką 
skalę w dużym zakresie przez wła- 
dze wojskowe pokaz walk przeciw” 
gazowych, pokaz ratownictwa i róż” 
nych sposobów obrony. 

Pokazy te urządzane przez na- 
sze władze wojskowe z wielkim 
nakładem pracy i mozołu, przy . u- 
dziale wszystkich gatunków broni 
nawet i artylerji przeznaczone są 
nie tylko dla młodzieży szkolnej, 
ale również dla szerszej publicznoś- 
ci, która za opłatą 50 gr. będzie 
mogła uczestniczyć w tem nie tyl- 
ko ogromnie interesującem, ale prze- 
dewszystkiem wielce pouczającem 
widowisku. Podkreślić należy pod 
tym względem wielką zasługę i zro- 
zumienie zadań obywatelskich na* 
szej wojskowości. 

W niedzielę o godz. 6-ej wiecz. 
odbędzie się w ogrodzie Bernardyn- 
skim druga zabawa. Przygrywać bę 
dą orkiestry wojskowe i mandoli- 
niści, a wielką atrakcją będą popi- 
sy taneczne ze szczególnem uwzględ- 
nieniem tańców ludowych. 

— 

Lo Wogomaied oŚWidłOW(A. 
(Załącznik do kwestjonarjusza.) 

Il. 

Pewnego dnia przychodzi do mnie 
właściciel „apteki, człowiek wielkiej 
zacności, Adam Rymszewicz, od lat 
paru składający na ręce moje ofia- 
rowane przez się i zebrane od in- 
nych kwoty na Krożan, lub oświatę 
ipowiada że kilku ludzi dobrej woli, 
chce rozlokować w różnych punktach 
mniasta szereg biblioteczek a w czem 
ja, mający stosunki w sferze rzemie- 
ślniczo-mieszczańskiej, mógłbym być 
pomocnym. Zgodziłem się najchę- 
tniej. 

Jak się potem dowiedziałem, lu- 
dzi tych skupił i ożywił młody pra- 
wnik, świeżo osiadły w Wilnie, Fnto- 
ni Jabłoński. Kiedy się z nim  zbli- 
żyłem, miał chyba około półtora ty- 
siąca tomów, ofiarowanych lub za 
pieniądze zebrane nabytych u anty- 
kwarjuszy. 

Przygotowane już bibljoteczki skła- 
dały się mniej więcej z 200 tomów 
każda. Tutaj mi się ogromnie przy- 
dały, zawiązane podczas długiego 
przebywania 70 Krożan w więzieniu 
na Łukiszkach i sprawy ich w Wil. 
lzbie Sądowej, stosunki wśród  rze- 
mieślników i kolejowców. 

Pracowaliśmy z p. Jabłońskim z 
powodzeniem i biblioteczek rozmie- 
ściliśmy sporo: dla rzeźników — u 
Jana Miszkury, dla warsztatów kole- 
jowych — u Kazimierza Połońskiego, 
dla kolejarzy w Wilnie — u maszy- 
nisty Pawła Miłaszewskiego, dla . ko- 
lejarzy warsztatów kolejowych w Wi- 
lejce (obecna Nowo-Wilejka) — u 
maszynisty Birżyna i t. d. 

Mało było — umieścić — należa 
ło jeszcze zachęcić do czytania, w 
tym więc celu bywaliśmy na różnych 
uroczystościach familijnych w tej sfe- 
rze: na imieninach, chrzcinach i t. d. 
Stan materjalny rzemieślników wileń- 

skich był w owych czasach * bardzo 
dobry i przyjęcia, szczególnie u rze- 
źników, bywały tak bogate i tak liczne 
gromadziły towarzystwo że Jabłoń- 
skiego w podziw wprawiały. Fle i Ja- 
błoński rzemieślników również w nie- 
mały podziw wprawiał: prawdziwy 
adwokat (w dodatku o pańskim, im- 
ponującym, wyglądzie) przychodzi do 
nich jak równy, siada z nimi za stół, 
gada, śmieje się, żartuje. Całkiem 
niezwykły człowiek. 

Te usiłowania zainteresowania 
książką zdaje się, również miały .po- 
wodzenie, gdyż niektóre biblioteczki 
pracowały istotnie dobrze. 

Pan Jabłoński, który w krótkim 
czasie zdołał pozyskać sympatje rze- 
mieślników, bezwątpienia dużo byłby 
dla nich zrobił, gdyby nie pewne 
okoliczności, które akcję jego całko- 
wicie zwichnęły. Narazie praca szła 
dobrze i ofiary, wprawdzie drobne, 
bo składane przez ludzi niezamo- 
żnych, przeważnie urzędników różnych 
instytucji prywatnych, płynęły stale. 

Ponieważ przykro było kołatać 
wciąż o nowe datki bez 'sprawozda* 
nia jak użyte zostały otrzymane po- 
przednio, powstała myśl uporządko- 
wania tej sprawy, zorganizowania 
Koła, wciągnięci do którego wpłacali- 
by na ręce wybranego przez siebie 
zarządu stałe, w określonej wysoko- 
ści, składki. Przy tym porządku rze- 
czy, zarząd wiedziałby. na co liczyć 
może, zaś składający wiedzieliby w 
czyje ręce i na co składają. O jakiejś 
legalizacji i takiego Koła oczywiście 
nie mogło być i mowy; ale ponie- 
waż miano posługiwać się wyłącznie 
wydawnictwami legalnemi, nie wie- 
rzono w jakąś większą odpowiedzial- 
ność w razie ewentualnego ujawnie- 
nia tej, o tak niewinnej działalności, 
organizacji. Największymi zwolennika- 
mi takiego uporządkowania pracy 
byli: wspomniany Jabłoński i Aleksan- 
der Łapiński, pierwszy, jak to już 
wspomniałem, adwokat, drugi urzę- 
dnik państwowy (kierownik drukarni 

Zarządu Gubernjalnego), mający z ty- 
tułu swojego stanowiska styczność 
ze sferami i sprawami rządowemi i 
wyczuwający tendencje i nastroje 
tamtej strony. 

Zaznaczam że działo się to w 
końcu roku 1894 lub 95-ym, a zatem 
wkrótce po tak niefortunnej dla władz 
sprawie Krożańskiej. 

Pierwsze, organizacyjne, zebranie 
zwolenników oświaty, zwołane zosta- 
ło do mieszkania Łapińskiego. Przy- 
było kilkadziesiąt osób a w tem naj- 
więcej urzędników największych in- 
stytucji: prywatnych w Wilnie: Ban- 
ków Ziemskiego i Handlowego. 

Po sprawozdaniu i krótkiej dysku- 
sji, gdy przewodniczący. zebrania p. 
Kazimierz Szmigiero (do tego wieczo- 
ra społecznik i prawie radykał) zbie- 
rał głosy czy deklaracje, jeden z obe- 
cnych, p. Tr., główny buchalter Ban- 
ku Ziemskiego, opuścił zebranie. 
Wszyscy to zauważyli gdyż demon- 
stracyjnie we drzwiach salonu, wcią- 
gał na siebie swoje futerko na tchó* 
rzach i wszystkich fakt ten przejął 
„uczuciem złowieszczem*. Słyszałem 
jak urzędnicy B. Z. robili organiza- 
torom zarzuty, iż wiedząc czem p. Tr. 
jest przy Montwille, proszono go na 
zebranie, mające charakter poufny. 

Niestety, obawy ziściły się bardzo 
prędko. Nazajutrz rano, którzy byli 
na owym zebraniu wszystkim  urzę- 
dnikom Banku Ziemskiego, — przez 
usta dyrektora Pawła Kończy, B. H, dy- 
rektora Karola Salmanowicza, oświad- 
czono że mają wybrać jedno z dwoj- 
ga: Bank lub oświatę. Oczywiście 
wszyscy bez wyjątku wybrali Bank 
i tylko mała garstka, 4 czy 5 osób, 
z którymi dyrekcja wyjątkowo liczyła 
się, tak się urządziła że nie całkowicie 
się temu zakazowi podporządkowała 
i po przeczekaniu pewnego czasu, w 
dalszym ciągu, zachowując najdalej 
posuniętą ostrożność, udział w pracy 
oświatowej brała. Ale musieliśmy 
wleść znacznie głębiej w podziemia, 
gdzieby nas już nie tylko oko poli- 

cjanta ale nawet bardziej bystre oko 
lojalisty — rodaka dojrzeć nie mogło. 

Takie stanowisko Montwiłła wo- 
bec oświaty, miało dla tej sprawy, 
przynajmniej na razie, skutki katas- 
trofalne. Nie tylko urzędnicy obu 
Banków lecz i wiele innych, skapto- 
wanych, wycofało swój udział w pra- 
cy i cofnęli zadeklarowane składki. 
Sprawa, którą uważali za rzecz naw- 
pół legalną, raptem stała się w ich 
oczach groźną i niebezpieczną. Wiele 
czasu upłynęło zanim ponownie ja- 
koś się zespoliła gromadka chętnych 
do takiej pracy ludzi ale ta strata 
czasu, te zmarnowanie chwil osobli- 
wego nastroju, wywołanego w całem 
społeczeństwie bohaterstwem i ofiarą 
Krożan, to obrócenie w niwecz szczęś- 
liwych zapoczątkowań Jabłońskiego 
i rozbicie jego zespołu — zostanie 
na zawsze krzywdą, wyrządzoną spra- 
wie narodowej. 

Z goryczą wyznać muszę, że 
w działalności oświatowo-kulturalnej 
o wiele więcej przeszkadzali lojaliści 
niż policja, Musieliśmy naprzykład 
zaniechać urządzenia „Wianków* na 
skutek akcji, przeciw temu podjętej, 
przez lojalistów. Z policją zawsze 
mogliśmy dojść do porozumienia, 
byla to poprostu kwestja „sinienkoj“ 
lub „zielenieūkoj“ t. j. 3 lub 5 rubli, 
w stosunku zaś do locjalistów, nie 
mieliśmy argumentów, mogących tra- 
fić do ich przekonania. 

Różni różnie tłumaczyli stanowisko 
Montwiłła wobec tych słabych prób 
robienia czegoś na całkowicie odło- 
giem leżącym polu oświaty. W da- 
nym wypadku chodziło przecie tylko 
o udzielanie do czytania legalnej 
książki. Przeważały zdania, że to mi- 
łość własna jego została dotknięta, 
Przyzwyczajony był do tego, że wszy- 
stko od niego się poczynało i na 
nim kończyło, raptem dowiaduje się 
że powstało coś nie tylko nie z jego 
inicjatywy, nie tylko bez jego pozwo- 
lenia, łecz nawet bez jego wiedzy, 
chociaż należą do tego i jego, jego 

właśni urzędnicy. Przyjaciele i sa- 
telici Montwiłła starali się krok ten 
jego wytłumaczyć względami na dob- 
ro instytucji, któremi kierował ale 
żeby nawet całkowite wykrycie, że 
część urzędników, daje pewne kwoty 

„na legalne książki lub elementarze 
dla biednych, mogło w oczach władz 
zaszkodzić instytucji u steru której, 
obok Montwiłła i Kończy, stali ludzie 
tak wiełkiego zaufania jak hofmajster, 
marszałek szlachty 'gub. Wileńskiej 
graf Plater oraz marszałek szlachty 
gub. Kowienskiej, i zdaje mi się 
również hofmajster, graf Zubow — to 
trudne do uwierzenia. 

Jednak fakt takiej samowoli urzęd- 
ników poderwał do nich a przynajm- 
niej do niektórych, zaufanie dyrekcji, 
czego najlepszym dowodem były ohyd- 
ne wypadki rewizji, dokonywanych 
wczesnymi rankami, przez dyrektora 
K. w biurkach mniej „błagonadzioż- 
nych* urzędników Banku Ziemskiego. 

Powtarzaniu się tej ohydy nie za- 
pobiegły żadne protesty, zanoszone 
przez zrażonych do żywego urzędników 
przed majestat p. M. 

Po tym pogromie, w bardzo nie- 
licznym gronie wznowiliśmy pracę. 
Narazie tylko  Gabrjel Rodziewicz, 
Aleksander Lapinski, Paulin Karpo- 
wicz i piszący te slowa, a dopiero 
po niejakim czasie przybyli: Kazimierz 
Poniatowski, Aloizy Perzanowski, Sta- 
nisław Kiewlicz i Wysocki. 

Najenergiczniejszego jednak z po- 
przednich pracowników nie było mię- 
dzy nami. Zabrakło p. Jabłońskiego, 
któryjw tych czasach wielkiego wśród 
nas rozgoryczenia, pokłócił sie o coś 
z Łapińskim i wycofał się z Koła. 

Rozpoczęliśmy naszą pracę od 
wydania, nakładem naszego Kółka, 
taniego zbiorku poezji Syrokomli pod 
tytułem „Wianek Syrokomli*. Firmę 
dał Zawadzki gdyż on miał koncesję 
na wydawnictwa polskie, ale żeby 
taniej kosztowało, Łapiński odbił to 
w drukarni rządowej a całą operację 
bardzo starannie, przeprowadził po- 

mocnik Łapińskiego p. Woronko. 
Gdy drogi, jakiemi przenikaliśmy 

na wieś, znacznie się po paro letniej 
pracy rozszerzyły, wynikły nowe po- 
trzeby, na zaspokojenie których, nie- 
zbędne były spore środki. Powołano 
do życia, — zdaje mi się w roku 
1898—dwa nowe Koła, że się tak wy- 
rażę — pomocnicze. P. Poniatowski, 
bardzo ofiarny i ruchliwy członek 
naszego Koła, mający stosunki w sfe- 
rach zamożnej inteligencji, zorganizo- 
wał Koło, do którego, między innymi, 
weszły następujące osoby: Dr. W. Wę- 
sławski, Dr. L. Czarkowski, Dr. Wł. 
Zahorski. Dr. Burhardt, Dr. Kaz, Dmo- 
chowski, Kazimierz Stefanowski, Ka- 
zimierz Poniatowski (pozostając je- 
dnocześnie w pierwszem), Fr. Jurje- 
wicz, Adw. Wiktor Łukaszewicz i, w 
charakterze łącznika i bibliotekarza— 
piszący te wspomnienia. 

Trzecie Koło zorganizowałem ja, 
powołując do niego: Adama Wolań- 
skiego, (jeden z ofiarniejszych na 
oświatę), Lucjana Uziębło, Aleksan- 
dra Dawidowskiego, Edwarda Jasiń- 
skiego, Wacława Makowskiego (ojca, 
syn Wacław już od paru lat, do chwili 
wyjazdu do Uniwersytetu, dawał nam 
swoją współpracę), Pawła Myszkow- 
skiego, Witalisa Uścinowicza, Juljana 
Motzkusa i innych. 

To ostatnie. Koło, jako Koło, pra- 
cowało, nie pamiętam dla jakich po- 
wodów, niedługo, może lat dwa. 

Gdy Koła pierwsze i trzecie, zasi- 
lane w potrzebie przez sprawną orga- 
nizację rzemieślniczą, prowadząc ró- 
żnorodną pracę kulturalną, głównie 
z imprez ciągnęły dochody na oświa- 
tę, to Koło drugie, złożone z ludzi 
zamożnych i z ustosunkowane ze 
sferami zamożnemi, z ofiar i składek 
miało znaczne wpływy. Trwało ono 
do roku 1905-go, kiedy to przekształ- 
ciło się na legalnie działające Towa- 
rzystwo „Oświata”. 

Zygmunt Nagrodzki, 

(D. c. n.)
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Drogą ciernistą ku lepszej przyszłości. 

(O spółdzielni Iniarskiej w Prozerekach). 

IL. 

"Pod jednym dachem — w przy- 
*budowie — mieszczą się: pokój sto- 
łowy, apteczka i kancelarja — nie- 
stety wszystko w jednej ubikacji. 
Fabryka zatrudnia, oprócz personelu 
kierowniczego i technicznego, 30 
osób — wyłącznie kobiet z wiosek 
okolicznych, właśnie ten element 
który tak kocha len ityle weń wkła- 
da pracy i pieszczoty. Bo któż wię- 
Kkszem zamiłowaniem chodzi koło 
lnu niż Białorusinka, która tyle pie- 
śni mu wyśpiewa — czy to wybie- 
rając go w polu, ścieląc, susząc, 
mnąc, trzepiąc, czesząc, czy też w 
długie wieczory zimowe nawijając 
na wrzeciona, lub szpule kolowro- 
tka, następnie tygodniami przesia- 
dując za krośnami i wytykając dlu- 
gie ścieżki cienkiego płótna, lśniące 
zęczniki i wzorzyste obrusy, zdoby- 
wające następnie uznanie nawet za” 
granicy, przysparzając tem zaszczy- 
tu i chluby naszemu krajowi. 

Inicjatywa budowy spółdzielni 
owstała w łonie członków  prozo- 

rockiej Kasy Stefczyka w marcu 
1928 r. ; : 

Dzięki umiejętnej propagandzie 
©raz przychylnemu stanowisku pre* 
zesa Kasy p. Józefa Zwierelło do- 
szło wkrótce do ukonstytuowania 
zarządu spółdzielni z p. Zwierelło 
na czele, a poparcie czynników rzą- 
dowych i sfer finansowych ostatecz- 
mie pomogły do jej uruchomienia 
Należy przytem nadmienić, że z o- 
kazji tej z wydatną pomocą przy- 
szedł Bank Rolny udzielając 50 tys. 
zł. kredytu inwestycyjnego dlugo- 
terminowego po 5'/, proc. i 85 tys. 
zł. kredytu obrotowego. Wznoszenie 
budowli trwało pięć miesięcy przy 
fatalnych warunkach, spowodowa* 
nych złym stanem naszych dróg, do 
<zego przyczyniły się znaczne opa- 
dy ub. lata. Zawdzięczając jedynie 
miezłomnej energji, zręczności i o- 
fiarnemu poświęceniu wspomniane- 
go prezesa spółdzielni, w IMsńcu je- 
sieni roboty zostały ukończone i w 
dniu |—XII-1928, odgłos syreny 
obwieścił zdumionym okolicom roz- 
poczęcie pracy w rzęsiście oświe- 
onych warsztatach. 
Do 15-V rb. wyprodukowano 

cztery wagony czystego włókna, co, 

jak na rok niepomyślny dla lnu, sta- 
nowi ilość pokaźną. Obecnie spół- 
dzielnia liczy 80 udziałowców z ka* 
pitałem — 10800 złotych. Udział 

wynos 100 zł. od ha lnu zadekla- 
rowanego. Prowadzono i zakup z 
wolnej ręki, za pud słomy płacąc 
przeciętnie trzy złote. 

Pomimo, iż był zły, mokry, nie* 
urodzajny rok ubiegły, jakiego od 
dawna nie pamięta Dziśnieńszczy” 
zna, spółdzielnia pracuje ustawicznie, 
wbrew  przepowiedniom „królów 
Iniarskich“ i niektórych „jaśniewiel- 
możnych", ma gruntowne pedstawy 
do świetnego rozwoju. 

  

Opusrczamy pregi fabryki i pel- 
nemi piersiami chwytamy świeże, 
wiosenne powietrze. Syrena zwia- 
stuje przerwę obiadową, a na prze- 
ciwległym krańcu miasteczka bębni 
600-pudowy walec motorowy —ubi- 
jając szaber na rozpoczętej w budo- 
wie szosie Prozoroki—]azno—Karcz- 
ma Królewska. Tam idzie praca nad 
usunięciem cierni z drogi ku lepszej 
przyszłości. 

Dwa obrazki pocieszające otuchą 
napełniające serca, na które mimo 
to kładzie swój czarny cień klęska 
nieurodzaju i związane z nią zubo- 
żenie łudności. Bo oto, tą samą od- 
nowioną ulicą, jak i opodal budują- 
cej się szosy, ciągną szmurem  sza- 
re, wychudzone postacie z worka- 
mi pod pachą, po chleb i nasiona. 
Wracają jednak z niczem, a gorycz 
i rozczarowanie malują się na twa- 
rzach. To jedna strona kartki, a 
druga?— Tuż z pół-otwartych drzwi 
knajpy, noszącej głośne miano re- 
stauracji z wyszynkiem, gwar i ha- 

łas, te same szare postacie, z za” 

czerwienionemi licami i szerokiemi 
gestami, wyprėžniają zawartošč bu- 
telek, napełnionych trucizną zdro- 
wia i kieszeni. Jak w najlepsze, 
najurodzajniejsze lata, gdy zasieki 
ję łamią od zbytku złocistego ziar- 

gdy obórki pełne statku, a na 
guršniskach leżą niemłócone jeszcze 
sterty,: ludziska hulają, piją, piją 
i piją... Nędza, rozpacz i — wesele 
szatańskie. Kto winien — ciężko 
zrozumieć. A zrozumieć trzeba. 
Trzeba światła, które usunie cier- 
niska, rozsiane po drodze ku lep" 
szej przyszłości. Światła rozumnego, 
niezaprawionego szowinizmem, od- 
powiadającego ogólnemu duchowi, 
historycznej przeszłości i specyficz- 
nym właściwościom ziem litewsko- 
białoruskich. 

M. N—ski, 

0SZMIANA 
— Święto Dziecka. W dniu 2-go 

czerwca odbyło, się w Oszmianie 
Święto Dziecka urządzone przez tu- 
tejszy Komitet Tygodnia Dziecka. 
Podczas zabawy dla dzieci w parku 
komitet rozdawał dziatwie bezpłatnie 
ciastka i inne słodycze. Dwa przed- 
stawienia, urządzone jedno po dru- 
„giem, a płatne po 10 gr. od miejsca 
zapełniły salę teatru ludowego po 
brzegi. Odegrano sztukę p. t. Gar- 
buska, a wykonawcami był zespół 
sejmikowej ochronki im. królowej 
adwigi. 

Udział w Święcie Dziecka za- 
równo w zabawie jak i przedstawie- 
niach brały tłumnie dzieci bez róż- 
micy wyznania przeważnie dziatwa 
żydowska. Zysk z przedstawień 
w kwocie 50 zł. przeznaczono na 
«ochronkę sejmikową. 

WILEJKA 
— Wystawa wyrobów koszykar- 

skich. Została tu otwarta wystawa 
wyrobów koszykarskich Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet. Na 
otwarcie zgromadziła się licznie lud- 
mość miejscowa, przedstawiciele 
władz i społeczeństwa. Po przemó- 
wieniu inauguracyjnem starosty wi- 
dejskiego Witkowskiego, otworzył 
wystawę przecięciem wstęgi dowód- 
ca 3 brygady K. O. P. pułk. Nowa- 
<czyński. Wystawa jest przepiękna. 
Wyroby koszykarskie budzą po- 
wszechny podziw i wywołują wielkie 
zainteresowanie zarówno wśród lud- 
mości jak i tgłównie wśród sfer 
handlowych. 

DOKSZYCE 
— Sprostowanie notatki p. t: 

„Opieszałość czy niezaradnošė“. Jak 
się dowiedziałem, tut. magistrat nie 
miał przewidzianych sum w budże- 
cie na oparkanienie szkoły. Wźżl. Kol, 

— Zdziałalności Koła P.M.S. Nowy 
zarząd Koła, okazał się bardziej 
przedsiębiorczym, gdyż widać już 
wyniki jego pracy. Przedewszystkiem 
uruchomił ponownie Dom Ludowy, 
który przedtem świecił pustkami, 
zaprowadził światło elektryczne w 
całym budynku i na scenie, prze- 
prowadza gruntowny remont, aby 
budynek zaopatrzyć na zimę, zaan- 
gażował kino z Głębokiego, które 
wyświetlać będzie filmy dwa razy 
w tygodniu. Od września zaś uru- 
chomiona będzie czytelnia z roz- 
maitemi piśmami w Domu Ludowym, 
kółko sceniczne, radjo, zamknięte 
dotychczas cały rok w szafie i stałe 
odczyty dla ludu. 

Oby nowy zarząd dalej pracował 
tak owocnie i wytrwale, a przyczyni 
się bardzo, do podniesienia kultu- 
ralnego naszego miasta. Wil. Kol. 

BRASŁAW 
— Doroczny bieg naprzełaj P. W. 

Powiatowa Komenda W. urzą- 
dziła drugi doroczny bieg naprzełaj 
o mistrzowstwo powiatu brasław- 
skiego na przestrzeni 3000 m. o na- 
grodę przechodnią starosty brasław- 
skiego. Do zawodow stanęło 29 za- 
wodników z poszczególnych oddzia- 
łów P. W. w powiecie. 

Pierwsze miejsce zdobył w czasie 
11 min. 38 sek. Piotr Borowik (Stow. 
MŁ. Polskiej w Brasławiu), — drugie 
miejsce Aloizy Wirbał (Zw. Strze- 
lecki w Brasławiu) i trzecie — Bro- 
nisław Michniewicz (Zw. Strzelecki 
w Ratkunach gm. Dryświaty). Nagro- 
dy rozdał w imieniu starosty p. mjr. 
Stanisław Zgłobicki, kom, okr. P. W. 
5 p. p. leg., przybyły ze.Swięcian, 
który wygłosił do zebranych za- 
wodników stosowne przemówienie. 
Zawodora przyglądała się licznie 

„zebrana ludność miejscowa. 

Zjazd delegatów ognisk Z. P. N.S.P. w Wilnie. 
W dniach 9, 10, 11 czerwca b.žr. 

w sali Śniadeckich Uniwersytetu 
Stefana Batorego odbędzie się zjazd 
delegatów Związku polskiego nau- 
czycielstwa szkół powszechnych wo- 
jewództw wileńskiego i nowogródz- 

ego. Zjazd zwołany został przez 
komisję Związku pod hasłem dzie- 
sięciolecia szkolnictwa polskiego na 
resach. Na porządku dziennym 

uwzględniono między innymi, refe- 
zat o rozwoju i stanie szkolnictwa, 
oraz oświaty pozaszkolnej na zie- 
miach północno-wschodnich. Już te 
dwa punkty wykazują istotę pracy, 
dookoła kłórej zogniskowały się 
wysiłki Związku. Nie wyczerpują 

one wprawdzie bogatej działalności 
tej organizacji nauczycielskiej, jed- 
nakże są opoką, na której oparły się 
wszelkie jej inne przejawy. Społe- 
czeństwo nasze, żywo interesujące 
się nauczaniem i wychowaniem tu- 
tejszego obywatela, zdaje sobie 
sprawę z doniosłości zjazdu. Wie 
ono, że w Związku pol. naucz. szkół 
powszechnych zrzeszona jest olbrzy- 
mia większość nauczycieli, stąd 
obrady będą głosem miarodajnym 

w kwestji tak ważnej dla przyszło- 
ści obu naszych województw. Z tych 
właśnie względów ufamy, że dele- 
gaci przybywający z najodleglej- 
szych miejscowości naszych tere- 
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KI Matka patrząca z dumą i rozrzewnie- 

niem na swoje maleństwo, nieraz zastanawia 

ię. ze smutkiem, że z biegiem lat wyrośnie na do- 

rosłego człowieka! Znikną bez śladu piękne kędziory | 

Zatrą się w. pamięci jego swawolae zabawy! Nie — nic nie 

pójdzie w zapomnienie I 

Nawet za dwadzieścia lat 

Dziecko będzie się Śmiało 

tak jak dzisiaj na zdjęciach 

“Kodak“ 
Matko, naležy prędko wybrač aparat “Kodaka“, 

fotografuj nim wszystkie przemiłe chwile, a zawsze 

będziesz mogła oglądać swoje maleństwo, które 

dzisiaj tak Cię zachwyca. 

Kilka minut wystarczy do poznania «Kodaka 

W każdym większym składzie przyborów fotograficznych zade- 

monstrują Ci “Kodaki" — a między niemi napewno znajdzie się 

odpowiadający Twemu gustowi i Twemu budżetowi. 

Żądaj również błon "Kodąk" w żółtem pudełku. 

Kodak Sp. z o. o. Warszawa, plac Napoleona 5.       
  

  

KRONIKA 
  

Dziś: Maksyma B. W. 

Sebota | Jutro: Pellejana. 

8 Wschód słońca—g. 2 m. 32. 

Czerwca | Zachód „| g. 19 m. 40       

Spostrzeżenia Zakładu Meteorelegicznego 
U. $. В. г dnia 7/V|—1929 roku. 

Ciśnienie 
753 średnie w 

milimetrach 

z" + 13 C 
średnia 

Opady w į 6 
milimetrach 

Wiatr 
mariai południowy. 

Uwagi: pochmurno, deszcz. 
Minimum: + 5 
Maximum: -- 189 C. 
Tendencja barometr.: spadek ciśnienia. 

OD REDAKCJI. 
— Naczelny redaktor „Kurlera 

Wileńskiego* p. pos. Kazimierz Oku- 
licz w dniu wczorajszym wyjechał 
do Madrytu na konferencję Ligi Na- 
rodów. ‚ 

„KOSCIELNA 

— Akademja Benedyktyńska. W 
niedzielę 16 czerwca 1929 r. o godz. 
1 popoł. w sali Śniadeckich U. SĘB. 
Liga Katolicka Archidiecezji Wileń. 
skiej organizuje akademję ku czci 
1400-lecia istnienia zakonu Benedyk- 
tynek. 

Porządek akademji następujący: 
1) słowo wstępne i referat o Św. 

Benedykcie i Benedyktynach w Mon- 
te cassino i Klunjaku wygłosi J. M. 
ks. rektor U. 5. B. 'd-r Czesław Fal- 
kowski, 

2) śpiew wykona chór „Echo*, 
8) referat o Benedyktynach w 

* Polsce wygłosi prof. d-r Alfons Par- 
czewski, 

4) referat o Benedyktynach na 
Litwie wygł. prof. Teofil Modelski, 

5) śpiew wykona chór „Echo*, 
6) na zakończenie przemówi ks. 

szambelan rgnacy Olszański prezes 
Ligi katolickiej archidiecezji wileń- 
skiej. 

Wstęp na akademję wolny dla 
wszystkich. 

OSOBISTE 
— Wyjazd J.E. ks. biskupa Ban- 

durskiego do Warszawy. Dziś J. E. 
ks. biskup Bandurski wyjeżdża do 

rów, spotykają życzliwe przyjęcie i 
zrozumienie tych wszystkich spraw, 
o których będą radzić. 

Dziesięć lat niepodległości Wi- 
leńszczyzny i Nowogródczyzny to 
czas, z którego wykorzystania .nale- 
ży sobie zdać sprawę i wyciągnąć 
odpowiednie wnioski na przyszłość. 
Wierzymy, że zjazd w obradach 
swych pójdzie po tej właśńie linji. 
Skrzepi on tych wszystkich, którzy 
pracują w warunkach trudniejszych, 
niż na terenach rdzennie polskich. 
Wykaże zapewne, że czynniki sa- 
morządowe wykazują wzrastające 
zainteresowanie pracami nauczyciela 
w szkole i poza szkołą, umożliwia- 
jąc mu wydatniejsze z każdym dniem 

pełnienie jego misji. Wiemy. że wie- 

le jest jeszcze usterek, boć „nie 
odrazu Wilno zbudowano*, wierzy- 
my jednak, że ilość ich zmniejsza się 

codziennie, zwalniając nauczyciela 
od skłaoania ofiary ze swego zdro- 
wia i kieszeni. Ufamy, że następny 
dziesiątek lat usunie wszelkie, dziś 
jeszcze istniejące usterki, oraz stwo” 
rzy należyte warunki pracy. Zjazdo- 
wi życzymy najowocniejszych obrad. 

Warszawy na uroczystości święta 
W. F.iP. W., które odbędą się w 
dn. 9—16 bm. Święto rozpocznie się 
na placu polowym im. J.Piłsudskie- 
go nabożeństwem, celebrowanem 
przez ks. bisk, Bandurskiego. 

Tegoż dnia ks. bisk. Bandurski 
wezmie udział w zjeździe delegatów 
Federacji Zw. Obrońców Ojczyzny, 
na którym wygłosi przemówienie. 

ADMINISTRACYJNA 
— Kontrela syfonów przedłużona 

do 1 lipca. Magistrat m. Wilna prze- 
dłużył do dn. I lipca b. r. badanie 
stanu i pobiały syfonów do wody 
sodowej. 

Kontrola syfonów odbywa się w 
miejskim Zakładzie Badania Żyw- 
ności przy ul. Hetmańskiej. 

Właściciele sklepów z napojami 
chłodzącemi, którzy do wymienio* 
nego terminu nie przedstawią syfo- 
nów do badania, pociągnięci będą 
do odpowiedzialności administracyj- 
no-karnej. =: 

UNIWERSYTECKA 

Konkurs na stafowisko dyrektora 
bibljoteki uniwersyteckiej. Rektorat 
U. S. B. rozpisał konkurs na stano- 
wisko dyrektora bibljoteki uniwersy- 
teckiej w Wilnie. 

— Promocje. W środę dnia 5 b. m. 
o godz. 13-ej w Auli Kolumnowej 
Uniwersytetu odbyły się promocje 
na doktora wszechnauk lekarskich 
następujących osób: 

Rosseta Aleksandra, Rydzeńskiej 
Janiny, Knopf-Pietrzakowej. Natalji 
i Zegera Oskara. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
| man m mmm EM 

— Zebranie czł. Stow. Akad. Pra- 
cy Społecznej. W dn. 9 czerwca r.b. 
(niedziela) o g. 12.30 w sali Nr. I 
(korytarz Wydz. Prawa) odbędzie 
się walne zebranie, ostatnie w roku 
akademickim 1928—29, członków 
Stowarz. Akad. Pracy Społecznej. 
Porządek dnia: |) sprawozdanie ze 

zjazdu ekonomistów polskich w Po- 
znaniu — referują: kol, kol. Stecki 

Wacław i Król Michał; 2) sprawa 
wycieczki do ośrodków przemysło- 
wych Polski w lipcu r. b. Goście 
mile widziani. 

SPRAWY PRASOWE 
Napad na Żydów, którego nie było. 

Redaktor odpowiedzialny gazety ży= 
dowskiej „Wilner Tog* został po- 
ciągnięty do odpowiedzialności kar- 
nej z art. | rozporządzenia Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z dnia 10 
maja 1924 r. o prawie prasowem 
(rozpowszechnianie fałszywych wia- 
domości i zniewagach) za umieszcze- 
nie w Nr. 103 z dnia 5 maja r.b. 
wiadomości p. t. „Święto narodowe", 
w której gazeta ta podaje o rzeko- 
mem pobiciu Żydów w ogrodzie 
Bernardyńskim w dniu 3 maja pod- 
czas zawodów sportowych. 

Notatka ta, jak wykazało szcze- 
gółowe dochodzenie przeprowadzo- 
ne z polecenia starosty grodzkiego, 
nieodpowiada prawdzie. 

OPIEKA SPOŁECZNA 
— Subwencja na rzecz 'instytucyj 

dobroczynnych. Na wczorajszem po- 
siedzeniu prezydjum magistratu po- 
stanowiono między innemi wyasy- 
gnować na rzecz instytucyj dobro- 
czynnych m. Wilna 58.000 zł. tytu- 
łem bezzwrotnej subwencji za m-c 
maj. 

— Subsydja miejskie. Na skutek 
uekwały prezydjum magistratu zde- 
cydowane udzielić następujących 
subwencyj: 

|) Na rzecz ochron dziennych 
720 zł. 2) Na dokarmianie dzieci w 
przedszkolach P. M. Szk. — 430 zł. 
3) Na rzecz Zwjązku Pracy Społecz- 
mej Kobiet — 320 zł. 

SPRAWY _ SZKOLNE 

— Wysik kenkursu chórów szkół 
powszechnych m. Wilna, Na odbytym 
konkursie w dniu „Święta Pieśni* 
dzieci szkół powszechnych m. Wil- 
na, — największą ilość punktów о- 
trzymały szkoły: Nr. 23 otrzymując 
aagrodę wędrowną — dar Magistra- 
tu m. Wilna. Nr. 25, 37 otrzymując 
nagrody Polskiego Radja w Wilnie. 
Nr. Nr. 86, 11, 9, 3i 15 otrzymując 
nagrody Magistratu m. Wilna. 

Ogółem stanęło do konkursu 19 
chórów szkolnych. 

— Egzaminy publiczne w konser- 
waterjum odbędą się w dni następu- 
ące: dn. 10-.go b. m. — egz. klaś 
oda (pra Tymińskiej, Dąb- 

rowskiej, Kaduszkiewiczowej, Ziem- 
biokiej, Ranuszewiczowej,. Pawłowi 
czowej): dn. 11-ge b. m. — egz, kl. 
fortep. (prof. C, Krewer); dn. 12-go 
b. m. — egz. kl. fortep. (prof. Ki- 
montt-Jscynowej; dn. 13-go b. m.— 
egz. kl. skrzypiec, śpiewu sol. i in- 
atrum, dętysh. Początek egzaminów 
o godz. 5 popoł. 

Karty wstępu w sekretarjacie kon- 
serwatorjum (Dominikańska 5) od 
godz. 4 — 7 popoł. 

— Otrzymały maturę w roku szk. 
1928/29 w państwowej średniej żeń- 
skiej szkole Przemysłowo-Handlowej 
im. Emmy Dmochowskiej w. Wilnie 
następujące uczenice: 

Dział handlowy: Ancewiczówna 
Zefja, Andrzejewska Antonina, Bar- 
notówńa Irena, Białkowska Julja, 
Drapińska Władysława, Dudzisówna 
Jadwiga, Danowska Helena, Giedrej- 
eiówna Aurelja, Giedrojciówna Elwi- 
ra, Gierczycka Janina, Jaglińska Zo- 
fja, Januszkiewiczówna Wacława (z 
odzn. uspołecznienia), Juehniewi- 
czówna Marja,  Kaciukiewiczówna 
Jadwiga, Krzywicka Genowefa, Ku- 
bicka Jadwiga, Kurkówna  Zofja, 
Łodyżanka Bronisława, Makowiecka 
Krystyna, Maliszewska Jadwiga, 
Matwiejczykówna Janina, Michnie- 
wiczówna Jadwiga, Pankiewiczówna 
Eleonora, Parfimowiczówna Ludwi- 
ka, Piotrowska Jadwiga, Pławska 
Jadwiga, Poklewska-Koziełł Zofja, 
Pressówna Aurelja, Raińska Stani- 
sława, Roginiewiczówna Regina, Ro- 
mańczykówna Jadwiga, Sawiczówna 
Wanda, Sławińska Eugienja, Sławiń- 
ska Jadwiga, Ślusarska Wacława, 
Stawińska Ludmiła, Trocka Broni- 
sława (z odzn. pełnem). 

Dział przemysłowy: Aleksandrowi- 
czówna Bmilja, Ananiezówna Euge- 
nja, Andruszkiewiczówna Jadwiga, 
Andruszkiewiczówna Stanisława, Ar- 

tjemjewówna Marja, Barancewiczów- 
na Jadwiga, Bartoszewiczówna Adol- 
fina, Borkowska Klementyna, Bor- 

kowska Michalina (z odzn. zawodo- 
wem II st.), Ficówna Anna, Golców- 
na Aleksandra, Hołubówna Józefa 
(z odzn. zawodowem I st), Ilewi- 
czówna Wanda, Ingielewiczówaa He- 
lena, Jankowska Janina, Jankowska 
Helena, Kościałowska Jadwiga (z 
odzn. pełnem), Kotkorowska Julja, 
Kubicka Halina, Kunachowiczówna 
Tatjana, Kwiatkowska Salomea (z 

odzn. zawodowem II st.), Lenarto- 
wiczówna Jadwiga, Lipniewiczówna 
Sabina (z odzn. ząwodowem II st.), 
Macutkiewiczówna Jadwiga, Massal- 
ska Jadwiga (z odzn. zawodowem I 
st.), Michałska Wanda, Mienicka Ka- 
tarzyna, Mikipirowiczówna Jadwiga, 
Maliszewska Antonina, Millerówna 
Jadwiga, Misiukówna Helena, No- 
wosielska Jadwiga, Panasewiczówna 
Zofja, Pawlicka Zofja, Prokazówna 
Stanisława, Rogaczewska Marja, Ro- 

mejkówna Klementyna, Rukowiczów- 
na Janina, Sawkówna Marja, Sien- 

kiewiczówna Zofja, Sobolewska  He- 

lena, Stańczykówna Anna, Staszkie- 

wiczówna Janina, Struczyńska Jani- 
na, Suchodolska Zofja, Suszkówna 
Jadwiga (z odzn. uspołecznienia), 
Szatkowska Józefa, Szczerbówna Ja- 
nina (z odzn, uspołecznienia), Szczę- 
snowiczówna Apolonja, Szołkowska 
Jadwiga (odzn. zawodowem | st.), To- 

maszewiczówna Antonina (odzn. za- 

wod. I st,), Wiśniewska Irena i Ży- 
wicka Marja. 

Z POLICJI на 

— Przesunięcia w Policji. Jak się 

dowiadujemy, dotychczasowy zastęp” 

ca komendanta Policji Państwowej 

na powiat wileńsko-trocki podkomi» 

sarz Mirek został mianowany kie- 

rownikiem urzędu śledczego w Kra- 

kowie, dokąd udaje się w dniach 

najbliższych. 2 PÓtzry 

— Usprawnienie służby pocztowo- 

telegraficznej. Celem wynalezienia 
skutecznych środków, zmierzających 

do usprawnienia służby pocztowej, 

telegraficznej i telefonicznej, prezes 
wileńskiej dyrekcji poczt i telegra- 

fów inż. Józef Żółtowski zwołał do 

Wilna na dzień 8 i 9 b. m. zjazd 

podległych mu naczelników urzę- 

dów I, II i III klasy oraz naczelni- 
ków urzędów IV klasy, których sie- 
dziby znajdują się w miastach sta- 

rościńskich. 
Zjazd odbędzie się w gmachu 

dyrekcji P. i T. przy udziale naczel- 
ników wydziałów, kierowników od- 
działów i inspektorów. Przedmiotem 

MOCE 

obrad zjazdu będą sprawy osobowe, 
organizacyjne, gospodarcze, tech- 
niczne i szereg innych zagadnień 
fachowych. 

1Е ZWIĄZKŪW | STOWARZYSZEŃ 
— Posiedzenie plenarne gł. zarzą- 

du Z. P. 0. K. W niedzielę dnia 9-go 
b. m. odbędzie się w Warszawie 
posiedzenie plenarne głównego za* 
rządu Pracy Obywatelskiej Kobiet 
przy udziale delegatek z wszystkich 
województw. Z ramienia Wileńskie- 
go Zrzeszenia Pracy Obywatelskiej 
Kobiet wyjechała do Warszawy na 
wspomniane wyżej posiedzenie prze- 
wodnicząca Zrzeszenia p. wioe-wo- 
jewodzina Janina Kirtiklisowa. 

— Nowy zarząd sekcji wiośl.-pły- 
wackiej W. K. $. „Родой“. Dnia 29.V 
1929 r. odbyło się wiosenne walne 
zebranie sekcji wioślarsko - pływac- 
kiej- W. K. S. Pogoń na przystani, 
Po zaaprobowaniu sprawozdania za 
okres pracy zimowej udzielono ab- 
solutorjum zarządowi. 

Nowy skład zarządu wybrane w 
składzie: 
ką mjr. dypl. Drotlew Józef prezes, 
mjr. Wawrauch Rudolf I wice-pre- 
zes, mjr. Mostowski Feliks II wice- 
prezes, p. Kalczyńska Wanda go- 
spodyni, p. Sołtan Leonarda wice- 
gospodyni, por. Piórko Michał se- 
kretarz, st. sierź. Drewnoski Boles- 
ław z-ca sekretarza, sierż. Rutkow- 
ski Henryk skarbnik, st. sierż. Mo- 
roz Stanisław z-ca skarbnika, ppor. 
Iskrzak Józef naczelnik przystani, 
por. Podwysocki gospodarz, ppor. 
Mazur Antoni z-ca gospodarza, por. 
Ostrowski Zygmunt st. sternik, 
p. Fiedorowicz kier. warsztatów, 
p. Korchow kier. przystani, 8 

— Sobótki W. K. S. „Pogoń*. Sek- 
cja wioślarsko - pływacka W. K. 8, 
Pogoń urządza tradycyjne sobótki 
taneczne na przystani kłubu. Począ- 
tek o godz. 20. Wstęp za zaprosze- 
niami, które można otrzymać w ko- 
misji zaproszeniowej codziennie na 
przystani od 17 do 20. 

JAN BUŁHAK 
ARTYSTA -FOTOGRAF 

Jagiellońska 8, tel. 968, przyjmuje od g, 9—6. 
WAZEKZ TRZASKA FCE OK TSKKK 

TEATR i MUZYKA 
TEATR POLSKI („Lutnia”) 
Świetna i urocza artystka Teatru Naro- 

dowego w Warszawie Marja Majdrowiczów=. 
na w poniedziałek już opuszcza Wilno. Dziś 
1 jutro ostatnie występy Marji Majdrowi- 
czówny, w angielskiej sensacyjnej komedji 
„Kokoty z towarzystwa*. Oprócz Marji Maj- 
drowiezówny w przedstawieniu wezmą udział 
dwaj znakomici goście warszawscy Antoni 
Różycki i Władysław Lenczewski. 

— Ponmiedziałkowa premjera z udziałem 
znakomitych gości. Antoni Różycki, reżyser 
Teatru Narodowego w Warszawie w ponie- 
działek wystawi pod swem kierownictwem 
nadwyraz wesołą, nie pozbawioną aktual- 
nych akcentów, dowcipną i paradoksalną 
komedję „Zakład o miłość" Beylina. Oprócz 
znakomitego gościa i reżysera sztuki Anto+ 
niego Różyckiego, wystąpi jego świetny ko- 
lega, tak zaszczytnie znany Wilnu p. Wła- 
dysław Lenczewski. 

RADJO 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ 

Fala 456 mtr. Sygnał; Kukułka. 

"SOBOTA, dnia 8 czerwca 1929 r. 

11.56—12,10: Sygnał czasu, hejnał, ko- 
munikat meteorologiezny. 15.10—15,35: Od- 
czyt „O wyborze zawodu* z Warsz, 15.35— 
15.50: Komunikaty P. W. K. z Poznania. 
16.00—17 00: Gramofon. 17.00—17.20: Pro- 
gram dzienny, repertuar i chwilka litewska. 
17.25—17.50. Transm. z Warsz. „Ž dziejów 
i przeżyć narodu* — prof. Henryk Mościeki. 
17.50—18.20: Audycja dla dzieci „Dzieci Pana 

  

Majstra" ostatni fragment zradjofonizowa- 
nej baśni Zofji Rogoszówny. 1820 — 18.45: 
Pogadanka „Z-psychologji dziecka* — dr. 
Janina Hurynowiezówna. 18.45—1855: Ko- 
munikaty P. W. K. z Poznania. 18.55—19.15: 
„Z włóczęgi po dalekich morzach“ — poga- 
dankę wygł. H. Hohendlingerówna. 19.15— 
1940: Transm. z Warsz. „Radjokronika* — 
dr. M. Stępowski, 19.40—20.05: Program na 
tydzień następny, komunikaty i sygnał 
czasu z Warsz. 20.05—20,25: Feljeton atual- 
ny. 20.25— 22,00: Transmisja z Warsz. Kon- 
eert z Doliny Szwajcarskiej. Po koneercie 
kom.: P. A. T, policyjny, sportowy i inne, 
oraz muzyka taneczna. 

Na wileńskim bruku. 
— Kradzież. Porucznikowi Sku- 

sińskiemu (Bernardyński 8) skradzio- 
no różne rzeczy na 550 zł., zaś Moj: 
żeszowi Chajkinowi (Piłsudskiego 6) 
futro wartości 500 zł. Taksamo kilka 
włościanom, nocującym w zajezdzie 
przy zauł. Oranżeryjnym 4 skradzio- 
no towar wartości 350 złotych, 

— Zmarł nagle Bazyli Stefanowicz 
(Kalwaryjska 12) lat 69. Przyczyna 
śmierci — nieustalona. 

— Usiłowała rzucić się do Wilji. 
28-letnia Ksienia Czerwińska (Szka- 
plerna 67) trzymając na ręku 3-ch- 
miesięczne dziecko.  Uniemożliwił 
utopienie się funkc. posterunku rzecz 
nego p. Sierakowski. Wypadek miał 
miejsce na ul. Zygmuntowskiej. 

— Ziemia zasypała pracującego 
przy kanalizacji na ul. Ponarskiej 
Teofila Rodziewicza (Daleka 7). Po- 
szwankowanego ulokowano w szpi- 
talu żydowskiem. 

— Zatrzymano poszukiwanego za 
oszustwa, mieszkańca Postaw Jankla 
Żytnickiego. 

— Uciekła żona Antoniemu Ko- 
rzeniewskiemu (Żwirowa Góra 11), 
zabierając jednocześnie garderobę 
na 1500 zł. 

— Zastrzeliła się właścicielka 
sklepu spożywczego przy ul. Mickie- 
wicza 44, Anna Rabinowicz. Powód 
nieznany.



Z SĄDÓW 
  

Epilog procesu fałszerzy biletów kolejowych. 
: Sprawiedliwość dotknęła wszystkich podsądnych. 

We czwartek wieczorem prze- 
wudniczący sądu p. sędzia Kontowtt 
udzielił głosu obronie. _ 

W. imieniu podsądnego Edmunda 
Szmidta wystąpił mec. Bolesław 
Szyszkowski. 

Osk. Szmidt przyjął na siebie 
całkowitą winę, przyznając się do 
niej z największą szczerością. Pocóż 
jeszcze tę winę postęgować? Pocóż 
P: prokurator porusza momenty z 

pierwszego stadjum procesu, nazy- 
wając Szmidta krzywoprzysięzcą? 

yłem wówczas obrońcą—mówi 
mec. B, — Szafrańskiego i wiem, że 
Szmidt go oszczędzał. Nie miał on 
odwagi przyznać się, lecz niewinne- 
go nie pogrążał. Krzywoprzysięzcą 
nie jest. 

Po załamaniu się przyszedł do 
sądu i szczerze opowiedział wszyst- 
ko co mógł w tej sprawie powie- 
dzieć. 

Nie zatrzymując się dłużej nad 
prawną stroną obrony, mówca po- 
rusza moment polityki karno-sądo- 
wej i zapytuje: Jak należy potrak- 
tować Edmunda Szmidta? czy może 
mieć tu zastosowanie najsurowszy 
wymiar kary, jak tego domaga się 
prokurator, lub kara, o jaką zazwy- 
czaj prosi obrona? 

a proszę o zastanowienie się. 
zmidt nie był inspiratorem prze- 

stępstw popełnionych. 
o zobrazowaniu jak rozgrywały 

się wypadki, wskazuje, iż plan pod- 
ano mu, a on zgodził się, choć był 

człowiekiem nieskazitelnym. 
Mówca oświadcza, że nie chodzi 

w tym wypadku czy Szmitt skaza- 
ny będzie na 3, 4 czy 5 lat, chodzi 
o zważenie na co on już jest ska- 
zany. A więc 30-to letnia jego pra- 
ca—zmarnowana, poważanie i sym- 
patja, jaka sobie zaskarbił — zniwe- 
czone, życie przeszłe i przyszłe — 
zrujnowane. Oto jest dorobek mo- 
ralny i materjalny prócz pozbawie- 
nia wolności: 

Nie chodzi też o wyeliminowa- 
nie go ze społeczeństwa, gdyż jest 
on już obecnie zupełnie nieszkodli- 
wy. Gdy wyjdzie po 3—4 latach z 
więzienia będzie on jedynie Szmid- 
tem starszym tylko o tyleż lat bez 
możności zajęcia jakiego poważniej- 
szego stanowiska. 

Po opuszczeniu murów więzien- 
nych będzie ciągle pokutował za po- 
pełnione czyny. Szmidt złamany mo- 
ralnie i fizycznie będzie ciągnął za 
sobą kajdany przez resztę swego 
życia. 

Po przedstawieniu tej smutnej 
perspektywy, mec. Sz. pyta, czy 
istotnie zachodzi konieczność wtrą- 
cenia go jeszcze do więzienia na 3, 
4, 5 lat? 

W konkluzji obrońca prosi o za- 
stosowanie wyroku umiarkowanego. 

Kim Miejskie 

  

Od dnia 5 do 13 czerwca 1929 r. 
włącznie będzie wyświetlany film: 

Sensacyjno-awanturniczy dramat amerykań- 

Pięknie skonstruowana mowa, 
wypowiedziana z wielkiem odczu- 
ciem wywarła wielkie wrażenie, Pod- 
sądny Szmidt mimo rozpaczliwego 
wysiłku nie może powstrzymać się 
od spazmatycznege łkania, które 
napróżno stara się ukryć, Audyto- 
rjum wzruszone. Sąd zarządza krót- 
ką przerwę. 

Kolejno zabierają głos obrońcy 
innych oskarżonych, a więc adw.adw.: 
lwanowski—broni kasjera Ant. Wa- 
siukiewicza, Kulikowski—kasjera Ja- 
na Nowisa, Petrusewicz—rachmistrza 
Pawła Kamińskiego, Jasiński—rach- 
mistrza Wal. Czebotarewicza. Sien- 
kiewiczówna—kasjera Winc. Roma- 
zewicza i wreszcie adw, Łuczywek, 
który ma bodaj najtrudniejsze zada- 
nie przekonania sądu o niewinności 
jego klijenta, zast. kierownika wyt- 
wórni biletowej Piotra Osicy. 

W ostatniem słowie osk. Szmidt 
— przyłącza się do prośby swego 
obrońcy, czterej następni podsądni 
proszą o łagodny wymiar kary i za- 
liczenie odbytego aresztu prewen- 
cyjnego, przyczem Nowis i Roma- 
zewicz wyrażają żal i skruchę. Pod- 
sądni Czebutarewicz i Osica proszą 
o uniewinnienie. 

W wyniku długotswałej narady, 
wczoraj o godz. 3 p. p. przy prze- 
pełnionej publicznością sali sąd ogło- 
sił wyrok, którego mocą wszystkich 
podsądnych uznał za winnych prze- 
stępstw,wskutek czego skarb państwa 
poniósł straty w: kwocie 211.694 zł. i 
skazał na osadzenie w domu po- 
prawczym: 

Edmunda Szmidta na 5 lat z za- 
liczeniem | r. 5 m. aresztu, Piotra 
Osicę na 4 lata, Walerjana Czebu- 
tarewicza na 3 lata, Pawła Kamiń- 
skiego i Wincentego Romazewicza, 
Jana Nowisa i Antoniego Wasiukie- 
wicza po 3 lata każdego z zalicze- 
niem im na poczet kary odbytego 
aresztu prewencyjnego od roku i 2 
miesięcy do 2 lat i 9 miesięcy. 

Obrona zgłasza wnioski o za- 
mianę środka zapobiegawczego t. j. 
aresztu na kaucje, czemu energicz- 
nie sprzeciwia się prokurator. 

Sąd postanawia utrzymać do- 
tychczasowy środek prewencyjny 
do uwięzionych poprzednio, a nad- 
to zamknąć w więzieniu pozostają- 
cych na wolnej stopie Osicę i Cze- 
butarewicza. Ka-er, 

-— 

О zabójstwo na tle politycznem. 

W poniedziałek, dnia 10 b. m. 
sąd okręgowy przystąpi do roz- 
poznania głośnej sprawy Szymona 
Klincewicza oskarżonego o działal- 
ność wywrotową oraz o usiłowanie 
i dokonanie zabójstwa. Nadto obar- 
czają go jeszcze zarzuty o fałszowa- 
nie dokumentów. 

KURJER 

Z ruchu strzeleckiego. 
Związek strzelecki w Wilnie or- 

ganizuje oddział konny, saperów 
i marynarzy. 

Dnia 6-go czerwca odbyło się w 
strzeleckiej świetlicy garnizonowej 
zebranie organizacyjne oddziału kon- 
nego na które przybyło ponad 40-tu 
kandydatów, przeważnie rezerwie” 
tów, oraz słuchaczy Uniwersytetu 
Stefana Batorego. Po zagajeniu i 
omówieniu konieczności zorganizo- 
wania oddziału konnego przez ko* 
mendanta okręgu Muzyczkę, zrefe- 
rował Obwodowy Sahs ideologię i 
zadania Związku Strzeleckiego.Obec- 
ni w obszernej dyskusji oświadczyli 
się za założeniem oddziału. Umun- 
durowanie oddziału konnego wzo- 
rowane będzie na mundurach Beli- 
niaków. 

Dnia 7-go czerwca odbyło się ze” 
branie rezerwistów marynarzy 'i sa” 
perów, przebywających w Wilnie 
celem zawiązania oddziału mary 
narzy i saperów. й 

Jak z powyższego wynika okręg 
Związku strzeleckiego w Wilnie po- 
siadający około 200 oddziałów na 
terenie województwa obejmuje za- 
kresera swej pracy coraz szersze 
dziedziny. Związek strzelecki jest 
dzisiaj czołową organizacją P. W., 
w dziedzinie zaś wychowania fizycz- 
nego, a w szczególności sportu zaj- 
muje przodujące miejsce. Marsz 
Wilno — Warszawa na przestrzeni 
486 km. był jednym z licznych ob* 
jawów hartu i wytrzymałości, jakie 
cechują oddziały Zw. strzeleckiego. 
Społeczeństwo wileńskie obserwuje 
z podziwem wzrastające z każdym 
dniem liczebnie organizacje Źw. 
strzeleckiego i w uznaniu dla tej 
pracy wstępuje coraz liczniej do 
Związku w charakterze sympatyków 
i członków wspierających. Jednym 
z tego rodzaju dowodów uznania 
będzie wręczenie sztandaru strze- 
leckiemu garnizonowi m. Wilna w 
dniu 30-go czerwca. Sztandar ten 
otrzymuje garnizon wileński dzięki 
ofiarności pana wojewody. Dzień 
ten obchodzić będzie garnizon m. 
Wilna uroczyście, spodziewany jest 
przyjazd całego szeregu dygnitarzy 
z Warszawy. 

  

Popierajcie Ligę Morską 
  

Sprawa Klincewicza głównieznana 
jest z tego, iż w czasie procesu „Hro- 
mady", rozpoznawanej przez sąd 
okręgowy popełnił on mord na Gu- 
rynie, jednym z głównych świadków 
oskarżenia w tej sprawie. 

Wobec niezwykłego zaintereso- 
wania jakie ta sprawa budai, celem 
utrzymania porządku, publiczność 
wpuszczana będzie na salę rozpraw 
jedynie aa biletami, które wydaje 
sekretarz kancelarji wydziału kar- 
nego sądu okręgowego p. Leon 
Wilkaniec, pok, Nr. 141 mięta I. 

A 

MAGICZNY KRYSZTAŁ 
ELMO LINCOLN. Bye ow znany, 

Wii E R ŠA 

SPORT . 
Uroczyste otwarcie stadjonu sportowego. 

Jak już donosilismy w dniach 15 
i 16 czerwca r. b. odbędzie się w 
Wilaie uroezyste otwarcie stadjonu 
sportowego na Pióromoncie, zbudo- 
wanego przez tutejszy Ośrodek 
W. F.iP. W. 

- № celu poinformowania szerszych 
kół o projektowanych przy tej spo- 
sobności uroczystościach, które sta- 
nowić będą elou sezonu sportowego 
w Wilnie, podajemy poniżej garšė 
szczegółów tej imprezy. 

Protektorat nad uroczystością ot- 
warcia stadjonu i związanemi z tem 
imprezami sportowemi objęli łaska- 
wie p. wojewoda wileński Wł. Racz- 
kiewičz i p. dowódca okręgu korpu- 
su gen. A, Litwinowicz. 

W dniu 15 czerwca r.b. punktu- 
alnie z uderzeniem godz. 16 m. 30 
nastąpi symboliczne przecięcie taś- 
my u wejścia do stadjonu, poeczem 
dokonane zostanie poświęcenie ztad- 
jonu oraz jego urządzeń. 

Po dokonaniu tego uroczystego 
aktu zagraniczni goście będą witani 
przez zarząd wileńskiego O. Z. L. A. 
który wręczy im pamiątkowe upo- 
minki. Po przedstawieniu gości re- 
prezentantom władz nastąpi defilada 
zawodników i zawodniczek, która 
zakończy oficjalną ezęść otwarcia 
stadjonu. 

0 godz. 18 rozpoczną się zawody 
lekkoatletyczne w konkureneji mię- 
dzynarodowej. Jednocześnie rozegra- 
ny zostanie mecz piłki koszykowej 
dwu najlepszych zespołów wileń- 
skich t. j. Ogniska i A. Z. S. oraz 
rozpocznie się międzyklubowy  tur- 
niej tennisowy z udziałem tennisis- 
tów wileńskich i zamiejscowych. W 
tym samym czasie na boisku tre- 
ningowym rozegrany będzie mecz 
piłki nożnej. 

W selu dokładnego informowania 
publiczności o przebiegu zawodów 
zostanie zainstalowany na stadjonie 
magoton, przez który będą podawa- 
ne wyniki poszezególnych konku- 
rencyj i zawodów. Zwyoięstwo od- 
nośnych państw będzie sygnalizo- 

Rezultat trzeciego dnia wyścigów konnych gł 
i konkursu hippicznego dla pp. ofieerów. 

W czwartek na polu w Pośpiesz- 
ce przed właściwymi wyścigami ro- 
zegrany został zajmujący konkurs 
hippiczny dla oficerów o trzy na- 
grody honorowe. 2 

Do zawodów stanęło || p.p. ofi- 
cerów 3 sam. bryg. kawalerji, któ- 
rzy razem dosiadali 14 koni. 

Pierwszą nagrodę zdobył zasłu- 
żenie por. Małyszki, drugie miejsce 
zajął por. Węgrzyński przed por. 3 
D.A.K. Bartkowskim. 

Następnie odbywały się wyścigi. 
Pierwsza gonitwa o nagrodę 500 zł. 
Dystans 1600 mtr. |) Wierny por. 
Gromnickiego pod chł. st. Kondra- 
ciakiem w 2 m. 14 s. o 3 długości 

c 

wane przez wywieszenie na specjal- 
nych masztach flag narodowych 
tych państw oraz odegranie hymnów 
państwowych. 

W dniu 16 czerwca o g. 15 m.30 
rozegany będzie na głównym boisku 
stadjonu międzymiastowy mecz pił- 
karski pomiędzy reprezentacją Wilna 
i Grodna. Jednoczesnie kontynuowa- 
ne będą międzynarodowe zawody 
lekkoatletyczne oraz dokończony z0- 
stanie turniej. tennisowy. 

Imprezy ti na tak szeroką zakro- 
jonę skalę będą nieprzeciętnym wi- 
dowiskiem. Zaznaczyć należy, iż do 
Wilna sjeżdzają najlepsze siły lek- 
koatletyczne Łotwy i Estonji, wśród 
których figurują najwybitniejsze naz- 
wiska rekordmanów państwowych. 

Na ukończeniu są rokowania w 
sprawie przyjazdu do Wilna mistrza 
ostatniej olimpjady, znakomitego 
Finna Jrjóli i nie mniej sławnego 
konkurenta Nurmiego, uczestnika 
ostatniej olimpjamy Larvyego. Za- 
powiedziany jest również przyjazd 
szeregu znakomitych lekkoatletów 
z eałej Polski (mistrzów i rekodzis- 
tów polskich) wśród których figu- 
rują nazwiska Kostrzewskiego, Tro- 
janowskieg, Barana, Dobrowolskiego, 
Kosocińskiego, Smakulskiego i w. in. 
Doskonale również zapowiadają się 
konkurencje kobieee, obok najlep- 
szych sił miejscowych startować bę- 
dą: rekordzistka Kstonji p. Tajbel- 
baum (Makkabi) oraz znakomita Ło- 
tyszka Dauksza. 

Wileński Okręgowy Związek Lek- 
koatletyczny prowadzi pertraktaeje 
w sprawie przyjazdu do Wilna re- 
kordzistki świata i uczestniezki 0- 
statniej olimpjady p. Haliny Kono- 
packiej-Matuszewskiej oraz kilku in- 
nych zawodniczek z Krakowa i 
Śląska. 

Przedsprzedaż biletów uruchomio- 
na została w cukierni Sztralla, róg 
ul. Tatarskiej i Mickiewieza oraz w *deśji idzie o Polskę, niezwykłą wręcz nie- 

z firmach Szumański (Miekiewicza), 
Nowicki (Wielka) i Dinces W 

Г 

przed Wandalem, dosiadanym przez 
chl. st. Roka. L 

Druga gonitwa z 12 przeszkoda- 
mi o nagrodę 900 zł. Dystans 3600 
metrów: . 

1) Por. Juściński na Bajecznej, 
aczy grona oficerów 27 p.uł. minął 

celownik w 5 m. 18 s. 2) Нитбид 
rtm. Wróblewskiego pod por. An- 
tonem. 

Totalizator wyplacal |! zl. 

Trzecia gonitwa z płotami. Na- 
groda 800 zł. Dystans 2400 mtr. 

|) Bebuś grona ofic. 27 p. ułan., 
prowadzony przez p. Uścinówa, w 
3 m. 28.o I!/ą długości. 2) Aino II 
rtm. Z.Cierpickiego, dosiadany przez 

N»_129 (1474) 

właściciela. 
p. ułanów. 

Totalizator—13 zł. 
Czwarta gonitwa z 10 przeszko- 

dami. Nagroda 700 zł. Dystans 3500 

(4 polka ионышусыойный pośród zapisanyc. oni - 
cofano Bajkę. |) Oberek kpt. Raje- 
wicza pod por. Małuskim, po sto- 

3) Juljusz oficerów 27 

czonej zaciętej walce zwyciężył o | 
szyję w 5 m. 19 s. Polish por. Gro- 
mnickiego. Alba wyłamała przesz- 
kodę. 

Totalizator—20 zł. 
Piąta gonitwa z płotami. Nagro- 

da 700 zł. Dystans 2400 mtr. 
Po wycofaniu Aino II w gonit- 

wie uczestniczyły 3 konie. |) Pante- 
on grona ofic. 27 p. uł. pod p. Uš- 
nowem w 3 m. 8 s. 2) Mida oficer. 
23 p.uł. 3) Tancerka II rtm. Relisz- 
ko pod por. Donnerem. 

'Totalizator—12 zł. 
Następne, czwarte zkolei wyścigź 

w niedzielę, dn. 9 bm., poprzedzone 
emocjonującym sportsmenów kon- 
kursem dla pań amazonek. Kos, 
EREEZYAER CZYTA TN TTT KITT ET TIT 

Rozmaitošci 
Tajemnica wyspy Wrangla. 
Leżąca w edległości stu kilkudziesięciu 

kilometrów od najbardziej na półnoe wysu- 
niętyck wybrzeży Syberji wyspa Wrangla, 
odległa od bieguna północnego zaledwie 
o 500 kilometrów, nominalnie należała do 
Rosji. Rząd sowiecki, cheąc swe prawo do 
tej wyspy umocnić, przed kilkoma laty wy- 
słał tam „na osiedlenie" trzy rodziny TÓJ 
syjskie i pięćdziesięciu Eskimosów. 

Ekspedycja szczęśliwie dotarła do wy- 
spy, zamieszkała na niej i zawiadomiła o 
tem władze sowieckie w Moskwie, które £ 
zadowoleniem przyjęły ten fakt do wiado- 
mości. Od dwóch lat jedrak mieszkańcy 
północnej wyspy nie dali ani znaku o sobie- 
Rząd sowiecki kilkakrotnie wysyłał statki 
ratownicze, lecz te nie mogły dotrzeć do 
wyspy Wrangla z powodu wielkiego nagro* 
madaenia się lodów w tej części oceanu. 

Odtąd pozostaje nieodgadnioną tajemni-- 
eą, co się dzieje z tą garstką nieszczęśli- 
wych ludzi, rzuconych rozkazem władz NA- 
pustą lodowatą wyspę. 

Najdroższy na świecie dzienni- 
karz słabo zna geografję. 
Znaną jest rzeczą. że cudzoziemcy, na- 

wet bardzo wybitni i znakomici, wykazują— 

ni e geografji. Zdawałoby się jednak, 
że kto jak kto, ale dziennikarze, szczegól- 
niej zaś wpółpracowniey (wielkich pism, p0= 
winni nieco orjentować się w stosunkach 
obecnych i wiedzieć coś niecoś o Polsce. 
Tymczasem, jako nowy kwiatek z winy 
ignorane*, przytoczyć można fakt, że na- 
czelny = aktor prasy Hearsta, najwyżej 
płatny dziennikara świata Brisban, w arty- 
kule o rozruchach studenckich we Lwowie, 
które istniały tylko w bujnej niewątpliwie 
wyobrazni p. Brisbana, podaje, że owe roz- 
ruchy są zupełnie zrozumiałe wobee panū- 
jących w Rosji Sowieckiej stosunków i że 
rząd bolszewicki żadnemi represjami nie 
zdoła stłumić zarzewia buntu... i słusznego 
niezadowolenia ludności Ukrainy, dążącej 
do samodzielności w oparciu o sojusz 
Polską. Jak na jeden artykuł stanowczo za 
dużo w nim bredni, umieszczająch Lwów w 
granicaek Sowdepji. 

EST CET TTT RASTI SIS AANTEZT AKN TNT TTK | 

Giełda warszawska 2 dn. 7.VI. b. m. 
WALUTY i DEWIZY: 

Belgja 123,8% 
Holandja . 358,01 
Londyn 43,241), 
Włochy + 46,671/4 
Paryż + 8487 

  

  

  

WIELKI FRONTOWY LOKAL 5 5ż>" zPaee. 
do wynajęcia przy ulicy Wileńskiej 44-a. 

Lokal ten nadaje się pod automobilowe lub inne poważne przedsiębierstwa. 
Dowiedzieć się tamże u dozorcy. 

KAWIARNIAŻ |E LEKARZE 5 
„KRÓLEWIANKA* 
Wilno, Królewska 9 

Zakąski zimne i go- 

BAESEESGAGEAEBEB 

DOKTÓR MEDYCYNY 

  

  

kulturalne-oświatowe | ski w 6 serjach, 36 aktach. W roli głównej: ` 
SALA MIEISKA „ Tajemnicze promienie. W szponach Iwa. i Między wodą a egniem. U wrót piekła. 

Ostrobramska 5. Serja I i II 12 et wyświetla sią od 5 do 7-VI wł. Serja III l IW 12 akt. wyświetlasię od 8 do 10-VI wł. 
Gerja Y i VW Upiór pustyni. W szponach Indyjskiego wedza. — 12 aktów. 

Kasa czynna od g.5 m.30. J wyświetla się od 1l do 13-VI włącznie. Poez. seansów 0d godz. 6-ej. 
W niedziele i święta kasa czynna od g. 3 m.30. — — Początek seansów od g.4-ej. — — Następny program:'„UPIORNY OKRĘT". 

KINO - TEATR ° Poraz pierwszy w Wilniel Wielka epopea miłości! Największa 
и P re mj ег a! czarodziejka ekranu, odurzająca ogniem swego tan aa LY A M A R A 

HELIOS w pikantnej T r Wi b z udziałem słynnego amanta 

" ее Гапсхасу \тейеп ̀  ‘Веп Гуопа 
Wileńska 38. Film ten wzbudził zachwyt całego światal Oszałamiający przepych wystawy! Pocz. seansów o g. 6, £ i 10.15 

KINO Dziś l W rol. gł. Bohater „Wschodu Słońca* GEQ0R* 
. Г Jeden z czołowych filmów wy- ą į 8 AN 16 GE O'BRIEN, VIRGINIA YALLI i nowowscho- 

Piccadilly twórmi „Fox-Film* prod. 1929 dząca gwiazda JUNE COLLYER. 
Oryginalna treść tego filmu oddana jest wyjątkowo żywo i barwnie, w scenach pełnych napięcia i emocji. 

Wielka 42. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku — mieście tytanów. Gigantyczna wizja z kamienia i stali. 
  

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

KINO 

WANDA 
"ul. Wielka 30. 

Gastona Leroat 

p. t.   
e e 

Licytacja. 
Zarząd Kasy Chorych m. Wilna podaje 

że dnia 10 czerwca 1929 r. 
lokalu Kasy Chorych 

Dominikańskiej 15 odbędzie. się 
sprzedaż z licytacji publicznej różnych sprzę- 

oraz drzewnych warsztatów 

do wiadomości, 
o godz. 10-ej rano w 
przy ul. 

tów domowych, 
tkackich (domowych). 

Bliższe szczegóły, dotyczące licytacji moż- 
ydziale Egzekucyjnym Kasy 

Chorych m. Wilna (ul. Magdaleny 4) codzien- 
ria otrzymać w 

nie od godz. 9—3 pop. 

  

ECOLE PIGIER de PARIS 
pensjonat dla młodych panien w pobliżu | 
Paryża (20 min.) Dobre odżywianie, świeże 

pasze, Avenue 11, Novembre 18. LA VA- | 

(p 

ENNE (Seine). Stenografja, 
i język francuski. 

REZMICJA | ADMIMWSTRACJA: Jagiellońska 3, Telei 

BRA PRENUMERATY: rmiecięczuije = odnoszaniem do demu lab pszesyłką pocztową 4 al.“ Zegaenioų 7 m. CENA OSŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem — 49 gr, w tolóoke 1 R str, — 30 gr. 

się: za ogłoszenie cyłrowe i tabelaryczne —.50%, dreżej, s zusterożewiom zulejoua—16%4 drożej, W uumeraóh 
ogłoszeń 6-cie łamowy, za tekstem 10-cio łamowy. Adzainistraćja zsetmzoga sebłe pratyo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

„Znicz* Wilno, ul, Š-to Jaūska: 1, teleton 849, 
kasa 

-— 1,00 zł. za wiersz redakcyjny, ogtoszezie mieszkaniowe — 30 ge, m wyraz. Do tych cca 4 
.— 259, dretej. Dia poszakających przcy 30% zniżki, Za numer dawsdoy M gr. 

„łotjer Wileński" S-ka z qgr. odp. 

Dziś | dni następnych! 

Najpiękniejszy amant świata 

RUDOLF VALE%TINO 
w swej ostatniej przedśmiert- 
nej kreacji, w dramacie p. t. 

Dom upiorów 
i zadziwiające stworzenie półczłowieka półmałpy. _Nad program „SZALONE ZAWODY” komedja w 2 akt. 

Skład hurtowy W. 6. Pitkowski i M. Jabłoński 
ul. Bazyljańska 6 (d. dom Strumiłły, naprzec. Hali Miejsk.) tel. 12-13. 

iSZMALCEM 
Na prowincję wysyłamy za zalicza. kolejowem po otrzymaniu zadatku. 

  

handlowość 

aktach. 
W rol. gł. Črarnų Ūta 

ur SŁONINĄ 

Ogłoszenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie Antoni 

Uszyński, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Niemiec- 
kiej X 1, zgodnie z art. 1030 U, P.C. obwieszeza, iż 
w daiu 17 czerwca 1929 r., o godz. 10rano, w Wilnie, 
przy uliey Niemieckiej Ne 22, odbędzie się sprzedań 
z licytacji publicznej majątku ruchomego, należącego 
do Wulfa Wideckiego, składającego się z rozmaitych 
gatunków sukna, Oszacowanego na sumę 1513 zł., 

В, ary na zaspokojenie pretensji Samuela Bornstejna w su- 
mie 1113 zł. z */9%/, 1 kosztami, oraz Samuela Lan- 
daua w sumie 400 złotych z */ę'/o i kosztami. 

| 1708/731/V1 › Komornik Sądowy A. USZYŃSKI. 

1710 

    

  ł| Popiorajcie Ligę Morską i Rieomą | 

„Kurjer Wiiefski“ S-ka z ogr. odp. Druk. 

Dramat z czasów Katarzyny Wielkiej w 10 dużych 

Radol Valentino i Vilma Banky 
Początek seansów o g. 6, w niedsielę o g. 4 popoł. 
ANOŃSI Następny program: „Wtrąciły go w prze- 

paść kobiety*. 

DZIŚ! Potężne arcydzieło pierwszy raz w Wilnie wolna przeróbka twórcy słynnego fllmu „UPIÓR w OPERZE* 
" Sensacyjno-salonowy dramat 

W rolach głównych 

Edmund Lowe, 

w 10 aktach. 

Dejla Hyams 

marki 

„5WIFT“ 
1565-3 

Autobus 
do sprzedania kursujący 
na 8 linji Pośpleszka— 

Dworze0. 
Warunki dogodne. 

Dowiedzieć się w Adm. 

1696-0 

PIANINA 
do wynajęcia. Repe- 
racja i strojenie. Ul. 
Mickiewicza 24 — 9. 
Estko. 1120 

Žž 
  

ina ru 
   

    

   

  

      

   
    
    

KURJER WILENSKI 
Spółka z ogranicz. odpowieda. 

DRUKARNIA i NTROLIGATORNNA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL.3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 

we, prospekty, гарго- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju - roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIG — SOLIDNIE 

= 
EE 
ЕЕЕ ЕЕЕ 

  

      

Letnisko 
Dwa pokoje z dużą we- 
randą, las, lód i wszelka 
prowizja. Komunikacja 
autobusowa, Adres do- 
kładny: Nowo-Osada, Ro- 
kiecki Ryszard, Mejsza- 
golska”szosa, 13 kilometr, 
przystanek Klonówka. 

lokaty: hipoteczne 
załatwia  1707-1 

Dom H,-K. „ZACHĘTA* 
Mickiewlcza 1, tel. 9-05. 

Rolnicy i ziemianie 
jeżeli chcecie zbyć swoje 
produkty wiejskie i rolne 

zgłoście się do 

„INFORMATORA“ 
Jagiellońska 8/14. 

  

1596-4 

  

  

SPÓŁDZIELCZA 
PRZETWÓRNIA MIĘSNA 

W WOŁKOWYSKU 
chce oddać poważnej firmie zastępstwo 
na Wilno na sprzedaż wędlin litewskich pp. 

Zgłoszenia uprasza się nadsyłać do' Wołkowyska 
skrzynka pocztowa 20 В: 1637-0 

  

  

Fabryki, 
młyny, tartaki, domy, 
sklepy, cukiernie i jadło- 
dajnie do sprzedania. 

Wiadomość 

„INFORMATOR“ 

LOKALE 
LETNISKA 
wielki wybór. 

„INFORMATOR*   Jagiellońska 8/14. 1597-0 | Jagiellońska 8 m. 14 g1614-4 

   

  
Ośrodki | 

majątków ziemskich 
od 20 do 200 ha x wo- 
dą, młynami, rybnem 
gospodarstwem, kom- 
pletnem  zabudowa- 
niem, w wielkim wy- 
borze poleca, 1706 

Dom H-K „ZACHĘTA* 
Mickiewicza I, tel. 9-05 

  

EOOOGESEESECEEN 

BE ZGUBY 
damacagocaaazena 

siążkę woj- Lgubioną skówą w. 
daną przez P.KU. Świę- 
ciany za Nr 1135 i pasz- 
port zagraniezny wyda- 
ny przes Starostwo Bra- 
Sławskie za Nr 68/27 na 
imię Władysława Pilu- 
czonka, unieważnia się.   

rące, piwo, obiady ob- 
fite i tanio. Dia mie- 
sięcznych żniżka 200/, 

Gabinety.   +00: 
Parcelacja 
ziemskich majątków przez 
geometrów  upoważnio- 
nych przez O.U.Z., eks- 
ploatacja lasów, sprzedaż 
majątków, bardzo dogod- 

ne warunki, zgłaszać 

„INFORMATOR* 
Jagiellońska 9 m.14. 1613-6 

D 0 M parterowy, 
murowany, 

skanalizowany, światło 
elektryczne, ziemi pół dz. 
do sprzedania. Kolonja 
Wil. Nr. 7, Marja Jasus, 

z DROREECIENNE 

Lekarze-Dentyści 
|olajojojajojojojajofojojajojo(c| 

Lekarz-Dentysta 

R. Gordon 
ul. Trocka 9 m. 10. 

Przyjmuje od 10—3 
1 4—7 wiecz, 

Leczenie, plombowanie, 
usuwanie. Sztuczne zęby. 

W.Z.P. 82. 

ZEENSDOCECEEEEIEJĘ 

Akuszerki 

Akuszerka 

Maria Angina 
poyżmnje od 8 rano 

6 7 w. ul. Mickie- 
wicza 80 m. 4, W. Zdr. 
Nr. 8098.   

A. GYMBLER 
CHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux, 1308 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 —215—7, 

Dr.Kenigsberg 
CHOROBY WENERYCZ- 
NE, SKÓRNE i analizy le- 

a, zaa 9-12 
-8, 

Mickiewicza 4 
tel. 1090. W. Z. P. 73. 

DOKTÓR 

BLUMOWIGZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skóRie. 

Wielka 21. 
049—1i3—7. 
(Telef. 921), 

    

DOKTÓB 

D. Zeldowicz 
choroby weneryczne, sy- 
filis; narządów moczo- 

wych, Elektroterap. 
(Diaternia) 

od 9—1, od 5 — 8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

Ur. ZeJiOKICZOWA 
kobiece, weneryczne, Nna- 
rządów moezow. od 12—2 

iod4—6 
ul. Miekiewicza 24. 

W. Zdr. Nr 192, 7 

SNES 
lon 99, Czynne od poda, 5—3 ppeł, Mosscry redukior przyjmuje ed godz. 2—3 ppol. Redaktor działa gespedarczege przypmoże od godz, 6— 7 włecz. we wtorki i piątki, Rękepisów Redskcja nie zwraca, Redaktor 

przyjueje od godz. 10—2 poet. (ydzeponie pryłmują się od godz. 9—3 I 7—9 wiecz. Konto czekowe P. K. O. Ir. 24.759. Drakamia — Mi. Ś-te Jeńska 1, Telefon 3-40, 

II, IV, V, VI-—35 gi, za tekstem — 15 gr, kronika rekl. - komie / 

niedrietaych 1 świątecznych—25% drożej, zagraniczne 100% drożej, | 

Oddział w Srodnie: ui. Bankowa 14. 

Redaktor odpowiedzialny Józei Jurkiewicz. 
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PRZEMYSŁ | HANDEL ° 

| WŁÓKIENNICZY 

  
KUPUJCIE KRAJOWE WYROBY 

WŁÓKIENNICZE!                     

   



    

Na sezon wiosenny kupujcie wyroby krajowe tylko w firmie 

JÓZEF KŁODECKI 
Wilno, Zamkowa 17 (obok kościoła św. Jana) Telefon Nr. 9-28. 

Tanie źródło: Pończoch, rękawiczek, swetrów, bluzek, materjałów na sukienki, 

bielizny damskiej męskiej i innych przedmiotów, konfekcji galanterji, płótna 
bielizniane, kołdry watowe i pluszowe. 
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W wielkim wyborze po cenach konkurencyjnych. 
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„KURJER WILEŃSKI" 
NAJPOCZYTNIEJSZE PISMO CODZIENNE 
na ziemiach b. Wielkiego Ks. Litewskiego 

BEZPŁATNE DODATKI: 
Przegląd Gospodarczy Ziem b. Wielkiego Ks. Litewskiego. 

Przegląd Litewski. 

Przegląd Bałtycki. 
Literacki Kurjer Wileński. 

Prenumerata miesięczna 4 złote. Nr. pojedynczy 20 gr. 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 
WILNO, ul. Jagiellońska Nr. 3. Telefon 99. 

Konto P. K. O. 80750. 
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„KURJER WILENSKI“ SP. Z OGR. ODP. WILNO, JAGIELLOŃSKA 3. TEL. 99. 

a ZAKŁADY GRAFICZNE 

mms ZNICZ "om 

TELEFON 3-40. WILNO Š-TO JANSKA 1 
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PRZEGLĄD GOSPODARCZY 
LITEWSKIEGO ZIEM b. W. KS. 

  
  

TREŚĆ: |. 
włókienniczy. 

Nasze zadania — T. N. 2. Tydzień propagandy krajowych wyrobów włókienniczych w Wilnie. 3. Polski przemysł 
4. Lato perkali, albo lato klęski — Charles S. Dewey. 5. Niech żyją sukienki bawełniane. 6. Białostocki 

przemysł włókienniczy 7. Handel wyrobów włókienniczych na ziemiach północno - wschodnich. 8. Nasze ręczne 
tkactwo — Fr. Janik. 
  
  

Nasze zadania. 
W związku z pogorszeniem sytuacji gospodarczej 

kraju, wywołanem tak recesyjną konjunkturą we- 
wnętrzno-krajową, jak i kryzysu ogólno-europejskim, 
rzucone zostały w Polsce hasła samopomocy, hasła 
wytężenia wszystkich twórczych sił w kraju, ku prze- 
łamaniu trudności, piętrzących się naokół. Jednem 
z naczelnych zadań chwili jest polepszenie naszego 
biłansu handlowego. Żaden z czynników życia gospo- 
darczego nie jest tak uzależniony od poglądów i upo- 
dobań szerokich warstw konsumentów, jak zapotrze- 
bowanie na te lub inne wyroby skończone. Wszel- 
kiego rodzaju fabrykaty, jak to: wyroby, włókiennicze 
i galanteryjne, odzież, obuwie, rękawiczki, inne wy- 
roby skórzane, kalosze i wyroby gumowe i t. p. — 
są sprowadzane przez hurtowników danej branży od 
tych dostawców, wyroby których znajdują największe 
uznanie konsumenta. Taniość, dobry gatunek, a prze- 
dewszystkiem przyzwyczajenie kupujących i moda 
decydują o powodzeniu tych lub innych rodzajów 
i gatunków. 

Z wymienionych cech największe bodaj znacze- 
nie odgrywają przyzwyczajenie i moda. Konsument 
polski (ściślej mówiąc — polska konsumentka) jest 
szeczególnie wrażliwy na nakazy mody, może nawet 
więcej wrażliwy, niż konsument innych krajów. 
Z drugiej strony, do cech charakterystycznych dla 
psychologji polskiej należy przecenianie wszystkiego, 
co pochodzi z obcych krajów, a niedocenianie owoców 
własnej pracy. Ten snobizm, nie posiadający więk- 
szego znaczenia w krajach bogatych, lub znajdują- 
cych się w pomyślnych warunkach gospodarczych, 
staje się niebezpiecznym w Polsce, będącej na do- 
robku gospodarczym. 

Kupujemy zagranicą większe ilości takich fabry- 
katów, które są wytwarzane w tych sąmych lub nawet 
lepszych gatunkach w kraju. Dzięki temu pogorszamy 
nasz bilans handlowy, pozbawiamy zarobku przemysł 
krajowy, a bogacimy obcych wytwórców. Czynimy to 
w imię przyzwyczajenia, nakazującego uważać towary 
zagraniczne za lepsze i modniejsze od towarów krajo- 
jowych 

Że tego rodzaju poglądy odbijają się szkodliwie 
na całokształtcie warunków gospodarczych kraju — 
świadczą o tem cyfry. Oto w ciągu r. 1929 niepo- 
trzebnie sprowadziliśmy z zagranicy obcych towarów 
w rodzajach i gatunkach, wytwarzanych w kraju, 
o ogólnej wartości aż 583 miljonów złotych, w tem 
na 127 miljonów sprowadzono samych wyrobów włó- 
kienniczych. Deficyt bilansu handlowego wyniósł za 
r. 1929 — 299 miljonów zł. Gdybyśmy więc nie spro- 
wadzali owych niepotrzebnych, gdyż w kraju wytwa- 
rzanych produktów, — mielibyśmy nie deficyt bilansu 
handlowego, lecz nadwyżkę, sięgającą kwoty 284 mi- 
ljonów złotych. Posiadalibyśmy wówczas dość włas- 
nych środków, nie ubiegalibyśmy się o pożyczki za- 

graniczne za wszelką cenę, a nasz robotnik miałby 
zatrudnienie w przemyśle krajowym, który musiałby 
pracować w zdwojonem tempie, by pokryć zapotrze- 
bowanie. Jeśli tak nie jest, jeśli się szerzy w Polsce 
bezrbocie — to winne są temu stanowi rzeczy upodo- 
bania ludności kraju, żądającej wyrobów obcych. 
Szczególnie to się zaznacza w odniesieniu do wyrobów 
włókienniczych, przy kupowaniu których decyduje 
przedewszystkiem upodobanie klijenteli, zaś dopiero 
później gatunek towaru, jego taniość i wygląd. Musi- 
my z tem walczyć. Należy dążyć do przezwyciężenia 
uprzedzeń w stosunku do wyrobów krajowych i przy- 
zwyczaić publiczność do kupowania tych wyrobów. 
Żadne zakazy celne, i ograniczenia przywozu z zagra- 
nicy, — nie osiągną skutku, jeśli w społeczeństwie nie 
utrwali się przekonanie, że zrobi ono dobry interes 
na kupowaniu towaru krajowego i jeśli ten dobry 
interes będzie nim podwójnie, — nie tylko z punkiu 
widzenia społecznego, lecz i z punktu widzenia indy- 
widualnego: kupujący kupi towar krajowy lepszy 
i tańszy od zagranicznego. 

W dobie obecnej przemysł polski, zaś w szcze- 
gólności przemysł włókienniczy, stoi już na wysokości 
zadania. Wytwarzane towary posiadają tę samą 
jakość co zagraniczne, zaś ceny sprzedażne są niższe 
od zagranicznych. Przemysł włókienniczy, sytuo- 
wany w 3 głównych ośrodkach: w Łodzi, w Bielsku 
i w Białymstoku produkuje obecnie wszystkie gatunki 
towarów włókienniczych, bo nawet jedwabie. Wobec 
tego niepotrzebnym, a dla interesów państwa — 
szkodliwym — jest import do Polski obcych wyrobów 
włókienniczych. Odpowiedzialność za taki stan rzeczy 
ponosi konsument, żądający wyrobów zagranicznych. 
Do tego konsumenta zwracamy się z apelem. Niech 
się przekona w praktyce, że wyrób krajowy odpo- 
wiada swym wyglądem i gatunkiem wyrobowi zagra- 
nicznemu, a jest jednocześnie tańszy. Niech kupuje 
wyroby krajowe, a przynajmniej niech ich żąda 
w sklepach. Wyjdzie na tem lepiej kupujący tak 
bezpośrednio, jak i Państwo, a dzięki temu i miesz- 
kaniec Państwa — pośrednio. Przecież dobrze zro- 
zumiany interes własny pokrywa się z interesem 

ogólnym. 
* * * 

Niniejszy „„Dodatek Gospodarczy“ ma dwojakie 
cele do osiągnięcia. Z jednej strony stanowi on przy- 
czynek do wielkiej akcji samopomocy gospodarczej, 
zainicjowanej przez Ligę Samowystarczalności Gospo- 
darczej, a mającej na celu propagandę wyrobów 
krajowych. Włókiennictwo, jako najostrzej odczu- 
wające skutki niepomyślnych konjunktur, wysunęło 
się na pierwszy plan zainteresowań. Handlowi i prze- 
mysłowi włókienniczemu są przeto poświęcone łamy 
naszego wydawnictwa. Z drugiej strony jesteśmy zda- 
nia, że najskuteczniejszą propagandę stanowi pozna-



  

  

nie danej branży. W niepodległej Rzeczypospolitej 
częstokroć nawet bliscy sąsiedzi „nie wiedzą, jak kto 
siedzi, i stąd wynikają takie naprzykład nieporozu- 
mienia, że kupiec hurtowy, nie mówiąc już o deta- 
liście i konsumencie — nie wie co może nabyć w kraju 
i sprowadza z zagranicy produkt, wytwarzany 
w Polsce. Wobec tego, że przemysł i handel włókien- 

  

niczy ziem Półnoeno-Wschodnich należy do dziedzin 
aktywności gospodarczej stosunkowo najmniej zna- 
nych, dajemy niżej poza materjałem ogólno-polskim 
szczegółowe charakterystyki białostockiego przemysłu 
włókienniczego oraz handlu włókienniczego na tere- 
nie 4 północno-wschodnich województw: Wileńskiego, 
Nowogródzkiego, Białostockiego i Poleskiego. T. N. 

  

Czy znasz łańcuch nędzy? Oto on: kupowanie wyrobów zagranicznych, stopniowy 
zalew rynku wewnętrznego przez nie, stopniowy upadek przemysłu krajowego, ograniczanie 
produkcji rodzimej, redukcje robotników, bezrobocie, drożyzna, nędza. 

A oto ogniwa łańcucha bogactwa: kupowanie wyrobów swoich, rozwój przemysłu 
rodzimego, wzrost zarobków i spożycia w kraju, łatwy kredyt, taniość, bogactwo. 
  

Tydzień propagandy krajowych wyrobów włókienniczych w Wilnie. 

W dniach od 1-go do 8-go czerwca b. r. włącz- 
nie odbywa się w Wilnie Tydzień Propagandy Krajo- 
wych Wyrobów Włókienniczych. 

Protektorat objął Pan Wojewoda Wł. Raczkiewicz. 
W skład Komitetu Honorowego wchodzą: P.p. 

Wojewoda Raczkiewicz, Rektor O. S. B. Ksiądz Fal- 
kowski, Prezydent J. Folejewski, Prezes P.K.P. inż. 
Falkowski, Frcybiskup ks. Jałbrzykowski, Generał 
Krok Paszkowski, Kurator S. Pogorzelski, Prezes Ra- 
tyński, Prezes Izby P.-H. R. Ruciński, Senator Rubin- 
sztejn, Poseł dr. Wygodzki i Prezes inż. Żuchowicz. 

W skład Komitetu Wykonawczego weszli: Pp. Pre- 
zes M. Żejmo, Dyrektor Barbaro, Dyrektor Bortkie- 
wicz, Prof. E. Domańska, P. Feldmanówna, A. Gryn- 
sztejn, Dyr. Hulewicz, Prof. Klawe, T. Nagurski, Z. Pa- 
nasewiczówna, J. Rochowicz, K. Rutkowski, L. Szer, 
Radca M. Zajdsznur, W. Zimnicki. 

Prograim tygodnia propagandy przewiduje na- 
stępujące imprezy: 

|) Konkurs wystaw sklepowych, do którego mo- 
gą stanąć wszystkie firmy handlowe wyrobów włó- 
kienniczych i galanteryjnych w Wilnie. O wynikach 
konkursu zadecyduje specjalne jury, które rozda dy- 
plomy uznania za najlepszą wystawę. 

2) Wydanie jednodniówki propagandowej Ty- 
godnia. Jednodniówka wyszła w postaci bezpłatnego 
dodatku do „Kurjera Wileńskiego*. Wydania Jedno- 
dniówki podjęło się bezinteresownie wydawnictwo 
„Kurjer Wilenski“. 

3) Rozpowszechnienie drukėw propagandowych 
i ulotek Ligi Samowystarczalnošci Gospodarczej. 

4) Komunikaty prasowe i radjowe. 

5) Defilada w dniu 7 b. m. w godzinach popo- 
łudniowych udekorowanych samochodów ciężarowych 
oraz ewolucje nad miastem samolotu Hkademickiego 
Aeroklubu. 

ZZS TSO O ASN VKT TESINIO TOS 

Naród polski musi nauczyć się szano- 
wać własną pracę zwłaszcza wyroby kra- 

jowe i korzystać z nich w całej pełni. 

CHARLES S. DEWEY 
Doradca Finansowy Rządu Polskiego. 

  

  

Polski przemysł włókienniczy. 
Dorównywamy zagranicy dobrocią — przewyższamy taniością. 

Polski przemysł włókienniczy, skoncentrowany 
w tnzech okręgach Rzeczypospolitej ,produkuje wszy- 
stkie, od najskromniejszych. do najbardziej luksuso- 
wych, gatunki znanych materjałów, poczynając od 
wełnianych i bawełnianych, a kończąc na jedwabiach. 

Krajowe tkaniny wełniane cieszą się najlepszą 
opinją nietylko wśród krajowych odbiorców. Rynki 
zagraniczne oddawna znają nasze tkaniny wełniane, 
slanowiące w poszczególnych gałunkach klasę samą 
w sobie, zarówno pod względem dobroci i ceny, jak 
również doboru gustownych deseni. 

Tkanin wełnianych wyrobu zagranicznego im- 
portuje się do kraju stosunkowo niewiele i to tylko 
w gatunkach lżejszych, przytem cena ich jest naogół 
do 40% wyższa od takichże krajowych. Podkreślić tu 
należy z całą stanowczością, iż różnica ceny zupełnie 
nie jest usprawiedliwiona większą trwałością, lub też 
wykwintem deseni. 

W grupie produkcji tkanin jedwabnych, prze- 
mysł krajowy dokonał w ostatnich dwu latach tak 
wielkiego postępu, iż dla wielu gatunków jedwabi za- 
granicznych, skuteczną konkurencją zamknął całko- 
wicie dostęp do naszego rynku. Ńaogół biorąc wszyst- 
kie zagraniczne materjały jedwabne znajdujące się 
u nas w sprzedaży, są znacznie lżejsze od krajowych, 
gdyż cło opłacane jest od wagi i ponadto o trzydzieści 
mniej więcej proceni droższe. 

Z materjałów jedwabnych wyrobu krajowego, 
które w tąk krótkim czasie osiągnęły nadzwyczajną 
wprost doskonałość wymienić wypada: jedwabie gład- 
kie, meteory, jedwabie surowe, żorżety, fulary oraz 
wszelkiego rodzaju jedwabie podszewkowe, zupełnie 
zastępujące fabrykaty zagraniczne i o wiele od nich 
tańsze. 

Ostatnio fabrykańci łódzcy przystąpili do pro- 
dukcji deseniowych er6pe de chine'ów i chiffonów, 

 



naležy się więc spodziewać, iż w niedługim czasie i te 
gatunki materjałów usuną z rynku krajowego swą za- 
graniczną konkurencję. 

Ostatnią wielką grupę w produkcji tkanin kra- 
jowych, stanowią materjały bawełniane. Należą do 
nich t. zw. towary białe, jak madepolam i nansuk, na- 
stępnie kolorowe i deseniowe chiffon'y, kretony, ma- 
rocain'y, zefiry, woale bawełniane, żorżety, etaminy 
i satyny gładkie i deseniowe. 

Wszystkie te gatunki materjałów są bardzo do- 
bre i około 307, od zagranicznych tańsze. 

ZZ ZZ ООНОООООООЕОННАОАННПОДОННОООНОНОООООНООООНООНОНОННОНОНОООНН ОНО 

Do grupy materjałów bawełnianych zalicza się 
również wyroby ze sztucznego jedwabiu (t. zw. sil- 
ki), które pod każdym względem są doskonałe i tanie, 
tak że wykluczają zupełnie konkurencję. 

Krajowy przemysł włókienniczy, przystosowując 
się do potrzeb rynku wewnętrznego, zmodernizował 
całkowicie swe urządzenia techniczne, dając mater- 
jały doskonałe nietylko pod względem trwałości, lecz 
również wysoko uszlachetnione i najmodniejsze w de- 
seniach i barwach. : 

(„Wyšcig Pracy“ Nr. 8/80). 

  

Lato perkali, albo lato kleski. 
Los 200.000 robotników w rękach kobiety Polki. 

Gdy rok temu powróciłem z krótkiej podróży 
do Stanów Zjednoczonych, zastałem w Polsce nastrój 
deprymujący. Zima była bardzo ciężka, może naj- 
cięższa od. długiego szeregu lat, a ziemia pokryta 
śniegiem. Ogólnie mniemano, że mrozy nie tylko 
poniszczyły wszystkie drzewa owocowe, lecz że prędko 
topniejące śniegi spowodują powodzie niszcząc mosty, 
drogi i zmywając młode zasiewy. Wszystko to miało 
spowodować 

biedę i głód. 

Tymczasem dobry Bóg panował jeszcze na nie- 
bie, a ponieważ jego organizacja na ziemi była le- 
piej obmyślana niż ta, którą my biedni śmiertelnicy 
mogliśmy obmyśleć, śnieg topniał stopniowo, nie 
było wylewów i zamiast zmywanych zasiewów Polska 
obdarzona została 

doskonałym urodzajem. 

Powróciłem niedawno z ponownej podróży do 
Stanów Zjednoczonych i znów zastałem 

niezadowolenie z sytuacji? 

ale już z powodów zupełnie przeciwnych. Zbiory z ro- 
ku 1929 były tak obfite, że ceny uzyskiwane za zie- 
miopłody były nie zmiernie niskie, z której to przy- 
czyny siła nabywcza szerokiej warstwy ludności pol- 
skiej zmniejszyła się, handel postępuje powoli i bez- 
robocie jest bardzo znaczne. 

Prawdą jest, że ceny na światowych rynkach 
zboża są niskie, lecz nie mogę sobie wyobrazić, żeby 
nie było na świecie miejsca, któreby cierpiały na 
dotkliwy brak żywności. Tylko dlatego że nasza ludz- 
ka organizacja nie jest doskonała, nadmiar zbiorów 
sprawia trudności na rynkach. To co nam jest rze- 
czywiście potrzebne, to nie mniejsze zbiory, lecz 

lepsza organizacja i lepsza psychelogja. 

Pierwszy z tych dwóch czynników wymaga dłuż- 
szego czasu, bo oznaczą on rozwój organizmu kredy- 
towego, organizację składów i rynków, lecz drugi 
czynnik — psychologja może ulec zmianie w bardzo 
szybkim czasie. 

W Polsce nie jest źle, jest dziś w kraju 

więcej pieniędzy, niż było rok temu. 

Ogół społeczeństwa uważając, że czasy są cięż- 
kie, trzyma gotówkę, powodując tem zmniejszenie 
obrotu, a tem samem pozbawiając ludzi pracy. 

Temu należy przypisać, że jedna z największych 
gałęzi polskiego przemysłu ciężko niedomaga. Mam 
tu na myśli 

przemysł włókienniczy, 

który sam jeden tylko winien zatrudnić 200.000 męż- 

czyzn i kobiet. Gdyby jednak w przemyśle włókien- 
niczym nastąpiło ożywienie, odbiłoby się to nader 
dodatnio na szeregu innych gałęzi przemysłu w Pol- 
sce. Przywrócenie tej równowagi leży w mocy 

kobiety polskiej. 

Niezwykle łagodna zima tegoroczna pozwala 
oczekiwać pieknej wiosny i upalnego lata. Dlaczego 
więc nie uczynić lata 1930 roku — : 

latem perkali. 

Rzucona myśl by Polki zwróciły się ku materjałom 
bawełnianym na ubrania letnie bynajmniej nie ozna- 
cza by miały one na zawsze wyrzec się cenkich jed- 
wabi i płócien importowanych z zaprzyjaźnionych 
z Polską krajów. 

Jest to jednak sprawa natury gospodarczej i przez 
wprowadzenie na rok 1930 mody na towary baweł- 
niane, polskie kobiety przyczynią się temsamem do 
zatrudnienia 

tysięcy rodaków 

nietylko przy wytwarzaniu danych materjałów, lecz 
również przy wyrabianiu artykułów odzieżowych. Gdy- 
by tylko każda Polka kupiła jedną letnią sukienkę 
z materjału bawełnianego, z pewnością przemysł włó- 
klenniczy znalazłby się w pomyślnych warunkach. 

Kobiety polskie potrafią dodać uroku 

każdemu rodzajowi 

materjału przez nie noszonemu, zaś znany ich patrjo- 
tyzm i gotowość służenia sprawie, niezawodnie i obec- 
nie stoją równie wysoko jak tylokrotnie w dziejach 
Polski. 

Gdyby prasa, kupiectwo 

i Liga Samowystarczalności Gospodarczej 

starały się ten projekt przeprowadzić — kobiety pol- 
skie z całą gotowością nie poskąpiłyby mu poparcia. 

Charles S. Dewey. 
Zagraniczny członek Rady Banku Polskiego 

i Doradca Finansowy Rządu, 

SANUM UTENA TOS ET IEMANTNAIS IT AS TKE PRZE DI OO TTTOAA 

/ Modny dzisiaj B. Shaw powiedział, że naj. 

pierwszym obowiązkiem człowieka jest nie być 

biednym. Bieda to niewolnictwo, 

Tedy pamiętaj, że kupując wyroby obce, sam 

sprzedajesz ;się w niewolę. Kupując krajowe za 

rabiasz na własny samochód, 
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Niech žvią sukienki bawelniane! 
Ku pochwale tkanin krajowych. 

W roku ubieglym, kiedy jeszcze nie zdąžyly 
przebrzmieć uliczne okrzyki tygodnia samowystarczal- 
ności, na konkursie, zorganizowanym przez jedno ze 
stowarzyszeń kobiecych, grono pań ładnych jak kan- 
dydatki na międzynarodowy konkurs piękności i ele- 
ganckich, jak paryżanki, przyjęły dla dobrej sprawy 
role żywych manekinów i zademonstrowały prze- 
śliczne toalety z krajowych materjałów, wykonane 
a nawet w pewnej części pomyślane w kraju (przez 
polskich malarzy). Taki pokaz był niezbitym dowo- 
dem, że można się ubrać w kraju i ładnie i modnie 
i do twarzy. 

Można wyrobami krajowemi zadowolić najwy- 
bredniejsze wymagania. Każda z pań, która będąc 
na Powszechnej Wystawie Krajowej zwiedziła pawi- 
lon włókienniczy—musiała się przekonać, że mamy 
w Polsce wszystkie tkaniny, od najskromniejszych do 
najwykwintniejszych. 

Aby było ich coraz więcej, aby były coraz do- 
skonalsze, musimy wymagać od naszych dostawców, 
aby trzymali krajowe towary. Jeżeli będą usiłowali 
nam wmówić, że niema dobrych gatunków tkanin 
krajowych, musimy, im kategorycznie odpowiedzieć: — 
To nieprawda! 

Krajowe wyroby nie są tandetą! Nie należy 
również zbyt zawzięcie krzyczeć:—Precz z jedwabiem! 
Niech wszyscy piątki i świątki noszą bawełnę!—z tego 
chociażby powodu, że nie mamy narazie własnych 
plantacyj bawełny, a mamy natomiast w Polsce ho- 
dowle jedwabników, która jeżeli Bóg pozwoli, może 
stać się jedną z podstawowych gałęzi naszego prze- 
mysłu. 

Niema żadnego dobrego powodu, aby się wy- 
rzec jedwabiu na suknie o charakterze reprezenta- 
cyjnym, ani nosić wyłącznie jedwabie sztuczne. 

Owszem nasze tomaszowskie jedwabie sztuczne 
są zupełnie ładne, niektóre z nich mają miękkość 
i połysk lamy, Francja, będąca z dawien dawna oj- 
czyzną najpiękniejszych jedwabi, nie gardzi jednak 
jedwabiem sztucznym, ani bawełną. Żurnale paryskie 
przynoszą szereg kreacyj wielkich mistrzów igły, kre- 
acyj wykonanych ze sztucznego jedwabiu o połysku 
niedoścignionym dla jedwabiu naturalnego. 

Najświeższe żurnale wiosenne przyniosły mo- 
dele sukien wieczorowych wykonanych z organdyny, 
czyli sztywnego błyszczącego batystu. 

Jest to moda, którą powinny w najszerszej mie- 
rze uwzględnić nasze panie... no i nasi fabrykanci. 

Nie jesteśmy jednak drogie Panie, bynajmniej 
zmuszone uciekać się do sztucznego jedwabiu, aby 
nie uchodzić za złe patrjotki. Łódź dostarcza nam 
wszystkich gatunków modnych tkanin z jedwabiu na- 
turałnego: żorżeta (znacznie tańsza od zagranicznej) 
surowy jedwab bieliźniano-bluzkowy w ogromnym 
wyborze, wszystkie odmiany tafty, mieniące się prze- 
śliczne crEpe de chine, meteory, bardzo piękne, a na- 
wet ostatnio i mory. 

Krajowe crEpe satin wyrabiane są tylko w bar- 
dzo wysokich . gatunkach (crepe satin — georgette), 
więc są stosunkowe drogie, ale za to niezmiernie 
trwałe. W niektórych firmach usiłują wmawiać, że 
krajowy crepe satin istnieje jedynie w kolorach: czar- 
nym, białym i granatowym. Nie byłoby to tak źle, 
gdyż są to kolory najbardziej używane. Ale to nie 
jest prawda. Krajowe crepes satins są wyrabiane we 
wszystkich modnych odcieniach (dowodem pawilon 
włókienniczy w Poznaniu), tylko nie wszystkie sklepy 

są zaopatrzone w większy wybór. Trzeba więc żądać 
żądać i jeszcze raz żądać. Wszystkie wyżej wspo- 
mniane materjały są wytkane w Polsce, pracowali 
przy nich polscy robotnicy, ale są one wykonane 
z zagranicznego surowca. (Tak zresztą jak i bawełna). 

Dla szczególnie drażliwych patrjotów, brzydzą- 
cych się najlepszą domieszką zagraniczności, mamy 
przecie stuprocentowy jedwab polski z jedwabników 
wyhodowanych w Polsce, uprzędzony i utkany na 
pierwszej i jedynej dotąd w kraju stacji doświadczal- 
no-jedwabniczej. 

O tym stuprocentowo-polskim jedwabiu, nie po- 
trafię mówić bez głębokiego szacunku i wzruszenia. 
Przecież tę młodą gałąź naszego przemysłu, o tak 
olbrzymiej przyszłości i tak nieograniczonych możli- 
mościach, zawdzięczamy prywatnej inicjatywie dwojga 
młodych ludzi, nie mających w swym kapitale zakła- 
dowym nic, prócz wiary w dobrą sprawę, no i po- 
ważnego przygotowania fachowego. 

Brat i siostra, ludzie młodzi, niezamożni i nie- 
ustosunkowani, własną tylko pracą wiedzą i zapałem 
stworzyli ważną niezastąpioną placówkę — polskie 
jedwabnictwo. Stworzyli je mimo wszystko i naprze- 
kór wszystkim, bo dotąd wbrew namacalnej oczy- 
wistości jaką są dziesiątki tysięcy metrów jedwabiu 
wyprodukowanego w kraju z własnego surowca, 
wciąż jeszcze odzywają się głosy pesymistów, twier- 
dzących, że jedwabnictwo w Polsce jest niemożliwe. 

Całe szczęście, że pionierzy polskiego jedwab- 
nictwa są zbyt młodzi i żywi, aby mieli spocząć na 
laurach, choć dotąd jeszcze pracują w warunkach 
bardzo ciężkich pod względem materjalnym i moral- 
nym. Dadzą sobie niewątpliwie radę, zwłaszcza jeżeli 
z pomocą przyjdą im kobiety. 

Nasze wełny bielskie są zbyt znane ze swej wy- 
jątkowej dobroci, aby potrzeba im było robić do- 
datkową reklamę. 

Klęska bezrobocia w Łodzi skłoniła Ligę Samo- 
wystarczalności Gospodarczej do jaknajenergiczniej- 
szej propagandy tkanin bawełnianych, pod mianem 
perkalików. 

Nie upierając się zbytnio przy perkalikach, mu- 
simy przyznać, że tkaniny bawełniane: marocain'y 
krepony, kretony, popellny, ėpongėe, piki, satyny 
i batysty, opale i markizety, (co do trzech ostatnich 
gatunków uwaga, aby nie dać sobie wmówić szwaj- 
carskich), że wszystkie te estetyczne i niedrogie ma- 
terjały mogą i powinny znaleźć w garderobie pań 
znacznie szersze zastosowanie, niż jakie miały w ciągu 
kilku lat ostatnich. 

Nadużywanie jedwabiu na codzień jest pre- 
tensjonalne—sprzeczne z prawdziwą elegancją i do- 
brym smakiem. Zwłaszcza latem na wsi. nad mo- 
rzem, na letnisku.. gdzie obowiązek uważania na 
kosztowną jedwabną suknię, może obrócić w niwecz, 
całą rozkosz wakacyjnego wypoczynku. 

Niech żyją więc lekkie, letnie, łatwe do prania 
sukienki, bawełniane! 

(„Wyścig Pracy* Nr 8/30). 

EITI TRENDNET OKT 

My, naród ogołocony z kapitałów obrotowych, 
podczas gdy stopa procentowa wynosi 72 proc., 
a czasem sięga 216 proc. w stosunku rocznym, 
pozwoliliśmy na sprowadzenie w ciągu jednego 
1929 roku z zagranicy tych towarów jakie Polska 
produkuje za 583 miljony zł. 

iii p i p i r; 
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Białostocki przemysł włókienniczy. 
Początki przemysłu włókienniczego w Okręgu 

Białostockim sięgają jeszcze epoki Tyzenhauzowskiej, 
swój jednak rozwój w XIX wieku zawdzięczał on 
w znacznei mierze ustaleniu przez rząd rosyjski 
w r. 1831 granicy celnej między b. Królestwem Kon- 
gresowem, a ziemiami na wschód od niego położo- 
nemi. Dzięki tej granicy celnej, ekspansja prze- 
mysłu łódzkiego na rynki rosyjskie została utrudnio- 
na, zaś przedsiębiorcy, rekrutujący się przeważnie 
z pośród cudzoziemców, zaczeli osiedlać się tam, 
gdzie obok możliwości swobodnego dostępu na rynki 
rosyjskie, istniało pewne minimum warunków, sprzyja- 
jących produkcji przemysłowej. 

W czasie od 1931 do 1850 r., czyli w okresie 
istnienia granicy celnej między Królestwem, a Cesar- 
stwem, zostały założone fundamenty Białostockiego 
przemysłu włókienniczego. W końcu XIX wieku oraz 
w początku (aż do 1914 r.) wieku XX — przemysł 
białostocki wykazał wielką żywotność, coraz bardziej 
rozszerzając rynki zbytu swych fabrykantów w Rosji 
i nawet na Dalekim Wschodzie. W owym już czasie 
nastąpiła pewna specjalizacja wyrobów białostockich. 
Produkowano towar przeważnie wełniany, gatunków 
tańszych, mających zapewniony zbyt na rozległych 
rynkach Rosji. Specjalnością rynku białostockiego 
były tanie sukna ubraniowe i paltotowe, koce t. zw. 
„szlakowe“, wzorzyste kołdry. Prócz tego wytwarzano 
półjedwabne plusze i welwety na okrycia damskie. 

Według dat statystyczny (obzor Grodzieniskoj 
gubiernji za r. 1909), przemysł włókienniczy w okręgu 
przemysłowego białostockiego (miasto i powiat) liczył 
w r. 1909 — 307 zakładów, zatrudniających 8.107 
robotników i wytwarzających na ogólną sumę 
5.670.298 rb. 

Obok stosunkowo większych przedsiębiorstw 
włókienniczych, istniały w Białymstoku i jego prze- 
mysłowym okręgu dziesiątki średnich zakładów i setki 
drobnych przedsiębiorstw tkacko-wełnianych. Zakłady 
przędzialniczo-wełniane wykazywały również tendencję 
do rozdrobniania się. Sprzyjały temu lokalne warunki 
produkcji. Między innemi było charakterystyczne, że 
drobne przedsiębiorstwa, posiadające szczupłe kapi- 
tały, nie potrzebowały własnych urządzeń dla wytwa- 
rzania energji mechanicznej, gdyż w Białymstoku 
i okolicach istniały przedsiębiorstwa, posiadające 
urządzenia i maszyny parowe i wydzieržawiające 
energję parową drobnym przemysłowcom. 

Jeśli dla umożliwienia porównań z powojenną 
statystyką polską, uwzględniającą przedsiębiorstwa, 
zatrudniające powyżej 20-tu robotników, odjąć od wy- 
żej podanych cyfr przedsiębiorstwa drobne, zatrud- 
niające mniej, niż 20:tu robotników, to pozostanie 
około 70-ciu zakładów, zatrudniających razem nieco 
więcej, niż 6.000 robotników. Cyfra ta wzrosła w la- 
tach następnych od 1910 do 1914., gdyż lata te były 
okresem największego rozkwitu przemysłu białostoc- 
kiego. Statystyka ogólno-rosyjska notuje w tym okre- 
sie roczny wzrost zatrudnienia w przemyśle Grodzień- 
skiej gubernji o 60*/,, zaś wzrost ilości zakładów 
o 99/, (daty dla r. 1910 podane według „Statisticze- 
skij Jeżegodnik ną 1912 god Sowieta Sjezdow pred- 
stawicielej promyszlenności i torgowli* w Petersburgu). 

Uwzględniając omówione poprawki, można przy- 
jąć, że w r. 1914 w białostockim okręgu przemy- 
słowym ilość zatrudnionych we wszystkich przedsię- 
biorstwach (również i drobnych) wynosiła około 9.000 
robotników, zaś ilość, zatrudnionych w przedsiebior- 
stwach, posiadających więcej, niż 20-tu robotników 
wynosiła około 6.500 robotników. 

Bezpośrednio przed wojną dość znaczna ilość 
przedsiębiorstw białostockiego włókienniczego prze- 
mysłu zaopatrzyła się w nowoczesne maszynyi urzą- 
dzenia, korzystając z dogodnych warunków kredy- 
towych. 

W czasie wojny przemysł białostocki ucierpiał 
siosunkowo niewiele, gdyż poza zburzeniem, skut- 
kiem działań wojennych, kilku większych fabryk, sytu- 
owanych w okolicy Białegostoku, pozostałe przedsię- 
biorstwa nie uległy systematycznej dewastacji oku- 
pantów. Niemieckie wojska okupacyjne nie rekwiro- 
wały maszyn, jak to uczyniły w innych okupowanych 
ośrodkach przemysłowych. Natomiast Niemcy zarekwi- 
rowąli wszystkie zapasy surowców, półfabrykatów 
i gotowego towaru. Zapasy te stanowiły resztki, któ- 
rych władze rosyjskie w czasie ewukacji Białegostoku 
nie zdążyły wywieźć w głąb Rosji. W czasie okupacji 
niemieckiej, fabryki pracowały nieregularnie, produ- 
kując głównie z surowców, dostarczonych przez same- 
go okupanta, który też był prawie wyłącznym odbiorcą 
towaru po cenach przez siebie ustalonych. Po objęciu 
rządów przez władze polskie (w roku 1919), prze- 
mysł białostocki uzyskał dość znaczne zamówienia 
dla wojska. W związku z wykonaniem tych zamó- 
wień, przemysł białostocki był w stanie podnieść 
produkcję do przeszło 709/, przedwojennej. Po inwa- 
zji bolszewickiej w r. 1920 i po zawarciu pokoju 
z Rosją, zamówienia wojskowe uległy znacznej reduk- 
cji i przemysł białostocki stanął wobec konieczności 
znalezienia rynków zbytu dla swych fabrykatow. 
W pierwszam rzędzie towar białostocki został skiero- 
wany na rynki Małopolskie, i Poznańskie, które przed 
wojną były niedostępne z powodu granic politycz- 
nych i celnych, oddzielających je od b. zaboru rosyj- 
skiego. Równolegle wznowiono ekspansję na rynki 
Bliskiego i Dalekiego Wschodu, gdzie z powodu 
swej taniości, towar białostocki skutecznie konku- 
rował z towarem japońskim, angielskim, niemieckim 
i czeskim, przyczem na konkurencyjność cen wpły- 
wała między innemi inflacyjna konjunktura w Polsce 
w latach 1921 — 1925. 

Od końca 1924 r. do połowy r. 1926 białostocki 
przemysł włókienniczy przeżywał poważny kryzys, 
związany z ogólno - polskim finansowem i gospodar- 
czem przesileniem. Znaczna ilość średnich i drob- 
nych zakładów została nieuruchomiona. W tym to 
czasie wywieziono pewnę ilość maszyn do Okręgu 
Łódzkiego i zagranicę. Na kryzys, złożyła sję z jednej 
strony redukcja kapitałów obrotowych — z drugiej zaś 
— zmniejszenie zdolności nabywczej ludności kraju. 
Dopiero po r. 1926 — w związku z ogólnym odpręże- 
niem sytuacji gospodarczej, — zaczęła się poprawiać 
sytuacja białostockiego przemysłu włókienniczego. 

W maju 1926 r.—stan zatrudnienia przedsta- 
wiał się w sposób następujący: zakładów, zatrudnia- 
jących ponad 20-tu robotników było czynnych 44, 
robotników pracowało 3.522 (daty Głównego (rzędu 
Statystycznego). —* 

W latach 1927 i 1928 produkcja wzrosła, jednak- 
że już w końcu 1928 r. zarysował się kryzys krajo- 
wych rynku zbytu. 

Przy porównaniu odnośnych cyfr z cyframi 
z r. 1909, do zestawienia wyżej podanego należy 
wprowadzić następującą .poprawkę: cyfry podane 
przez Główny Urząd Statystyczny obejmują całe Woj. 
Białostockie, a więc prócz zakładów, sytuowanych 
w pow. Białostockim, także dwa przedsiębiorstwa, 
znajdujące się w innych powiatach województwa 
(Szczuczyn i Łomża). Wymienione powiaty nie wcho-
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dziły w skład b. Grodzieńskiej gubernji. Dwa oma-. 
wiane zakłady przemysłowo - włókiennicze, zatrudniały 
przeciętnie 130 robotników razem. O tę więc cyfrę 
należy zmniejszyć daty zestawienia przy porównaniu 
ich z datami przedwojennemi. 

Według posiadanych przez lzbę danych (cyfry 
mające znaczenie wyłącznie orjentacyjne) — sytuacja 
białostockiego przemysłu włókienniczego w r. 1929 
w porównaniu do dat z okresów poprzedzających 
przedstawiała się jak następuje: 

Zakłady, zatrudniające więcej niż 20-tu robotników: 

Ilość robotników % 

r. 1914 6.500 100 
r. 1928 VII 3.704 56,7 
r. 1929.30.VI 2.885 44,1 

Z drugiej strony, o ile chodzi o porównanie 
ilości czynnych zespołów przędzialnianych, to przed 
wojną było ich około 160 (r. 1914), zaś w r. 1929— 
około 100. W ten sposób produkcja powojenna wyno- 
siłaby około 62,5 0/6 przedwojennej. 

Jest charakterestycznem, że pośród włókienni- 
czych firm białostockich zaszły przesunięcia, w wyniku 
których poszczegółne firmy zwiększyły swą produkcię 
w stosunku do produkcji przedwojennej, inne zaś 
bardzo znacznie ją zredukowały. Tego !rodzaju prze- 
sunięcia zostały spowodowane w pierwszej linji 
względami finansowemi. Firmy lepiej zaopatrzone 
w środki obrotowe naogół rozwinęły produkcię. Firmy 
finansowo słabsze — wegetują. Jednocześnie należy 
podkreslić, że mniej narażono na zmiany konjunktury 
rynków zbytu były przedsiębiorstwa, pracujące nie 
tylko dla rynków krajowych, lecz i na eksport. 

Zakłady włókiennicze białostockiego okręgu prze- 
mysłowego można zgrubsza podzielić na cztery ka- 
tegorje : 

1) Większe przedsiębiorstwa, posiadające we 
własnych gmachach fabrycznych kompletne urządze- 
nia techniczne dla wszystkich stadjów produkcji, 
względnie trzy zasadnicze działy (bez wykańczania 
tylko), a więc: szarparnię, tkalnię i przędzalnię. 

2) Zakłady średnie, mieszczące się w dzierża- 
wienych salach fabrycznych, i posiadające urządzenia 
techniczne bądź tylko przędzalnicze, bądź też tkackie. 

3) Stosunkowo małe przedsiębiorstwa, jak szar- 
parnie, przędzalnie i wykańczalnie, trudniące się pro- 
dukcją na rachunek innych firm. 

4) Drobne chałupnicze zakłady tkackie. 
Większe fabryki korzystają z parowej siły napę- 

dowej. Przedsiębiorstwa średnie oraz drobne warsztaty 
tkackie pracują na motorach elektrycznych. Wykań- 
czalnie sukna poruszane są parą. 

Prawie wszystkie przedsiębiorstwa korzystają 
z pracy tkaczy—chałupników oraz z przędzalń i wy- 
kańczalni, co jest spowodowane tem, że znaczniej- 
sza część włókienniczych fabryk białostockich nie po- 
siada urządzeń technicznych dla wszystkich działów 
produkcji. Należy zaznaczyć, że chałupnicy przemysłu 
włókienniczego w Białymstoku są stosunkowo bar- 
dzo liczni. 

W r. 1929 istniało 280 zakładów chatupniczych 
o 520 krosnach, zatrudniających łącznie z właścicie- 
lami 520 osób, przeważnie członków rodziny wła- 
ścicieli. 

Płace zarobkowe w białostockim przemyśle włó- 
kienniczym wynosiły dla robotnika niewykwalifikowa- 
nego: 5zł. dziennie za 8 godzin pracy dla mężczyzny 
i 4zł. za 8 godzin pracy dla kobiety. Robotnik wy- 
kwalifikowany pobierał od 7 — 10 zł. za 8 godzin 
pracy. W roku 1929 zaznaczyła się tendencja zwyż- 
kowa płac roboczych. Przed wojną robotnik wykwali- 

fikowany otrzymywał dziennie przeciętnie 1 rb., zaś 
robotnik niewykwalifikowany— przeciętnie 0,60 rb. 

Świadczenia socjalne są w przemyśle włókien- 
niczym białostockim dość wysokie. Wynosiły one 
w r. 1929 ой 12 — 14°/, płac roboczych. Na cenach 
wyrobów włókienniczych białostockich, jako należą- 
cych do gatunków tanich, płace zarobkowe odbijają 
się szczególnie silnie. Stąd obciążenia socjalne są 
stosunkowo bardziej uciążliwe, niż przy produkcji wy- 
robów wysokich gatunków. 

Ceny surowca obniżyły się w r. 1929 w sto- 
sunku do cen z r. 1928 o 10/ę — do 39/,. Różnica 
ta została jednak w znacznej mierze pochłonięta 
przez podrożenie taryfy kolejowej. Na produkcji cią- 
żyły nader silne podatki państwowe i samorządowe. 

Ceny wyrobów włókienniczych pozostały bez 
zmian w stosunku do cen z r. 1928. 

O ile chodzi o rynki zbytu białostockich wy- 
robów włókienniczych, to około 70*/, wyrobów zby- 
wano w r. 1929 w kraju, zaś około 30%/, wywożono 
zagranicę. Eksport kierował się w 80%/, na Daleki 

Wschód. 
Wewnętrzny rynek zbytu obejmował w r. 1929, 

jak i w latach poprzednich Województwa Centralne 
(Kongresówke), Wołyń, częściowo Wielkopolskę i Ma- 
łopolskę i terytorjum 4-ch województw Północno- 
Wschodnich. W większych ośrodkach miejskich, jak 
Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wilnie, Lwowie, Byd- 
goszczy, Gdańsku, Kowlu, Równem, Lublinie, przed- 
siębiorstwa białostockie posiadały swe składy kon- 
sygnacyjne. 

Zbyt na rynkach wewnętrznych w r. 1929 
zmniejszył się dość znacznie w stosunku do zbytu 
w roku 1928. Surowa zima w r. 1928/29 uniemożli- 
wiła w wielu wypadkach komunikacje z odległemi 
od stacyj kolejowych miasteczkami, wskutek czego 
do maja 1929 r. panował kompletny zastój ną kra- 
jowych rynkach zbytu. Zastój ten był szczególnie silny 
w województwach północno -wschodnich, W maju 
i czerwcu roku sprawozdawczego nastąpiło ożywienie 
na rynkach zbytu, spowodowane zwiększeniem zapo- 
trzebowania na wyroby włókiennicze po okresie przy- 
musowej przerwy w miesiącach poprzednich. Po- 
prawa ta nie trwała długo i już w lipcu zapanowała 
ponownie stagnacja. Przewidywania poprawy zbytu 
w miesiącach sierpniu, wrześniu i następnych, jako 
w okresie po żniwach, zawiodły i cały ll-ie półrocze 
r. 1929 upłynęło pod znakiem zastoju. Stosunkowo 
lepiej przedstawiał się zbyt w województwach po- 
łudniowych i zachodnich Rzeczypospolitej, gdzie to- 
war białostocki zdobywał sobie odbiorców dzięki swej 
taniości. 

Najgorzej sytuacja zbytu przedstawiała się 
w województwach północno-wschodnich, gdyż ludność 
tych terenów ciężej przenosiła kryzys roku 1929 i stąd 
popyt na najtańsze nawet wyroby włókiennicze był 
ograniczony. 

Zbyt na rynkach zagranicznych, w pierwszej 
linji na rynkach Dalekiego Wschodu (Chiny, Japonia), 
zwiększył się w badanym okresie. Stało się tak, 
dzięki bardziej energicznej ekspansji zainteresowa- 
nych przemysłowców białostockich. Kilka większych 
firm, posiadających przedstawicielstwa, ajentury, lub 
składy w takich ośrodkach, jak Shanghaj, Mukden, 
Dajren, Charbin — nie zadowolniły się aktywnością 
ajentów, lecz wysyłały z centrali swych. przedstawi- 
cieli (najczęściej wyjeżdżali sami właściciele firmy) 
zagranicę. Wobec zastoju na rynku krajowym, prze- 
mysłowiec białostocki tem intensywniej działał w kie- 
runku eksportowym. Terenem ekspansji stał się 
w ten sposób nie tylko Daleki, lecz i Bliski Wschód.



W szczególności wyroby białostockie szły w r. 1929, 
jak zresztą i w r. 1928 do Turcji, Persji, Syrji, Pa- 
lestyny, Iraku, Egiptu. We wszystkich tych krajach 
zainteresowane firmy zakładały swe przedstawiciel- 
stwa lub składy. Wyroby białostockie, tanie, a fabry- 
kowane w myśl gustów i przyzwyczajeń ludności, 
znajdowały względnie łatwo nabywców. 

Gorzej natomiast przedstawiała się sprawa 
opieki państwowej nad krajowemi eksporterami do 
krajów daleko i blisko wschodnich. Brak traktatów 
handlowych z takimi odbiorcami, jakimi są np. 
Chiny, poważnie utrudniał pracę przemysłowców włó- 
kienniczych. W Chinach dostawca polski był trakto- 
wany bodaj gorzej od dostawcy Sowieckiego. Brak. 
przedstawicielstw konsularnych szczególniej dawał się 
we znaki. 

Na specjalną wzmiankę zasługuje eksport do 
Rosji Sowieckiej.  Fczkolwiek jeszcze nieznaczny, 
eksport ten istniał w roku sprawozdawczym, dokony- 
wany, co jest nader charakterystyczne, za pośre- 
dnictwem angielskich firm, posiadających koncesje. 
Korzystano również z pośrednictwa „Sowpoltorgu" 
w Warszawie. 

Eksport do krajów europejskich był bardzo 
skromny. Z europejskich odbiorców włókienniczych 
wyrobów białostockich należy wymienić: Łotwę, w pe- 
wnej mierze Litwę, Rumunję; pewne ilości sukna 
szły do Anglji (dla reeksportu do Południowej Afryki). 
Eksport na Litwę zmalał z powodu wprowadzenia 
w życie wyjątkowych stawek celnych na towary pol- 
skie, jak też z powodu nielojalnej niewypłacalności 
kupców litewskich, 

Rozwój eksportu wyrobów włókienniczych biało- 
stockich był wysoce krępowany przez wygórowane 
stawki celne poszczególnych krajów. Kraje, jak: Węgry, 
Łotwa, Fiustrja, Rumunja, Jugosławja, Turcja, Grecja 
mogłyby stanowić dogodne rynki dla wyrobów bia- 
łostockich w wypadku obniżenia ceł wwozowych w tych 
krajach. Należy podkreślić, że na towarze białostoc- 
kim, jako takim, cło odbija się stosunkowo silniej, 
niż na droższych fabrykantach włókienniczych, pio- 
dukowanych przez przedsiębiorstwa innych ośrodków 
przemysłowych. ' 

Pośród konkurentów, z którymi eksporter bia- 
łostocki spotykał się na rynkach zagranicznych. Można 
wymienić eksporterów: angielskich, japońskich, włos- 
kich, francuskich, niemieckich i czeskich. Konkurencja 
dotyczyła li tylko sukna, gdyż kołdry białostocie nie 
mają w swym gatunku i przy swych cenach — wyro- 
bów konkurujących. Jedną z bolączek eksportu jest 
okoliczność, że odbywa się on przeważnie via Ham- 
burg (nie przez Gdańsk lub Gdynie) i że, o ile cho- 
dzi o eksport drogą lądową, to droga kolejowa przez 
Rosję, Syberję i Mandżurję, jest w praktyce niewy- 
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korzystywana. Konieczność zawarcia specjalnej umowy 
kolejowej z Rosją zaznaczała się szczególnie jaskrawo. 

Kredyty, udzielane firmom obcym wahały się 
między okresem 3-ch i 6-ciu miesięcy. Firmom kra- 
jowym kredytowano na czas od 9-ciu miesięcy. Stopa 
dyskonta wynosiła od 12%/, do 360/, rocznie. 

Przy zakupie surowców zagranicznych (szmaty 
wełna, mohair, barwniki) poszczególne firmy biało- 
stockie posiadały kredyt od 5-ciu do 7-miu miesięcy, 
przy oprocentowaniu od 5/4 @о 71/,°/, rocznie 
(Francja, Szwajcarja, Anglja, Niemcy). 

Z kredytów Banku Polskiego i Banku Gospo- 
darstwa Krajowego korzystały przeważnie większe 
firmy białostockie. Średnie i drobne zakłady prze- 
mysłowe, nieposiadające odpowiedniego materjału 
wekslowego, były obsługiwane przez dyskonterów pry- 
watnych. Wobec tego, że sprzedaż towarów na rynku 
krajowym uskutecznianą była częstokroć na kredyt, 
dochodzący do 9-ciu miesięcy, utrudniło to korzysta- 
nie z kredytu Banku Polskiego, przyjmującego wy- 
łącznie weksle 3 miesięczne. 

Wypłacalność klijenteli w r. 1929 pogorszyła się 
znacznie nawet w porównaniu z wypłacalnością z roku 
1928, która też była niezadawalniająca. 

Suma protestowanych weksli w poszczególnych 
firmach stanowiła w r. 1929 od 5%/, do 200/, obrotu 
i to mimo daleko posuniętej rezerwy przy udzielaniu 
kredytów. Przemysł włókienniczy ucierpiał też bardzo 
na skutek złośliwych bankructw firm handlowych 
i zbytniej łatwości w uzyskiwaniu nadzoru sądowego. 

Do kwestyj, żywo zajmujących przedsiębiorców 
włókienniczych w Białymstoku należy sprawa zwrotu 
ceł za maszyny i urządzenia, sprowadzane z zagra- 
nicy oraz kwestja ulgowych taryf kolejowych na miał 
węglowy, dostarczany z Okręgu Górniczego. Maszyny, 
służące do produkcji włókienniczej nie są wytwarzane 
w kraju i zwrot ceł mógłby być stosowany tak samo, 
jak w wypadku barwników. Pozwoliłoby to przemy- 
słowi białostockiemu utrzymać się na nowoczesnem 
technicznym poziomie produkcji. 

O ile chodzi o zniżkę taryf na miał węglowy, 
to w tej sprawie białostocki przemysł włókienniczy 
jest bardziej zainteresowany, niż przemysł łódzki, sy- 
tuowany bliżej do Okręgu Górniczego. Pomyślnego 
rozstrzygnięcia sprawa ta dotychczas nie znalazła. 

W dziedzinie organizacji produkcji były czynione 
w r. 1929 próby utworzenia ogólnego Związku Włó- 
kienniczego, któryby przeprowadził normalizację pro- 
dukcji. Dążenia do utworzenia kartelu doszły do 
skutku dopiero w 1930 r. Należy zaznaczyć, że istnie- 
jący od 1921r. „Związek Wielkiego Przemysłu" w Bia- 
łymstoku, obejmuje tylko największe zakłady kilku 
branż. Ogólnego związku przemysłowców włókienni- 
czych do r. 1930 nie było. 

(Ze sprawozd. izby P.-H. w Wilnie za r. 1929). 

Handel wyrobów włókienniczych na ziemiach 
północno-wschodnich. 

W okresie przedwojennym m. Wilno było dość 
wielkiem centrum handlu manufakturą. ilość przed- 
siębiorstw hurtowych sięgała cyfry 12-tu. Przedsię- 
biorstwa te zatrudniały razem około 80 pracowników. 
Sklepów detalicznych było więcej niż w roku 1929. 
Cyfra obrotu rocznego w handlu hurtowym wynosiła 
około 10.000.000 rubli. Prócz m. Wilna i sąsiednich 
miasteczek, hurtownie obsługiwały w okresie przed- 
wojennym ówczesną gubernię Wileńską i część Ko- 

wieńską, jednak bez miasta Kowna. Szczególnie znacz- 
ne zapotrzebowanie istniało na tańsze gatunki to- 
waru. Finansowo firmy, hadlujące hurtowo wyrobami 
włókienniczemi stały dobrze. Niektóre firmy posiadały 
kredyt w rosyjskim Banku Państwowym. Dyksonto 
wynosiło 6'/, rocznie. Tani przedwojenny kredyt 
ułatwił ekspansję handlową firm wileńskich. Mimo 
szeroko prowadzonych operacyj handlowych, ilość 
bankructw była minimalna. Tak np.—w latach 1913,



1914 i 1915—na terenie Wilna nie było ani jednego 
wypadku finansowego zachwiania się firmy handlo- 
wo-włókienniczej. 

Dostawcami towaru był przemysł włókienniczy 
w Łodzi oraz Moskiewski rejon przemysłowy. Łódź 
miała przewagę, gdyż dostarczała 600/, towaru. Na 
rejon Moskiewski przypadały 400/, dostaw. 

Tranzakcje z przedsiebiorstwami detalicznemi 
zawierano bądź na rachunek otwarty (przeszło 509/, 
tranzakcyj) bądź na kredyt wekslowy (40"/, tranzakcyj). 

Wypłacalność klijenteli była dobra. Protesty 
wekslowe zdarzały się rzadko i ilość ich nie przekra- 
czała 39/ę wartości operacyj wekslowych. 

Drugiem większem centrum handlu wyrobów włó- 
kienniczych na terenie okręgu lzby był Białystok, po- 
siadający własny przemysł włókienniczy. Handel włó- 
kienniczy białostocki był przeważnie zaangażowany 
w latach przedwojennych na rynkach rosyjskich i da- 
lekiego wschodu. Handel ten pracował również dla 
rynków miejscowych, aczkolwiek w skromniejszych 
rozmiarach niż handel wileński. 

W okresie bezpośrednio powojennym — w la- 
tach 1921 i 1922, obroty handlowe w branży włó- 
kienniczej na ziemiach północno-wschednich wzrosły 
znacznie z powodu szczególnie pomnyślnych konjunk- 
tur. Ogólny wzrost obrotów w m. Wilnie oceniano 
na +- 500/, w stosunku do obrotów z r. 1913. Po- 
wodem rozwoju handlu wyrobów włókienniczych był 
handel nielegalny (szmugiel) z Rosją. Na rynki ro- 
syjskie sprzedawano przeważnie tanie sukna. Towar 
pochodził w większości wypadków z Łódzkiego Okrę- 
gu Przemysłowego. Tranzacje na towar zagranicz- 
nego pochodzenia były stosunkowo nieliczne i udział 
towarów obcokrajowych w handlu nie przekraczał 
20] ogólnej sumy obrotów. Niepomyślnej zmianie 
uległy jednak warunki kredytowe, gdyż dyskonto 
sięgało 50/, miesięcznie. Również pogorszyły się 
w stosunku do stanu przedwojennego wypłacalność 
i warość protestowanych weksli sięgała 80/0 ogólnej 
wartości tranzakcyj wekslowych. Z odbiorcąmi rosyj- 
skimi tranzakcje zawierano wyłącznie za gotówkę. 

W latach od 1923 — do 1928 miało miejsce 
stopniowe pogorszanie się sytuacji handlu wyrobami 
włókienniczemi. Z jednej strony wpływały na taki 
stan rzeczy trudności finansowe i zmniejszanie się 
w poszczególnych latach zdolności nabywczej konsu- 
mentów (nieurodzaje w rolnictwie w latach 1924 
i w 1928) z drugiej strony szmugieł do Rosji został 
uniemożliwiony po r. 1924, skutkiem obostrzeń, sto- 
sowanych przez graniczne władze rosyjskie. W ro- 
ku 1928 obroty spadły o około 250/, w stosunku do 
obrotów z lat 1921 — 1928. Jednocześnie w r. 1928 
na rynkach dawała się odczuć ekspansja przemysłu 
Łódzkiego, dążącego do utrzymania zwiększonej pro- 
dukcji przez bardziej intensywne wykorzystanie kra- 
jowych rynków zbytu. Dostawca łódzki usiłował zdo- 
być klijentelę przez udzielanie dogodnych warunków 
„płatności. W r. 1928 terminy kredytów, z których ko- 
rzystał hurt wyrobów włókienniczych Okręgu Izby, się- 
gały 9 mięsięcy. 

Gdzielano tych kredytów dość nieostrożnie, nie 
zawsze licząc się z siłą płatniczą klijenteli. Kupiectwo 
ziem północno-wschodnich, odczuwając brak gotówki, 
skwapliwie korzystało z kredytów angażując się czę- 
stokroć ponad swe zdolności płatnicze. Powodowało 
to częstokroć trudności płatnicze firm. 

Rok 1929 zaczął się w handlu włókienniczym 
pod znakiem niezdrowej konkurencji. Firmy łódzkie 
przestały udzielać poważniejszych kredytów. Przy 
tranzakcjach żądano od 40 do 500/, pokrycia gotów- 
kowego. W końcu r. 1929 tranzakcje odbywały się 
czasami całkowicie za gotówkę. Obroty spadły 
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o okolo 309/; w stosunku do obrotėw w r. 1928. 
Jednakże równolegle zarysowała się akcja organizacji 
sprzedaży, zainicjowana przez przemysł łódzki. Polska 
została podzielona na rejony zbytu i poszczególne 
firmy otrzymały prawo wyłącznej sprzedaży w swym 
rejonie. W Wilnie mają siedzibę firmy, których rejon 
sprzedaży obejmuje 3 województwa: Wileńskie, Bia- 
łostockie i Nowogródzkie. Dzięki temu zanamowano 
ostrą konkurencję i przeprowadzono niezbędną se- 
lekcję klijenteli. 

Przebieg konjuktury w handlu wyrobami włó- 
kienniczemi przedstawiał się w sposób następujący: 

Handel wyrobów włókienniczych ziem północno- 
wschodnich przeżywał w roku 1929 poważny kryzys. 
Zaznaczyło się to szczególniej silnie w pierwszych 
4-ch miesięcach roku. W okresie do kwietnia wiącz- 
nie obroty zmalały do 1/3 części obrotów z odpo- 
wiednego okresu roku poprzedniego. Stało się tak 
skutkiem długiej i surowej zimy i utrudnionej skut- 
kiem tego komunikacji z prowincją, jako też skutkiem 
ogólnego zubożenia ludności, związanego z nieuro- 
dzajem i spadkiem zdolności nabywczej masy konsu- 
mentów wiejskich. Wyjątek stanowiła ludność naj- 
bliższych okolic miast Białegostoku i Baranowicz, 
gdzie konsumcja nie zmniejszyła się. 

Charakterystyczną cechą handlu wyrobami włó- 
kienniczemi była ta okoliczność, że drobny kupiec 
prowincjonalny nie wiele wagi przywiązywał do swe- 
go podpisu na wekslu. W razie najmniejszego zała- 
mania się handlu na prowincji — następowała fala 
protestów wekslowych. Hurtownie, sytuowane prze- 
ważnie w większych miastach, okręgu lzby, posiada- 
jąc tak niepewny portfel weksłowy, nie mogły go 
w krytycznych momentach zużytkować. 

W maju nastąpiła pewna poprawa konjunktury: 
Zbyt wzrósł dość znacznie, gdyż z powodu umożli” 
wienia komunikacyj, klijentela miasteczek i wsi 
zaopatrywała się we wzmożonem tęmpie w towary, 
których dostawy była pozbawiona w ciągu zimy i na 
wiosnę. Polepszenie to było tylko chwilowe, gdyż już 
w czerwcu r. b. nastąpiło zahamowanie wzrostu kon- 
sumcji. 

W miesiącach od lipca — do września r. 1929 
handel wyrobów włókienniczych pozostawał pod zna- 
kiem przewidywania wzrostu konsumcji, ze względu 
na dobry urodzaj w rolnictwie i spodziewane zwięk- 
szenie zdolności nabywczej ludności wiejskiej. Jednak- 
że zwiększenie tej zdolności nie nastąpiło, z powodu 
datującego się ой maja roku sprawozdawczego wiel- 
kiego spadku cen na zboże. Rolnik kupował mini- 
malne ilości towarów, powstrzmując się od spienię- 
żenia zbiorów. W listopadzie i w początkach grudnia 
nastąpiło pewne ożywienie wywołane koniecznością 
zaopatrywania się ludności wiejskiej w najbardziej 
niezbędne artykuły włókiennicze, z drugiej strony 
jednakże polepszenie się sytuacji było objawem przejś- 
ciowym i rok 1929 zakończył się dla handlu wyrobów 
włókienniczych jak okres kryzysu. Pewna ilość firm 
była zmuszona ubiegać się o nadzor sądowy. Szereg 
innych był w sytuacji ciężkiej, przed ciągłą groźbą 
konieczności zawienenia płatności. 

Ceny na wyroby włókiennicze utrzymały się 
naogół na poziomie cen z r. 1928, natomiast pogor- 
szyła się znacznie wypłacalność klijenteli. Ilość weksli 
protestowanych wzrosła. 

Terminy kredytów, udzielanych przez przemysł 
w roku sprawozdawczym tylko stosunkowo najpew- 
niejszym firmom dochodziły do 7—8 miesięcy. Normal- 
nie — kredyt nie przekraczał 90 dni. Dążono do 
zmniejszenia cen między sprzedażą za gotówkę i na 
kredyt.



Dostawcy rekrutowali się w ogromnej większości 
wypadków z pośród firm krajowych. 

Przeważały firmy łódzkie. Tak np. wyrobów 
włókienniczych dostarczyły w przybliżeniu: 

Łódż SA I 
Bielskić 26% 25 0/6 
Białystok . . . 109% 

zaś wyrobów bawełnianych, w cyfrach zaokrągłonych : 
Łódź 5 Giu180:0/5 
Częstochowa 10 % 
Warszawa 10*/o 

(Ze sprawozdania Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie 
za r. 1929). 
  

  

Przeszło pół miliarda złotych 
czyli całą pożyczkę stabiliza- 
cyjną wyrzuciliśmy w roku 1929 

zagranicę. 
Dzieje się tak dlatego, że za dużo wydajemy 

na niepotrzebne towary zagraniczne, które dosko- 
nale moglibyśmy zastąpić wyrobami krajowemi. 

Oto co mówią cyfry: 
W roku 1929 niepotrzebnie sprowadžilišmy 

z zagrznicy następujące obce towary, które Śmiało 
moglibyśmy zastąpić wyrobami własnemi: 

  

1) Wyroby włókiennicze i jed- 
WAbNE- 1000 aa Ge k. UŽ _127:000.000 

2) Odzież . I aa 45 52 24.000:000 
3) Skóry wyprawione i obuwie 

SKÓRZANE 13% 62400400 w£.„ + UK(0K0004000 
4) Kalosze, wyroby gumowe, pa- 

pier op 00a PG Ż02706 FE7.000:000 
5) Perfumy, kosmetyki i leki. . „ 25.000.000 
CL Wind as 40 ФИнар 210000080 
7) Cebula, Śliwki, orzechy i t. p. „ . 38.000.000 
9) Pszenica, kukurydza i inne 

SDOZDZNE OCE, -70.5109.000.000 
10) Smalec i tłuszcze roślinne. . „ . 88.000.000 

Razem . . . zł 583.000.000 
Jak widzimy z powyższego ze- 

stawienia niepotrzebnie sprowadzi- 
liśmy z zagranicy towarów za . . zł 583.000.000 

Deiicyt (niedobor) bilansu han- 
dlowego za 1929 r. wyniósł . 

A więc zamiast deiicytu mo- 
glibyśmy mieć nadwyźkę . zi 284.000.000 
gdybyśmy wszystkie te towary wyprodukowali w 
kraju, iub zastąpili krajowemi wyrobami. 

Z powyższogo wynika, że od nas samych za- 
leży wyjście z obecnego stanu i droga do dobro- 
bytu. Wystrzegajmy się kupna rzeczy zbytecz- 
nych i kupujmy tylko wyroby krajowe! 

zi 299,000.000 

  

Nasze reczne tkactwo. 
Trudna sytuacja ekonomiczna, zmusza poszcze- 

gólne państwa do możliwego zmniejszania importu, 
produktów zagranicznych, tak surowców jak i fabry- 
katów — oraz do zwiększania eksportu własnych wy- 
tworów. Tą samą zasadę winny powodować się i po 
szczególne dzielnice naszego kraju, zwiększając każdy 
rodzaj produkcji swojskiej, aby nie tylko osiągnąć 
samowystarczalność lecz i nadprodukcję, którą — 
możliwie ulepszaną i w maksymalnej ilości — można 
byłoby eksportować; jeśli narazie — nie pozągranicę 
kraju, to przynajmniej do innych jego dzielnic. 

W danym wypadku mam na myśli, nasze ręcz- 
ne wyroby tkackie, znane dostatecznie — nie tylko 
na wileńszczyznie — lecz również w całej Polsce. 

Trzydziestokilkoletnia praca, w dziedzinie ręcz- 
nego tkactwa ulepszonego, na ziemiach pėlnocno- 
wschodnich, dała mi możność poznać dostatecznie, 
ten rodzaj wytwórczości, przeto mam nadzieję, że kie- 
rownictwo poszczególnych ośrodków tkackich, weźmie 
pod uwagę myśli, które poniżej pozwołę sobie obszer- 
niej pprzedstawić. Ponieważ z tkactwem związane są 
i inne działy naszej produkcji, więc nic od rzeczy 
będzie wymienić je zaś przedewszystkiem te które 
bliżej dotyczą naszych producentów — rolników, t. j. 
uprawę lnu, konopi i hodowlę owiec. Inne działy pro- 
dukcji tkackiej — należą do przemysłu a temi są: 
przędzalńictwo, farbiarstwo i apretura. Nie wymieni- 
łem tu surowców tkackich, sprowadzanych z zagrani- 
cy, jak: bawełny, jedwabi, juty, trawy morskiej i in- 
nych;— dlatego, że celem naszym, powinno być — 
o ile możności — jak najmniejsze ich użytkowanie. 
Do osiągnięcia tego celu, doprowadzi nas, wytwarza- 
nie przędzy z własnego Inu, w możliwie największej 
ilości — a to wykonać moźna, dwojakim sposobem: 
przez wydawanie wyczesanego lnu — najlepszego 
gatunku—przędkom wiejskim, często prawdziwym ar- 
tystkom tego fachu, których jednak niestety nie wiele 
pozostało i to tylko w okolicach Wilna, Bieniakoń, 
Lidy. Są to przeważnie kobiety starsze, gdyż młodsze 
albo jeszcze nie zdołały się dostatecznie wyspecjalizo- 
wać lub też—co jest pewniejsze—nie chcą poświęcać 
czasu tak żmudnej i nieprodukcyjnej pracy. Dobra 
przędza ręczna, jest piękniejszą i równiejszą od fa- 
brycznej, lecz produkowanie jej —w większej ilości— 
ograniczone być musi, z powodu małej liczby dosta- 
tecznie uzdolnionych i chętnych do tej pracy przą- 
dek. Dlatego też na większą skalę, wyrobów zręcznie 
wytworzonej przędzy — wykonać się nieda. Pozostaje 
więc, drugi sposób t.j. przędzenie mechaniczne. Prawda 
nie mamy jeszcze — w okolicach Wilna, przędzalni 
Inu, jednak — przynajmniej na razie — ziemie nasze, 
mogą być obsłużone, przez przędzałnie funkcjonujące 
obecnie w Chmielniku, Łomży, Radomiu i Ciechano- 
wie, które przyjmują len, nawet nie wyczesany i przę- 

„W chwili rozpoczęcia wojny armja nasza zaopatrzoną była we wszystko, co się zdobyło nowo- 
czesna technika wojenna i najdalej idące przewidywania. 

Nie mogliśmy jednak przewidzieć, że działania wojenne przeciągną się tak długo, jak to miało 
miejsce, dlatego niebawem uczuliśmy brak zapasów ciepłej odzieży. ю 

Na szczęście zajęcie Antwerpji pozwollio nam na zarekwirowanie olbrzymich zapasów wełny 
"i umożliwiło wytrwanie. 

Bez tego artykułu musielibyśmy prosić o pokój o dwa lata wcześniej”. 
Tak, mniejwięcej, brzmi dokument, pochodzący ze sztabu generałnego niemieckiego, przechowany 

w Poznańskiej Izbie Rolniczej. Stanowi on memento dla tych krajów, które w bliższej lub dalszej 
przyszłości narażone być mogą na konieczność prowadzenia wałki, a nie dbają o rozwój krajowej 
produkcji włókienniczej. 

mu 

 



dą nici žądanej grubošci — po cenach nižszych, ani- 
żeli wynosi koszt ręcznego przędzania. Do kwestji 
przędzalniczej powrócę jeszcze, teraz zaś zaznaczyć 
muszę, że dotychczasowe wyroby półlniane jak: obru- 
sy, serwety i ręczniki, tkane przez kobiety wiejskie, 
na osnowie bawełnianej — przeważnie z powodów 
echnicznych — powinny być zastąpione przędzą lnia- 

tuą, a to ze względów wyżej podanych, jakoteź, wy- 
glądu i trwałości, któremi znacznie przewyższają pół- 
Iniane. 

Na zamianę bawełny na len, wpływa już obecnie 
bezpośrednio, główny odbiorca wiejskiej produkcji 
tkackiej, „Spółdzielnia, Bazar Przemysłu * Ludowego" 
w Wilnie. Spółdzielnia ta, udzielając zamówień, lub 
kupując przywożone tkaniny — wymaga czysto Inia- 
nych, za które chętniej i drożej płaci. Wymieniony 
„Bazar Przemysłu Ludowego* dla rozwoju tkactwa 
zrobił już wiele — przez ułatwienie zbytu tych: wyro- 
bów na miejscu i przez rozpowszechnianie ich w więk- 
szych miastach Polski biorąc udział we wszystkich wy- 
stawach i Targach Krajowych. Poczynając od 1927 r. 
Spółdzielnia wysyłała eksponaty do Lwowa, Poznania 
i innych miast, kilkokrotnie nawet angażując — dla 
reprezentacji i kierownictwa w dekorowaniu stoisk wy- 
stawowych, p. Piotra Hermanowicza artysty rzeźbiarza 
który zawsze potrafił uwydatnić piękność tkanin i wy- 
jaśnić — zwiedzającej publiczności — pochodzenie ich 
wzorów. O tkaninach tych reprezentowanych na tego- 
rocznych „Targach* w Poznaniu bardzo pochlebnie 
pisał „Kurjer Poznański* w artykule p. t. „Tkaniny 
wileńskie". Należy się spodziewać, że tak Bazar 
Przemysłę Ludowego jak i Towarzystwo Popierania 
Przem. Ludowego nie poprzestaną na dotychczaso- 
wych sukcesach i nadal dokładać będą starań, aby 
ten dział przemysłu ulepszać i odpowiednio — do 
wymagań chwili obecnej — rozwijać. Tkaczki wiejskie 
posługujące się jeszcze przeważnie warstatamy pry- 
mitywnej konstrukcji i pracujące na nich według 
sposobów swoich prababek — co w stosunku do 
ułepszonych warsztatów i techniki wykonywania tka- 
nin, przedstawiają zbyt wielką różnicę — potrzebują 
koniecznie odpowiednich wskazówek. 

Zarząd Towarzystwa Popierania przemysłu lu- 
dowego, rozumiejąc wagę tego zagadnienia, posta” 
nowił zaradzić tej bolączce i w tym celu uruchomił 
w roku ubiegłym kursy tkatwa, przy ul. Św. Anny 
Nr. 3 w Wilnie, dla nauczania. dziewcząt wiejskich, 
ulepszonego sposobu tkania. Czy kursy te spełnią 
pokładane w nich nadzieje, — narazie przesądzać 
trudno—wydaje się jednak wątpliwęm, gdyż frekwen- 
cja uczenic jest nikłą i możliwe, że to z powodu 
braku internatu przy kursach, czy też z powodu 
wadliwego programu nauki. 

Niewątpliwie kierownictwo braki te usunie i do 
likwidacji kursów nie dopuści. Kursy winne być 
utrzymane, choćby z tego tylko względu, że dział 
tkacki w Państwowej Szkole Przemysłowo - Han- 
dlowej im. E. Dmuchowskiej — już w roku przyszłym 
zupełnie zostanie zwinięty. Fakt zamknięcia tego 

działu, przy wymienionej szkole wydaje się niezrozu- 
miałym i to właśnie teraz, gdy rozwój tkactwa z każ- 
dem rokiem robi znaczne postępy i gdy zamówienia 
na wszelkie rodzaje tkanin — z różnych stron — coraz 
więcej napływają. Gdy jeszcze zapotrzebowanie in- 
struktorek — do nauczania tkactwa — przy szkołach 
powszechnych lub oddzielnych kursach, urządzanych 
przez Sejmiki powiatowe i stowarzyszenia prywatne 
się$zwiększy, to z jakiej szkoły czy kursów, brać bę- 
dziemy wówczas odpowiednie siły? Czy sprowadzać 
będziemy z innych dzielnic specjalistki, droższe i nie- 
znające naszego ludu i warunków miejscowych ? 
A najważniejsze, to, czy w innych dzielnicach znaj- 
dują się odpowiednie siły. Dotychczas jeszcze z wi- 
leńskiej szkoły wysyłano instruktorki na Pomorze, do 
Poznańskiego, a nawet do Małopolski. 

Pozwolę sobie też zaznaczyć, jże żadna żeńska 
szkoła tkacka w Polsce, nie wyrabia takiej rozmai- 
tości tkanin — jak wileńska. Nie biorąc nawet pod 
uwagę, rzeczywiście artystycznych kilimów, są tutaj 
wyrabiane. Obrusy, serwety i ręczniki lniane surowe 
i bllchowane, ręczniki i prześcieradła kapielowe, far- 
tuchy i serwetki kolorowe, chodniki i meblowe ma- 
terjały. Z wełnianych zaś, oprócz samodziałów na 
ubrania zimowe, sportowe i burki, wyrabia także 
koce i pledy podróżne i powozowe. 

Z powyższego można wywnioskować, że „dział 
tkacki w szkole Przemysłowo - Handlowej im. Dmo- 
chowskiej nie powinien być zamknięty, i że władze 
szkolne przedsięwezmą odpowiednie starania, aby go 
utrzymać lub też, opracują nowy program dla uru- 
chomienia kursów tkackich, o takim poziomie nauki, 
aby absolwentki tych kursów, były w stanie prowadzić 
snmodzielnie, nie tylko pojedyńcze warsztaty, lecz 
i większe ośrodki danego przemysłu. 

Że zainteresowanie się tkactwem zatacza u nas 
co raz szersze krągi — to dowodem tego, może słu- 
żyć projekt założenia żydowskiej szkoły tkactwa 
w Wilnte. Czy kierunek nauki w projektowanej 
szkole, będzie skierowany w stronę zdobniczą, czy 
też pójdzie w kierunku wytwórczości materjałów co- 
dziennego użytku, o tem przekonamy się niebawem. 

Narazie jest wiadomem, że—żydowskie warsztaty 
tkackie ręczne, uruchomiane już, przy przędzalniach 
welny w Lidzie i Klecku, zadawalniają się wyrobem 
samodziałów, z wełny sztucznej i wełny żywej, ze 
sztuczną mieszanej. 

Należy więc wytężyć wszystkie siły ku praktycz- 
nemu i racjonalnemu zorganizowaniu naszego tka- 
ctwa ręcznego, przez zjednoczenie wytwórców, działa- 
jących w porozumieniu ze sobą, aby wytwarzać takie 
gatunki — na jakie w danej chwili — jest największe 
zapotrzebowanie. Jeżeli nie zaczniemy przerabiać. 
len i wełny, na różne lecz odpowiednie do zapotrze- 
kowania gatunki przędzy, a także trwałego zabarwia- 
nia jej, to za lat kilka i w tej dziedzinie—zostaniemy 
pobici, przez wspomnianych wyżej konkurentów, umie- 
jących intensywniej i praktyczniej od nas pracować, 

Fr. Janik. 

  

Wydawca: „„Kurjer Wileński'* S-ka z o. 0. Redaktor: Teodor Nagurski. 

„Kurjer Wileński* S-ka z 0. o. Druk. „Znicz“, Ś-to Jańska 1, tel. 3-40.



  

  

WIELKA 7 „WILNO TEL. 11-55 
        

SUKNA — KAMGARNY — BOSTONY — WELOURY — PLUSZE —JEDWABIE 
KOŁDRY — CHUSTKI — SZEWIOTY — WEŁNY — MUŚLINY — BATYSTY 
FLANELE — PŁÓTNA — TOWARY LNIANE— FIRANKI 

WYSOKIE GATUNKI WYROBY ŻYRARDOWSKIE CENY NISKIE 
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UL. WIELKA 47 WILNO TELEFON 14-02 B 

KUPUJCIE WYROBY KRAJOWE s 
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PO CENACH ZNIŽONYCH OD DNIA 1 DO 8 CZERWCA R. B. 
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WYRÓB KRAJOWY = WYROB KRAJOWY 
PONCZOCHY 

DAMSKIE „POCZWORNA STOPA“ W MODNYCH KOLORACH 

FRANCISZEK FRLICZKA 
POLSKA SKEADNICA GALANTERYJNA 

ZAMKOWA 9 rėg Skopėwki WILNO TELEFON 6-46.       
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WILEŃSKI DOM TOWAROWO-PRZEMYSŁOWY 

Bracia JABŁKOWSCY  sP. akc. 
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POLECA W WIELKIM WYBORZE WYROBY KRAJOWE WŁÓKIENNICZE 
KONFEKCJA I GALANTERJA MĘSKA 
KONFEKCJA I GALANTERJA DAMSKA 

ORAZ DZIAŁ POŚCIELOWY (WYRÓB WŁASNY). 
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NAJTAŃSZE ŹRÓDŁO ZAKUPÓW JEST 

DOM HURTOWO-DETALICZNY 

ROMAN RUCIŃSKI 
W WILNIE, UL. WIELKA 30, TELEFON 2-35 

POLECA: 

WEŁNY NA KOSTJUMY, SUKNIE I PALTA DAMSKIE. 
WEŁNY NA UBRANIE i PALTA MĘSKIE. KREPY NA FRAKI 
I SMOKINGI. PŁÓTNA, ZEFIRY, NANSUKI NA BIELIZNĘ 
DAMSKĄ. KOŁDRY WAFTOWE, PLUSZOWE I BAJOWE. 

WATĘ I WATALINĘ. FIRANKI, SERWETY I OBICIA MEBLOWE. PODSZEWKI, POPE- 
LINY, MUŚLINY, KREPONY it.d. i t. d. WIELKI WYBÓR JEDWABI NA SUKNIE I BIE- 
LIZNĘ DAMSKĄ. WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ WYROBÓW BAWEŁNIANYCH JEDNEJ 
Z NAJWIĘKSZYCH FABRYK KRAJOWYCH J. K. POZNAŃSKIEGO W ŁODZI. NIEZRÓW- 
NANE GATUNKI, DESENIE I KOLORY KRETONÓW, SZTUCZNYCH JEDWABI, PŁÓCIEN 
I BATYSTÓW. UWAGA: SPECJALNIE ZAPROWADZONY DZIAŁ MATERJAŁÓW MĘ- 
SKICH W NAJWYŻSZYCH GATUNKACH I NAJLEPSZYCH W POLSCE FABRYK BIELSKICH. 

JAKO DAWNY MAGAZYN ŻYRARDOWSKI I POD TEM SAMEM KIEROWNICTWEM, 
STALE ZAOPATRZONY W ASORTYMENT WYROBÓW FABRYKI ŻYRARDOWSKIEJ. 
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ZAŁOŻONA W 1909 ROKU " 

KAPITAŁY WŁASNE W DNIU 1.X1. 1928 ROKU — ZŁ. 3.472.586. 

Przyjmuje wkłady na rachunki bieżące (czekowe) i książeczki oszczędnościowe (wkłady 

zwrotne na każde żądanie lub terminowe) i zapewnia najwyższe oprocentowanie—obecnie do 10%, 

Zebrane fundusze Centralna Kasa przeznaczą na pożyczki dla spółdzielni kredytowych, rolniczo- 
handlowych, mleczarskich, młynarskich, piekarskich, owocarskich, pszczelarskich, Iniarskich i t. p. 
Zebrane więc pieniądze używane są na organizowanie porządnej i racjonalnej aprowizacji miast, 
a uprzymysławiając rolnictwo wzmagaja produkcję i zwiększają eksport, poprawiają zatem nasz 

bilans handlowy. 

CENTRALNA KASA JEDNOCZY OBECNIE OKOŁO 2.989 RÓŻNYCH SPÓŁDZIELNI ROLNICZYCH 

470 000 ROLNIKÓW Z TYCH SPÓŁDZIELNI GWARANTUJE ZA TE POŻYCZKI Z CENTRALNEJ KASY 
+ CAŁYM SWOIM MAJĄTKIEM : ZIEMIĄ. BUDYNKAMI I INWENTARZEM - - - - - - - - - - 

DAJE WIĘC CENTRALNA KASA CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE 
I NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE WKŁADEK 

Składajcie sami i zachęcajcie innych do składania nawet najdrobniejszych oszczędności — ›То i : 

W CENTRALNEJ KASIE SPÓŁEK ROLNICZYCH: 

Е w Warszawie, ul. Warecka Ne 1l-a; w Krakowie, ul. Św. Anny Ne 1; we Lwowie, 

3-go Maja Ne 11; w Toruniu, ul. Prosta N+ 20; w Łucku, ul. Jagiellońska N» 24; * 

W WILNIE, UL. WILEŃSKA Ne. 39. TELEFON 13-65. Ž 
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