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„lepgzenia” ustawy wyborczej 
Na posiedzeniu Komisji Kon- 

stytucyjnej Sejmu pos. Głąbiński, 
prezes Związku Lud. Nar., wniósł 

własny projekt „ulepszenia” obec- 
nej ustawy wyborczej. Projekt p. 

prezesa zmierza do uzyskania na- 

stępujących przywilejów dla prawicy: 

1) wprowadzenia okręgów jed- 

nomandatowych, 2) ograniczenia 

liczby posłów do 300, 3) ustano- 
wienia na Ziemiach Wschodnich 
osobnej kurji dla ludności polskiej 
i niepolskiej i 4) rozdzielenia na 
nowo liczby mandatów według 

liczby głosów oddanych przy ostat- 
nich wyborach. Tyle potrzeba teo- 

retycznie p. Głąbińskiemu dla „u- 

lepszenia" Sejmu i... zagwaranto- 

wania prawicy przyszłej większości. - 
A jak wyglądałby parlamentaryzm 

po tych „ulepszeniach“? 

Głosowanie na jednostki a nie 

na partje w jednomandatowych okrę- 
gach wyborczych ma zasadniczo 

wiele zalet. Ale nie przy naszem 

rozbiciu na partje i partyjki, nie 

przy naszym niesłychanie niskim 

poziomie wyrobienia politycznego! 

Gdyby istotnie wprowadzono 
okręgi jednomandatowe, otrzyma- 
libyśmy Sejm niezdolny do pracy 
ustawodawczej. Do Sejmu weszliby 

ludzie przypadkowi, umiejący sobie 

zręcznie zjednać ludność miejsco- 
wą, dia których program politycz- 

ny stałby się już ostatecznie zby- 
teczny. Wypłyną figury dobrze ulo- 
kowane w miejscowych kółkach i 

kółeczkach. lch jedynym celem i 

warunkiem powodzenia będzie za- 

łatwianie interesów tychże kółek. 

Należy sobie w końcu zdać spra- 
wę, że partje polityczne, jakkolwiek 

reprezentują szczupłe kręgi, nie są 

jednak czynnikiem godnym lekce- 
ważenia. Partje polityczne stwarza- 

ją również w pewnej mierze utru- 

dnienia dla karjerowiczów, stawiają 

przecież pewne wymogi organiza- 

cyjne. Piętnując karjerowiczów w 

obecnych partjach, zapomina się, 

że nierównie większa zgraja jest 

przez nie utrącona i dzięki ogro- 

mowi potrzebnego aparatu unie- 

szkodliwia się pomniejsze płotki. 

Wybory na poszczególne osoby u- 

suwają ostatnie przeszkody, otwie- 

rając wdzięczne pole dla jawnego 
już bandytyzmu politycznego. 

W obecnej sytuacji partje poli- 

tyczne i głosowanie na listy jest 
więc złem koniecznem, złem naj- 
mniejszem, które w ostatecznym 
rezultacie musi się przyczynić do 

podniesienia świadomości politycz- 
nej społeczeństwa. Ale to nie ob- 
chodzi prezesa Zw. L. Nar., który 

dobrze pamięta, że partja jego po- 
Siada obfity skład prowincjonal- 
nych, zasiedziałych kacyków! 

Gdyby istotnie ograniczono licz- 
bę posłów do trzystu, na jeden 
mandat Przypadalaby tak wielka 

liczba głosów, że stronnictwa lewi- 
cowe, rozproszone po okręgach, 
straciłyby znaczną liczbę przedsta- 
wicieli w Sejmie. Zasada demókra- 
cii politycznej, aby osiągnąć pełny 
Wyraz opinji społecznej, zostałaby 
okrojona radykalnie. 

Przytem liczyć się należy z 

gwałtowną obroną liczby manda- 

tów w okręgach endeckich i obci- 

naniem ich w okręgach o większo- 

Ści lewicowej! Tak więc słuszna w 

zasadzie myśl ograniczenia liczby 

posłów w tej chwili nic więcej nie 

oznacza, jak zmajoryzowanie lewi- 

cy na korzyść prawicy. A to może 

być oczywiście marzeniem p. Głą- 

bińskiego, natomiast w interesie 

szerokich rzesz demokratycznych 
leży... ograniczenie go do sfery 
marzeń. 

Gdyby istotnie ustanowiono na 
Ziemiach Wschodnich dwie kurje 
ostatecznie uniemożliwionoby wszel- 

kie porozumienie z  mniejszo- 

Ściami narodowemi. Podział na Po- 
laków i nie—Polaków byłby niejako 

upaństwowiony, stworzonoby i San- 

kcjonowano obóz wrogi państwo- 

wości polskiej! Przytem kilka py- 
tań: jak p. Głąbiński rozpoznawał- 

by Białorusinów, nazywających sie- 

bie „tutejszymi*? Jak p. Głąbiński 
przeszkodziłby Litwinom, katolikom 

głosowanie w jednej i drugiej ku- 

rji? jak p. Głąbiński przeszkodził- 

by wystawieniu listy np. białorus- 

kiej, pod inną nazwą w kurji pol- 

skiej, przyczem kurja polska zgóry 

zagwarantowana jest dla mniejszo- 

ści? Panie Głąbiński, nie trzeba 

Polsce tworzyć urzędowo nowych 

przymusowych wrogów, gdy i tak 
posiadamy ich już zbyt wielu! 

Gdyby wreszcie rozdzielono 

mandaty według ilości głosów od- 

danych przy ostatnich wyborach, 

pozbawionoby  przedstawicielstwa 

tych wszystkich, których życie po- 

lityczne w Polsce potrafiło zainte- 

resować dla losów państwa. Nie- 
ma w Polsce postępu! Nikogo nie 

przekonaliśmy! Nikogo nie zjednali 

dla ustroju parlamentarnego. Tak 

jak było pięć lat temu, musi być 

dalej! A jeśli któraś z narodowości 
uchyliła się od głosowania przy 

zeszłych wyborach, p. Głąbiński 

wymierza jej karę przy obecnych 

wyborach. Z tego wynika, że np. 

Rusini w Galicji wschodniej nie o- 

trzymaliby teraz przedstawiciela. 

Używaliśmy stale formy: „gdy- 
by*. Istotnie, gdyby nie było przed- 

stawicieli prawdziwej demokracji w 
Sejmie, gdyby nie istniała opinia, 
która nie dopuści do wydarcia so- 
bie praw słusznych, trzebaby się 
poważnie zastanowić nad przyszło- 
ścią parlamentaryzmu w Sejmie. 

No i gdyby nie było rządu 
Marsz. Piłsudskiego, który zapo- 

wiedział już wystąpienie z własnym 
projektem w sprawie ordynacji wy- 

borczej. St. G. 
7 ———7———237 75 5. 7-5 

Taprzeczenie. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Zamieszczona w kilku pismach 
warszawskich wiadomość о рго- 
jekcie utworzenia stanowiska dru- 
giego zastępcy podsekretarza stanu 
w. Ministerstwie Skarbu—nie odpo- 
wiada prawdzie. 
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Dnia 20 marca 1927 r. o godz. 12 min. 30 w sali kina „Helios" odbędzie się 

UROCZYSTY OBCHÓD LUDOWY 
ku czci Marszałka Piłsudskiego, 

zorganizowany przez Zarząd Wojewódzki Partji Pracy. 

dyplomatycznych między Anglją a Sowietami — nieuni- 
„ knione. 

PARYŻ, 17.II1 (Pat.) „Le Journai* donosi z Londynu: Sekretarz 
stanu dla Indyj lord Birkenhead w przemówieniu swem poddał ostrej 
krytyce politykę Sowietów, które oskarża o wyraźne działanie na szkodę 
Imperjum Brytyjskiego. 

W konkluzji mówca zaznaczył, iż konserwatyści dążyć będą wszel- 
kiemi środkami do usunięcia z Anglji 
cone Anglji wyzwanie. 

prowokatorów, przyjmując rzu- 

Przemówienie Birkenheada wywołało wielkie wrażenie we wszyst- 
kich kołach politycznych. Jest ono naogół uważane za pierwszy akt 
podjętej oficjalnie walki między Londynem a Moskwą. Koła te uważają, 
że zerwanie stosunków dyplomatycznych z Sowietami jest rzeczą nieu- 
niknioną i mogącą nastąpić w najkrótszym czasie. 

Ważna rozmowa. 
BERLIN, 17.111 (Pat.) Jak donosi „Vossische Ztg* minister Stre- 

seman ódbył wczoraj rozmowę z ambasadorami Rosji i Włoch oraz 
posłem Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dziennik zaznacza, że w Berlińskich kołach urzędowych przywią- 
zują do tych rozmów, a zwłaszcza do rozmów Stresemana z ambasado- 
rami Rosji i Włoch niezwykłe znaczenie. 

Cziczerin wybiera się do. Paryża. 
PARYŻ, 17. III. (Pat.) „Petit Parisien* donosi o mającym w najbliższym czasie 

nastąpić przyjeździe Cziczerina do Paryżą. Sowiecki komisarz spraw zagranicznych 
po odbyciu konferencji z Briandem uda się na Rivierę, gdzie zabawi kilka tygodni 

Jak się dowiaduje ,„Matin* Rakowski odbędzie niebawem z Poincare'm ważną 
naradę w sprawie długów rosyjskich. 

Urzędnicy Marszalkowi Pilgnóskiemi 
w dniu Imienin. ; 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Przygotowania do entuzjastycz- 
nego obchodu Imienin Marszałka 
Piłsudskiego są w pełnym toku w 
całym kraju. Obchód ten zapowia- 
da się niezwykle imponująco. 

Zawiązany z okazji Imienin 
Marszałka Komitet Piłsudczyków 
urzędników państwowych powziął 
uchwałę, w której między innemi 
czytamy: 

„Koledzy Urzędnicy! W dniu 
Imienin Marszałka Piłsudskiego 
winniśmy Mu złożyć najbogatszy 
podarunek, na jaki stać nas urzęd- 
ników państwowych. Dajmy Mu 
nasze ślubowanie, że w pracy nad 
odrodzeniem Polski my w pier- 
wszym pójdziemy szeregu, że bę- 

dziemy tymi najśmielszymi i naj- 
energiczniejszymi, którzy wraz z 
Nim wezmą na swoje barki odpo- 
wiedzialność i inicjatywę w pocho- 
dzie ku jutru Najjaśniejszej Rzeczy- 
pospolitej, — że nas, obywateli u- 
rzędników, cechować będą nie kar- 
jerowiczostwo, nie bezduszny biu- 
rokratyzm, ale spokój i równowa- 
ga w pracy dla Państwa, bez wzglę- 
du na przeciwności, jakie spotkać 
możemy. Niechaj dzień Imienin 
Komendanta będzie dla nas dniem 
apelu do  jaknajintensywniejszej 
pracy nad rozbudową państwa w 
myś! wskazówek Budowniczego no- 
wej Polski". 

Sytuacja strajkowa w prze- 
myśle włókienniczym. 

Próby Rządu złagodzenia zatargu. 

(Telefonem od własnego korespondenta x Warszawy). 

W dniu wczorajszym przybyli 
do Warszawy przedstawiciele straj- 
kujących robotników przemysłu 
włókienniczego, pracowników biu- 

rowych i majstrów fabrycznych о- 
raz przedstawiciele czterech związ- 
ków przemysłu włókienniczego. 

O godz. 11 przed południem w 
Prezydjum Rady Ministrów rozpo- 
częła się konferencja ministrów, 
mająca na celu ustalenie stanowis- 
ka rządu wobec zaostrzenia Się 
sytuacji strajkowej w przemyśle 
włókienniczym. 

W konferencji wzięli udział: P. 
w.-premjer Bartel jako przewodni- 
czący oraz rninistrowie: przemysłu 
i handlu Kwiatkowski, pracy iopie- 
ki społecznej dr. Jurkiewicz, Skar- 
bu Czechowicz i spraw wewnętrz- 
nych gen. Składkowski. 

Następnie p. w.-premjer Bar- 
tel odbył w Prezydjum Rady Mi- 

Zwycięstwo armji północnej. 

nistrów konferencję z przemysłow- 
cami. Konferencja ta trwała około 
2 godzin. Przemysłowcy powtórzy- 
li wszystkie swoje znane argumen- 
ty, oświadczając, iż żadnej podwyż- 
ki robotnikom przyznać nie mogą. 
Mogą jedynie podwyższyć płace i 
to nieznacznie tym robotnikom, 
a. zarabiają poniżej 5 zł. dzien- 
nie. 

O godz. 2 po południu p. w. 
premjer Bartel przyjął delegację 
organizacyj robotniczych. 

„ Na konferencjach tych porozu- 
mienia nie osiągnięto. 

0 godz. 7 wiecz. rozpoczęly 
się w Ministerstwie Pracy i Opieki 
Społecznej ponowne konferencje z 
przedstawicielami robotników i 
przemysłowców. 

Do godz. 10 wiecz. dnia wczo- 
rajszego konferencje te jeszcze 
trwały. 

           

NOWY YORK, 17.II1. (Pat). Według depesz nadesłanych z Pekinu 
armja Czang-Tso-Lina odniosła decydujące zwycięstwo nad armją Wu- 

Pej-Fu, który podobno ratował się ucieczką. Grupy skrzydłowe wojsk 

północnych zajęły Czang-Czou i znajdują się w drodze do Hankou. 

         
   

    

Zerwanie stosunków |! imi kij budietowo). 
WARSZAWA. 17. III. (Pat). Sej- 

mowa komisja budžetowa przystą- 
pila dziš do rozpatrywania popra- 
wek Senatu do preliminarza budže- 
towego na rok 1927—28, 

W dziale wydatków przyjęto w 
budżecie M. S. Z. większością jed- 
nego głosu podwyżkę 730 tys. zł. 
na urzędy zagraniczne, natomiast 
odrzucono podwyżkę 270 tys. zło- 
tych na rokowania międzynarodo- 
we. W budżecie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych przyjęto poprawkę, 
dotyczącą etatów urzędów zdrowia, 
odrzucono zaś dodatkowy kredyt 
na walkę z gruźlicą i na szkoły 
pielęgniarstwa. W budżecie Spra- 
wiedliwości odrzucono wszystkie 
poprawki Senatu, a więc zarówno 
dodatkowy kredyt dla Rady Paw- 
niczej, jak i podwyżkę etatów w 
więziennictwie. W budżecie Mini- 
sterstwa Przemysłu i Handlu przy- 
jęto wszystkie poprawki Senatu, a 
w budżecie Ministerstwa Rolnictwa 
odrzucono poprawkę Senatu o 
wstawieniu pół miljona na zale- 
sienie nieużytków. Przyjęto nato- 
miast poprawkę o wstawieniu jed- 
nego miljona na meljorację grun- 
tów, kulturę rolniczą i na ludo- 
we szkoły rolnicze. W budżecie 
M-stwa W. R. i O.P. przyjęto 
wszystkie poprawki Senatu z wy- 
jątkiem 500.000 złotych .na zasiłki 
dla uczonych i instytucyj nauko- 
wych. W dziale dochodów odrzu- 
cono poprawki Senatu, dotyczące 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
Skarbu i Sprawiedliwości, przyjęto 
zaś poprawki, dotyczące Minister- 
stwa Spraw Zagranicznych, Prze- 
mysłu i Handlu i Reform Rolnych. 
W przdęsiębiorstwach państwowych 
przyjęto poprawki, dotyczące przed- 
siębiorstw, podległych Prezydjum 
Rady Ministrów, Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych, Poczt i Telegrafów 
oraz Rolnictwa i D. P. odrzucono 
natomiast poprawki, odnoszące się 
do przesiębiorstw podległych Mi- 
nisterstwu Komunikacji. Większość 
poprawek, dotyczących budżetu mo- 
nopoli przyjęto. 

W myśl uchwały Sejmowej ko- 
misji budżetowej nadwyżka budże- 
tu ustalona przez uchwały Senatu 
na sumę około miljona złotych, 
podwyższona została do 2,800,000 

złotych. j 
Dziś, t. j. w piątek przed po- 

łudniem odbędzie się posiedzenie 
podkomisji pięciu dla rozpatrzenia 
sprawozdania Najwyższej lzby Kon- 
troli Państwa, popołudniu zaś ko- 
misja zbierze się dla załatwienia 
rezolucji Sejmu do budżetu, spra- 
wozdania podkomisji pięciu, Oraz 
referatu pos. Łażewskiego o listach 
obligacyjnych Tow. Przemysłu Pol- 
skiego. 

Pan Kantor w opałach. 

(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

В. prezes Związku Inwalidów 
Wojennych i członek rady nadzor- 
czej Banku Inwalidzkiego p. Mar- 
jan Kantor, który był równocześ- 
nie urzędnikiem Ministerstwa Skar- 
bu, przeniesiony został w drodze 

dyscyplinarnej na niższe stanowisko 

do Centralnej Kasy Państwowej. 

Jednocześnie otrzymał on roczny 
bezpłatny urlop. 

"Ministerstwo Skarbu wdrożyło 
od siebie administracyjne docho- 
dzenie w sprawie działalności p. 
Kantora, jako b. prezesa Zw. In- 
walidów i członka rady nadzorczej 
Banku Inwalidzkiego. 

Zarazem Najwyższa lzba Kon- 
troli Państwa ma przeprowadzić tu- 
taj również dochodzenie. 

do wynajęcia z oso- 
Pokój bnem wejściem]|—a 
ul. Ludwisarska 9 m. 1. Oglądać 
od godziry 12 do 4 po południu, 

  

czne—50% drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej, w dnie świąteczne i za 

Owy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

  

Sekretarz Unji Międzyparlamentarnej 
W. Warszawie. 

(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

We wtorek 23 b. m. przyjeż- 
dża z Genewy do Warszawy sek- 
retarz Unji Międzyparlamentarnej 
dr. Leopold Boissier w celu zazna- 
jomienia grupy polskiej z najnow- 
szemi pracami Unji oraz szczegó- 
łowym programem konferencji 
plenarnej, która odbędzie się w 
tym roku w sierpniu w Paryżu. 

Z okazji przyjazdu p. Boissier 
odbędzie się 23 b. m. nadzwyczaj- 
ne zebranie Polskiej Grupy Unji 

Międzyparlamentarnej. ' 

Dalsza dyskusja nad ustawą 0 gmi- 
nach miejskich. 

WARSZAWA, 17 JII, (Pat). Sej- 
mowa komisja administracyjna dziś | 

przed południem prowadziła w 

dalszym ciągu dyskusję szczegóło- 

wą nad projektem ustawy o gmi- 

nach miejskich. Dotychczas przy- 
jęto około 100 artykułów. Po po- 
łudniu przewidziane jest dokończe- 
nie dyskusji szczegółowej. 

Pomot kredytowa dla inwalidów. 
WARSZAWA. 17 Ill. (Pat). Mi- 

nisterstwo Skarbu przystąpiło do 
zrealizowania pomocy kredytowej 
dla inwalidów wojennych na wyko- 
nywanie przez nich koncesyj mo- 
nopolowych. 

Fundusz na ten cel przeznaczo- 
ny w wysokości pół miljona zło- 
tych, administrowany będzie przez 
Państwowy Bank Rolny, a rozdzia- 
łem pożyczek zajmie się specjalny 
komitet, którego przewodniczącym 
mianowany został dr. Wilhelm Turę 
telman, naczelnik wydziału Minis- 
terstwa Skarbu, та 

Podania o udzielenie pożyczek 
z powyższego funduszu na urucho- 
mienie i rozwój koncesyj monopo- 
lowych, udzielanych inwalidom wo= 
jennym, wnosić należy do Państwo= 
wego Banku Rolnego. wydział fun- | 
duszów administrowanych, ulica 
Jasna Nr. 1, Komitet rozdzielczy 
w dniach najbliższych ukonstytuuje 
się i rozpocznie działalność. 

Wizyty u min. Zaleskiego, 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Minister spraw zagranicznych p. 
Zaleski przyjął w dniu wczorajszym 
ambasadora Francji p. Laroche o- 
raz posła włoskiego p. Maioniego. 

Niemcy próbują, 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Poseł niemiecki w Warszawie 
p. Rauscher powrócił wczoraj z | 
Berlina do Warszawy i podejmie w 
dalszym ciągu rozmowy dyploma- | 
tyczne z naszym rządem w spra- | 
wie wznowienia przerwanych przez | 
Niemcy rokowań handlowych. t 

Pos. Rauscher upoważniony 
jest do tej misji przez rząd nie- 
miecki. 

Odezwa Episkopatu. 

(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

Z okazji zakończenia tegorocz- 
nego zjazdu katolickiego Episko- 
pat Polski wydał odezwę, w której 

nawołuje do szanowania zasad | 
moralności i zdrowia duchowego. 

Odezwa mówi dalej o niebez- 

pieczeństwach, grożących sakra- | 

mentowi małżeństwa oraz © nie-- 

bezpieczeństwie szerzenia 516 

sekciarstwa, przyczem  napomyka, 

že dzieje się to „dzięki poparciu 

wpływowych czynników*. | 

Druga część odezwy stwierdza 

odrodzenie się świadomości chrześci 

jańskiej wśród naszego społeczeń- 

stwa. „Coraz Ściślej — mówi о- 

dezwa — ujawnia się w społeczeń- 

stwie zbawienna świadomość, że w 

obecnem naszem rozbiciu zjedno- | 

czenie może się dokonać tylko na | 

tych zasadach moralnych, które 

głosił Kościół Chrześcijański".  



"pisu i z fundacji 

ортама Šiudjum Rolniczego w Wilnie, 
W związku z pojawieniem się 

w miejscowej prasie mylnych i 
sprzecznych ze sobą informacyj w 
sprawie „likwidacji” Studjum Rol- 
niczego przy Uniwersytecie im. 
Stefana Batorego w Wilnie, przed- 
stawiciel naszego pisma udał się do 
uniwersyteckich władz, które udzie- 
liły nam w tej sprawie szczegóło- 
wych i wyczerpujących informacyj. 

Powstanie Studjum Rolniczego 
przy U. S. B. datuje się od dnia 
14 stycznia 1924 r. 

O otwarciu Studjum Rolnicze- 
go zadecydowało zapis p. Umia- 
stowskiej. 

Ofiarodawczyni zapisała na 
rzecz Uniwersytetu oraz średniej 
szkoły rolniczej dobra Żemłosław. 
Niezależnie od tego: zobowiązała 
się wpłacać dla Studjum Rolniczego 
w ciągu 5 lat większe sumy tytu- 
łem przewidywanych dochodów z 
projektowanej eksploatacji lasów i 
parcelacji pozostałych jej mająt- 
ków. 

Wtedy dopiero Ministerstwo W. 
R.i O.P. zgodziło się na otwar- 
cie Studjum Rolniczego, przydzie- 
lając na 1-szy rok dla U. S. B. 4 
katedry. Ponieważ jednak Minister- 
stwo nic nie mówiło o przydziale 
w następnych latach większej ilości 
katedr, samo przez się rozumiało 
iż przy  uruchomianiu  nastę- 
pnych lat, Studjum Rolnicze mo- 
że liczyć tylko na dochody z za- 

Umiastowskiej. 
-_ Niemożliwem jest bowiem prowa- 

dzenie pełnego (4 lata) Studjum 
przy posiadaniu tylko 4 katedr 
profesorskich. Tymczasem p. Umia- 
stowska wpłacała na rzecz Studjum 
Rolniczego określone sumy z do- 
chodów z eksploatacji lasów i 
arcelacji majątków tylko przez 
Jeden rok. W następnym roku na 

skutek ogólnego przesilenia go- 
spodarczego w Polsce oraz zasto- 
ju w handlu drzewnym dochody 
Studjum z tego źródła urwały się. 

Studjum Rolnicze znalazło się 
w katastrofalnem położeniu. 

Pozostawał wprawdzie jeszcze 
majątek Żemłosław. Ale ten nie 
dawał żadnych dochodów. W cza- 
sie wojny światowej został bowiem 
doszczętnie zdewastowany, tak, że 
nietylko nie było mowy o docho- 
dach, ale potrzeba było wielkiego 
nakładu kapitału, aby ten bardzo 
podupadły majątek doprowadzić do 
możliwego stanu. Prócz bowiem 
mocno zniszczonych budynków nie 
było w nim literalnie nic. 

Sprawę jeszcze bardziej skom- 
plikowalo rozporządzenie Minister- 
stwa W. R. i O.P. w 1925 r., wy- 
dane w czasie ogólnej sanacji skar- 
bu, które cofnęło kredyty na utrzy- 

-_ manie Studjum. 
Ministerstwo skreśliło wówczas 

' 2 katedry, pozostawiając je równo- 
cześnie, ale już jako zwrotne. Przy 
dalszej redukcji sił profeserskich 
Ministerstwo skreśliło i pozostałe 
dwie katedry, czyniąc je zwrot- 
nemi. 

W końcu rozporządzenie z gru- 
dnia 1926 r. dopełniło reszty, Kre- 
dyty na utrzymanie Studjum w ro- 
ku 1927/28 zostały ostatecznie 

— wstrzymane. 
Dalsze istnienie Studjum stanę- 

ło pod wielkim znakiem zapytania. 
Wtedy sprawą Studjum Rolniczego 
zainteresowało się szerokie społe- 

: czeństwo dzielnicy wileńskiej. Sze- 
reg organizacyj rolniczych i gospo- 

У. darczych wysłał do władz central- 
"nych protest przeciwko zarządze- 

miu krzywdzącemu wybitnie rol- 

    

   

  

niczą dzielnicę. 
"Pod presją protestów organi- 

zacyj społecznych Wileńszczyzny 
_ Ministerstwo zgodziło się na dal- 
sze istnienie Studjum, pozostawia- 

       

— Wolna czy poddana! 
"W repertuarze Lutni mieliśmy 

ostatnio dwie sztuki identycznej 
treści, pisane przez mężczyzn i dla- 
tego traktujące lekko, dość ciężki 
zaiste problem faktycznego rów- 
nouprawnienia zawodowego kobiet. 
Dr. Julja Szabo p. Fodora oraz 
Mecenas Bolbec i jego mąż p. p. 
Berr'a i Verneuilla przedstawiają: 

gancką dziewczynę, asystenta i dr. 
medycyny, zdobywającą sobie bcz- 
ceremonjalną szczerością i szorszt- 
ką dobrocią mężczyznę, w  któ- 
rym się zakochała, nie wy- 
chodząc zresztą ani na chwilę z 
roli doktora Szabo, z której jest 

- naiwnie dumna. 
Mecenasa Bolbec'a sprawa przed- 

_ stawia się trudniej: jest mężatką i 
z wysokości swej karjery traktuje 

 poczciwinę męża, tak, mniej wię- 
«ej, jak zwykle zapracowany mąż- 
mecenas, czy inny zawodowiec, 

_ Odnosi się do kochanej zresztą żo- 

s >. 

nusi, gdy mu brzęczy nad uszami 
'© węglu czy limuzinie. 

Problem małżeństwa w takich 

  

w pierwszej sztuce młodą i ele- 

jąc dwie katedry i 3 asystentury. 
Siłą więc rzeczy Studjum Rolnicze 
musiało zwinąć 2 starsze lata. Rok 
więc trzeci został w roku akade- 
mickim 19206—27 zwinięty. Studen- 
ci tego roku otrzymali od Mini- 
nisterstwa subsydjum  równające 
się mniej więcej stypendjom uni- 
wersyteckim, t. zn. po 45—90 zł., 
w zaležnošci od zamožnošci dane- 
go studenta i prawie wszyscy wy- 
jechali na dalsze studja do Pozna- 
nia lub do Szkoły Głównej Gos- 
podarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
Ponadto Ministerstwo zgodziło się, 
dla umożliwienia studentom 4 ro- 
ku ukończenia studjów, pozostawić 
jeszcze w roku 1926—27 czwarty 
rok. Jednocześnie kierownictwo 
Studjum Rolniczego uzgodniło pro- 
gram wykładów na pierwszych 2 
latach z programem Wydziału Rol- 
nego przy uniwersytecie w Pozna- 
niu i Szkoły Głównej Gospodar- 
stwa Wiejskiego w Warszawie, tak, 
by studenci Studjum Rolniczego 
po wysłuchaniu 2 lat w Wilnie 
mogli kontynuować swe studja w 
Poznaniu lub w Warszawie. 

Sprawa więc dalszego istnienia 
Studjum Rolniczego znowu stoi 
pod znakiem zapytania. Wpraw- 
dzie rozporządzenie Ministerstwa z 
dnia 2 marca b. r. zapewnia ist- 
nienie 2 pierwszych lat i pozosta- 
wia 2 katedry i 3 asystentury, jed- 
nakże jako zwrotne. Na tem więc 
władze uniwersyteckie poprzestać 
nie mogą. Będą się w dalszym cią- 
gu starały nietylko o stałe ist- 
nienie pierwszych 2 lat, ale rów- 
nież o wznowienie zwiniętych 2 
starszych lat na Studjum Rolni- 
czem. 

W tym celu będą dążyły do 
postawienia na odpowiednim po- 
ziomie gospodarki w dobrach Zem- 
łosław i wejdą w porozumienie z 
p. Umiastowską w sprawie dal- 
szych zasiłków fundacji na rzecz Stu- 
djum. Dochód z dobrze zagospodaro- 
wanego Zemłosława i zfundacji, łą- 
cznie z przyznanymi przez rząd 
katedrami  profesorskimi będzie 
stanowił dostateczną podstawę do 
uruchomienia pełnego  Studjum 
Rolniczego. 

Niezależnie jednak od tego, jak 
uniwersytet postawi sprawę finan- 
sową zapisu i fundacji, zawsze dla 
Studjum Rolniczego obok fundacji 
koniecznem jest oparcie na etatach 
rządowych. Trzeba bowiem liczyć 
się zawsze z możliwością nieuro- 
dzaju, klęską gradobicia, lub nie- 
spodziankami w eksploatacji lasów 
i parcelacji majątków. 

Możliwość zajścia podobnych 
nieoczekiwanych okoliczności win= 
noby brać pod uwagę Min. W. R. 
iO.P. przy rozważaniu sprawy 
przyszłości tej niezmiernie ważnej 
dla naszego kraju instytucji nau- 
kowej. (Zdan.) 

W Oleanórach. 
KRAKÓW, 17.111. (Pat). Z ini- 

cjatywy kół obywatelskich zawią- 
zał się Komitet Budowy Domu imie- 
nia Marszałka Piłsudskiego w Ole- 
andrach. 

Na czele komitetu stoją dowód- 
ca O. K. gen. Wróblewski, woje- 
woda krakowski Darowski i prezy- 
dent miasta Rolle. 

Komitet apeluje do mieszkań- 
ców Krakowa, aby w dniu Imienin 
Marszałka Piłsudskiego złożyli 10% 
z jednodniowego zarobku na cel 
budowy domu. 
  

wkrótce 
wyłącznie Ben-hur 

w kinach „Polonja* i „Stella”.       

warunkach jest bardziej skompli- 
kowany: miąż-posiadacz, ani tego 
znieść nie może, by żony nie mieć 
na własność o każdej godzinie do- 
by, ani tego, by, sam będąc tylko 
przyjemną nic-wartością, miał sły- 
szeć i widzieć, jak jego żona 
wzrasta w znaczenie i zarabia pie- 
niądze, których on nie potrzebuje, 
bo jest kapitalistą i marzy o nic- 
nierobieniu we dwoje. Rzuca się 
więc w odmęty hulanek, uszczęśli- 
wiony, że znalazł rozkoszne głu- 
piątko, które mu towarzyszy do 
dancingów, ale żyje w tajemnej na 
dziei, że obudzona w mecenasie za- 
zdrość samicza wyratuje go z tej 
toni. Istotnie, mecenas z dziwną 
łatwością przerzuca się w strojną i 
zidjociałą dancing-ladie, i podnie- 
cona zdradą męża, czuje nieomylną 
chęć zrobienia mu tego samego. 
Ale stróż domowego ogniska znów 
niekontent: i tak źle, i tak nie 
dobrze, bo kobiety nie mają umia- 
ru, oddają się całkowicie temu co 
czynią, więc jeśli czemś są zajęte 
po za mężem, to cóż mu z tego. 

Mąż mecenasa wysila więc cały 
dowcip, by usunąć rywala i zająć 
jego miejsce jako sekretarz mece- 
nasa Bolbec. Nie ulega wątpliwości, 

RU RJ ER WILEWEK IJ 

Kandydat na prezydenta Łotwy. 
RYGA, 17-III. (Pat.) Kwestja wyboru nowego prezydenta repu- 

bliki napotyka na poważne trudności, ponieważ dotychczas nie wy- 

sunięto żadnej kandydatury, któraby mogła liczyć na zdecydowaną 

większość. 

Socjal-demokraci wysuwają kandydaturę ministra oświaty Reinisa. 

Kandydatura socjal-demokratów jest bezwzględnie zwałczana przez zwią- 
zek włościański, 

chłopskiego Kwietisa. 

który wysuwa swego kandydata, członka związku 

  

Sowiecko-estońskie porozumienie. 
TALLIN. 7. Il. (Pat). Poufne posiedzenie delegacji estońskiej do 

rokowań z Rosją odbyte z posłem sowieckim Piotrowskim nie dało 

żadnych konkretnych wyników. 

Dalsze posiedzenia mają nastąpić w najbliższej przyszłości. 

  

Stany Zjednoczone a Liga Narodów. 
GENEWA, 17. lil. (Pat.) Liga Narodów otrzymała notę Stanów 

Zjednoczonych w sprawie propozycji mieszanej komisji rozbrojeniowej. 
Rząd Stanów Zjednoczonych ustosunkował się ujemnie do wszystkich 
propozycyj, przybierających charakter kontroli międzynarodowej, a do- 
tyczących trwania układu w sprawie ograniczenia zbrojeń. 

Rząd ten sądzi, że przeciwko zawarciu układu, który zobowiązałby 
przemysł amerykański do podpisania konwencji z przemysłami innych 
krajów przemawia szereg poważnych trudności prawnych i konstytucyj- 
nych. Projekt, zmierzający do tego, aby każde państwo zobowiązało się 
do uznania za przestępstwo pospolite używanie środków bakterjologicz- 
nych i trujących w celach wojennych, jest nieziszczalny. 

W dalszym ciągu nota stwierdza, że przyjęcie wydatków wojsko- 
wych każdego państwa za kryterjum przy „porównywaniu 
nie stanowi słusznej 

ich zbrojeń 
podstawy. Rząd Stanów Zjednoczonych odrzuca 

również myśl o wykluczeniu wojny, Sądzi bowiem, że każde państwo 
stoi wobec pewnych szczególnych zagadnień, których układy między- 
narodowe nie rozstrzygną nigdy. 

W końcu noty zaznaczono, że można wziąć pod uwagę propozycję 
zawarcia układów regjonalnych w sprawie ograniczenia zbrojeń, lecz nie 
należy przytem wnikać w to, 
samowystarczalność. 

czy dana grupa państw posiada lub nie 

_Tendencyjne plotki niemieckie. 
PARYŻ. 17 Ill. (Pat). Ministerstwo Spraw Zagranicznych dementuje 

kategorycznie wiadomość agencji niemieckiej, która w depeszy z Paryża 
donosi, że na Quaix d Orsay uważają, iż Francja powinna zrezygnować 
z plebiscytu w Zagłębiu Saary z obawy niekorzystnego dla niej wyniku. 

Wzmiankowana agencja niemiecka podaje w dalszym ciągu, że no- 
ta prezydenta Coolidgea wywołała na Quaix d Orsay wielkie zdumienie 
w związku z czem pewna osobistość miarodajna oświadczyła, że prezy- 
dent Coolidge postępuje tak, jak gdyby traktował Francję na równi z 
Niemcami, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdza, że żadna osobistość 
francuska nie składała podubnych oświadczeń i że wogóle opowieść 
agencji niemieckiej, jest najzupełniej nieprawdziwa i fantastyczna. 

    

Wrzenie w Grecji. 
WIEDEŃ, 17. III, (Pat,) Do dzienników tutejszych donoszą z Aten, że zwo- 

lennicy Pangalosa uknuli spisek celem uwolnienia byłego dyktatora. Ateńska stacja 

radjowa wysłała do Salonik depeszę: „Powstanie wybuchło. Uwiadomić władze": 
Śledztwo zarządzone wykazało, że depesza ta została wysłana przez byłego adju- 
tanta Pangalosa porucznika Laskosa. Laskos'został aresztowany. 

Dzienniki socjalistyczne twierdzą, że zwolennicy Pangalosa przygotowywali na 
czwartek powstanie. Na wypadek powodzenia miał jeden z okrętów wojennych udać 
się na Kretę celem uwolnienia Pangalosa. 

Rząd wdrożył śledztwo i zaostrzył straż nad byłym dyktatorem. 

4 bińwy kowieńskiej 
Poważna sytuacją między- 

narodowa Litwy. 

„ KOWNO, 17-III. (Tel. wł.). „Liet. 
Zinios“ podają, iż 14 b. m. odby- 
ło się posiedzenie sejmowej komi- 
sji spraw zagranicznych, na któ- 
rem wyjaśniło się, iż międzynaro- 
dowa sytuacja Litwy uległa w ostat- 
nich czasach pogorszeniu. 

W związku z grożącem niebez- 
pieczeństwem napadu (?!) ze stro- 
ny Polski przewidywane są kroki 
do skonsolidowania wewnętrznej 
sytuacji Litwy dla wzmocnienia ze- 
wnętrznej odporności państwa. W 
tych dniach ma się odbyć w tym 
celu narada przedstawicieli frakcyj 
u Prezydenta. 

że w tym domu nikt już nie będzie 
mieć czasu zająć się węglem, a 
cóż dopiero dzieckiem, gdyby 
miało nieostrożność i chcieć się 
urodzić z mecenasa. Po za tem 
napewno mąż Bolbec w 4-m akcie 
już by znów narzekał, że coś nie 
tak, zaś sam mecenas, z kwalifi- 
kacyj prawniczych nowego sekreta- 
rza nie będzie zadowolony. 

Sztuka węgierska jest w po- 
równaniu do francuskiej bardziej 
konsekwentna, możliwsza do za- 
akceptowania i mimo moraliku na 
końcu, a pornografji w Środku, o 

wiele zdrowsza od francuskiej faky. 
W dodatku Bolbec ma nadmiar 
sentymentalizmu i wadliwie prze- 
wlekły akt II ze sceną miłośną 
między mężem i żoną, zapchano 
banalnemi argumentami. : 

Główne role w obu sztukach 
powierzono bardzo odpowiednio. 
P. Perzanowska z całym tempera- 
mentem scenicznym oddała jasny, 
prawny, naiwnie zuchwały charak- 
ter dzielnej dziewczyny, której u- 
šmiecha się życie, gdyż czuje, że 
ma dość siły i rozumu, by z niego 
czerpać pełnemi garściami, a gorą- 
ce serce skieruje te zapały na to- 
ry jaknajbardziej normalne i przy» 

  

Generał Grigalunas-Gło- 
wackis uniewinniony, 

KOWNO, 17-III. (Tel. wł.) W 
poniedziałek 14 b. m. Kowieński 
Sąd Okręgowy rozpatrzył w in- 
stancji apelacyjnej” sprawę gen. 
Grigalunasa-Glowackisa, Oskaržo- 
nego przy b. rządzie przez b. Mi- 
nistra Obrony Krajowej Papeczki- 
sa i naczelnika Sztabu Generalne- 
go pułk. Szkirpę o obrazę w pra- 
sie („Rytas* Nr. 219 i 222). Sąd 
Grigalunasa-Głowackisa uniewinnił. 

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła i nosa 

Jagiellońska 9—3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

W Lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od 1—3 popoł. W.P. Z. 

  

  

kładne. Tę świeżość uczuć i co- 
kolwiek pierwotną, ale bez wykrę- 
tów walkę o mężczyznę, przepro- 
wadzila p. Perzanowska z całym 
bogatym zasobem subtelnych šrod- 
ków, jakiemi rozporządza jej in- 
teligencja sceniczna, zaś w scenie 
walki między ukochanemi obowiąz- 
kami, a miłością, miała akcenty 
o wiele głębsze niż cały poziom 
sztuki, może niż to sam autor od- 
czuł. 

P. Piasecka w mecenasie Bol- 
becu miała do opracowania typ o 
wiele suchszy, przewrotniejszy i 
zdemoralizowany. Nie broni się 
bezkarnie fałszerzy,  zdrąd małe 
żeńskich i rzezimieszków, by coś 
z tego na wrażliwej psyche kobie- 
cej nie zostało, Madame Bolbec 
kocha nie swój zawód i to co on 
bliźniemu daje, jak zwykle kochają 
kobiety swe zajęcia, kładąc jak do- 
tąd wiele ideowości i sentymentu 
w swą pracę, ale jest upojona 
sławą i zachwycona stanowiskiem. 
Upaja się wyższością, pogardą dla 
podrzędnych istot płci brzydkiej, 
aż karykaturuje własny typ, by 
nie zachwiać jego nowego w spo- 
łeczeństwie znaczenia. 

P. Piasecka doskonale ujęła ro- 

2 całej Polski. 

Strajk w łódzkich tea- 
trach zlikwidowany. 

ŁÓDŹ, (Pat). Strajk ro- 
botników teatrów miejskich zakoń- 
czył się. Robotnicy zgodzili się na 
propozycję dyrekcji teatrów i przy- 
jęli podwyżkę zarobków w wyso- 
kości 5%. Przedstawienia będą dziś 
wznowione. 

Ku uczczeniu Wł. Reymonta. 

W niedzielę dnia 20 marca b. 
r. odbędzie się uroczystość wrę- 
czenia bibljoteki im. Wł. Reymon- 
ta dla wsi Kobiele Wielkie w pow. 
Radomskowskim, gdzie urodził się 
twórca „Chłopów*. Bibljoteka ta 
zawiera przeszło 240 książek bo- 
gatej treści z dziedziny literatury, 
rolnictwa, ogrodnictwa, hodewli, 
zagadnień społecznych,  ošwiato- 
wych it. p. W tem znajdują się 
wszystkie dzieła Wł. Reymonta, 
ofiarowane bezpłatnie przez księ- 
garnię Gebethnera i S-ki w War- 
szawie. Dzięki wydatnej pomocy ze 
strony Centralnego Związku Kółek 
Rolniczych — wszystkie książki 
zostały oprawione i skatalogowane 
oraz zaopatrzone w pomoce, nie- 
zbędne do prowadzenia bibljoteki. 
Dła pomieszczenia książek wyko- 
nana została oryginalna i piękna 
szatka dębowa. 

Bibljotekę powyższą ufundował 
Komitet Ludowy ku uezczeniu Ś.p. 
Wł. Reymonta z siedzibą w War- 
szawie, ulica Tamka Nr. 1, do 
którego wchodził cały szereg 
organizacyj społecznych, działają: 
cych na terenie wsi. Organizacje 
te wpłacały na powyższy cel skład- 
ki w wysokości 50 zł., a niektóre 
z nich ofiarowały bezpłatnie włas- 
ne wydawnictwa. W ten sposób 
zgromadził się księgozbiór, który 
będzie żywym pomnikiem chwały 
nieśmiertelnego piewcy wsi polskiej 
oraz ogniskiem oświaty i kultury 
w rodzinnej wsi wielkiego pisarza. 

    

— Raut Zw. Strzeleckiego 
(19 b. m.), W Związku Strzeleckim 

wrą prace nad zorganizowaniem 

i postawieniem na odpowiednio 

wysokim poziomie dorocznego rau- 

tu w dniu Imienin Marszałka Józe- 
fa Piłsudskiego. Pozbawiony ой- 

cjalnego charakteru raut ten skupi 

bezwątpienia wszystkich wielbicieli 

twórcy Legjonów i wskrzesiciela 

Armji, którzy będą mieli możność 

spędzić kilka godzin w atmosferze 
miłej i prawdziwie pogodnej. 

Raut rozpocznie się o godz. 10 

min. 15 wieczorem, zaraz po przed- 
stawieniu w „Reducie“. 

Zaproszenia na raut rozesłano 

pocztą. Osoby, któreby jednak wy- 
padkiem zaproszenia nie otrzyma- 

ły zechcą pofatygować się do lo- 

kalu Zw. Strzeleckiego dziś w pią” 

tek pomiędzy godz. 5-4 a 7-4 W 

celu otrzymania ich. 

  

Min. Miezabyłowski w  Cierpiszowie. 
Minister rolnictwa i D. P. Nie” 

zabytowski przybył dziś rano O 
godz. 7 z Warszawy do Cierpisze- 
wa, skąd rozpoczął lustracje nad- 
leśnictw, podlegających bydgoskiej 
dyrekcji lasów państwowych. 
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Aoja doiyiania diet 
szkėl powszechnych za okres“ 

ostatnich 3-ch miesięcy. 

Nie trzeba mówić o tem ogrom- 
nem znaczeniu, jakie odgrywa, 
szczególnie w naszych powcjen- 
nych czasach, podjęta akcja doży- 
wiania dzieci szkół powszechnych. 
Poniżej przytaczamy kilka cyfr ze 
sprawozdania dożywiania dzieci 
szkół powszechnych m. Wilna w 
miesiącu grudniu 1926 r., styczniu 
i lutym 1927 roku. 

W tym okresie czasu akcja do- 
żywiania dotyczy 41 szkół po- 
wszechnych na ogólną liczbę 46. 
Sumy wydatkowane na dożywianie 
składają się z następujących pozy- 
cyj: 6738 zł. 96 gr.. wydanych za 
ten okres czasu przez Magistrat i 
600 zł. 95 gr. otrzymanych przez 
kierownictwa szkół z innych źró- 
deł — co razem stanowi 7,339 
zł. 91 gr. 

liość wydawanych Śniadań dar- 
miowych codziennie wynosi— 1,674; 
co procentowo, w stosunku do 
liczby uczęszczających, wynosi 17 
proc. 

Pozatem część dzieci pobiera 
śniadania za opłatą, ilość przeto 
płatnych śniadań wydawanych co- 
dziennie wynosi — 908. 

Ogólna liczba śniadań wydawa- 
nych w szkołach, jak płatnych tak 
i darmowych czyni 2,582, co pro- 
centowo stanowi 26,3% w stosunku 
do liczby dzieci z 41 szkół, a 
zatem -/4 uczących się otrzy- 
muje śniadania w szkole, bądź dar- 
mo, bądź za opłatę. 

Trudno jest obliczyć wobec ma- 
sowości akcjj koszt jednego šnia- 
dania szkolnego. W przybliżeniu 
orjentuje przeciętny wydatek na 
dożywianie jednego dziecka za о- 
kres 3-ch miesięcy. Wydatek ten 
wynosi 2 zł. 84gr. na jedno dziec- 
ko dożywiane za czas 3-ch mie- 
sięcy. 

Akcja dożywiania daje niezmier- 
nie doniosłe rezultaty, jak pod 
względem zdrowotnym, tak i wy- 
chowawczym. Dzieci, otrzymując 
Śniadania darmowe często poprze- 
stają na śniadaniu szkolnem, jako 
całodziennem. Wspólne spożycie 
pokarmów poucza dzieci o odpo- 
wiednim zachowaniu się przy je- 
dzeniu i psychicznie oddziaływa 
na wzmożenie łaknienia u pozo- 
stałych dzieci, co zmusza  za- 
możniejsze do przynoszenia i 
spożywania śniadań w szkole. W 
ten sposób realizuje się jeden z 
zasadniczych postulatów  higjeny 
szkolnej podawania posiłków dziec- 
ku w czasie pracy szkolnej. W wie- 
lu szkołach, zwłaszcza tych, gdzie 
dzięki zaoobiegawczości kierowni- 
ctwa szkół posiłki są bardziej po- 
żywe, dzieci znakomicie popra- 
wiły się fizycznie i zyskały na roz- 
woju umysłowym. 

Mimo tak skromnych sum re- 
zultaty akcji dożywiania są najzu- 
pełniej zadawalniające i wymagaj 
znacznego rozszerzenia. (S). 

m 

  

kto ma rację? 
KATOWICE. 17. lll. (Pat). Wed- 

ług doniesień pism, przemysłow- 
cy węglowi w Dąbrowie Górniczej 
wypowiedzieli z dniem 1 kwietnia 
r. b. dotychczasową umowę, mo- 
tywując ten krok ciężkim kryzy- 
sem w przemyśle węglowym. 

Projekt nowej ustawy przewidu- 
je pogorszenie warunków pracy. 
Przedstawiciele zw. robotniczych 
nie dali żadnej odpowiedzi. 

(TATTO KAS T IKI OT SN 

Wstępujcie do Związku Strzeleckiego. 

lę zimnej, przedenerwowanej i prze- 
męczonej kobiety, która dla utrzy- 
mania swej przewagi, z gniewu, że 
jej się ktoś Śmie buntować, goto- 
wa zmieniać się jak kalejdoskop, 
wyrzec miłości, przerzucać z dan- 
cingu do sali sądowej, byle mieć 
wszystko i wszystkich, zawsze u 
swych stóp. Tak w scenach zawo- 
dowego zapału, jak i wzburzenia 
instynktu, p. Piasecka konsekwen- 
tnie przeprowadziła swego mecena- 
за po labiryntach adwokackich kon- 
trowersyj. Szkoda, że nie miała od- 
powiedniejszego partnera! W I-m 
akcie można się było zgodzić na 
p. Rychłowskiego w roli męża, ale 
następne, tylko irytować mogły. P. 
Malinowski grający w Dr. Szabo o 
wiele swobodniej się czuł w sieci 
dwóch kobiet, z których p. Pillati 
robiła urocze kokociątko w niezli- 
czonych tualetach, P. Orzelski bar- 
dzo dobrze i szczerze zagrał sekre- 
tarza mecenasa, p. Frenklówna 
wydobyła co mogła ze swej rólki 
doktora. Któż jednak otrzymał о- 
klaski w obu sztukach przy otwar- 
tej scenie? Oto p. Rychłowska w 
roli niemoralnej cioteczki, a w 
Bołbec'u p. Piwiński, niezrównany, 
przekomiczny, w doskonale napi- 

sanej roli klijenta, którego strasz- 
liwe przygody warto usłyszeć. 

Sztuki tego rodzaju, jak owe 
feministyczne premjery, wahające 
się między farsą a komedją, są 

najżywszą, bezpretensjonalną foto- 
grafją aktualności. A więc... walka, 

już nie sufrażystek o równoupraw- 
nienie, ale ostra, chytra i brytalna 
walka zawodowa, w której kobiety 

przeciwstawiają zdolnościom meto- 

dyczaym i organizacyjnym męż- 

czyzn, większy spryt, lotność, zaja- 

dłość neofitów, niezdemoralizowaną 
jeszcze ideowość i sumienność. Nie 
ulega wątpliwości, że pion stosun- 

ków społecznych i płciowych u 

wskutek tych nowych okoliczno: 
dużemu odchyleniu. W inny zgoła 

sposób wymyka się dziś samiczka 

z pod władzy „tyrana ”, nie operu- 
je już tylko na swoich gruntach, 
wyzyskując kobiecością męskość 

przeciwnika lecz wdziera się w po- 
zycje mężczyzny, jak dziecko na- 
pierając się: daj miito... a zato... 

będziesz mię jeszcze mniej miał 
niż pierwiej! Doprawdy, to stwo= 
rzenie staje się niewdzięczne, ak... 

człowiek. Hro. 
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Życie gospodarcze. 
Rynek drzewny francuski w r. 1926. 

Zamieszczamy niżej nadesłany przez Wydział Zagranicz- 
ny Targów Poznańskich ciekawy artykuł dr, W. Winida 
Sprawa bowiem rynku drzewnego we Francji jest poniekąd 
aktualną i dla n szych Ziem Wschodnich. 

„Najważniejszym momentem, jak 
wogóle w całem życiu gospodar- 
czem, tak i w handlu drzewnym, 
importowym i wewnętrznym, był 
kurs franka francuskiego. Wskutek 
jego wahań handel drzewny zmalał, 
jeśli inaczej, to w wielu wypadkach 
stał się czystą spekulacją. Wśród 
konsumentów, zupełnie zrozumiałe, 
kiedy frank spadał aź do miesięcy 
letnich włącznie, konsumcja niesły- 
chanie wzrastała, względnie każdy 
lokował kapitał jak mógł, a więc 
i w drzewie. Dlatego, sądząc wed- 
ług możliwości zbytu i popytu, rok 
ubiegły wyglądałby na najkorzyst- 
niejszy, jaki kiedykolwiek był we 
francuskim handlu drzewnym. Jed- 
nak finansowe wyniki tego handlu, 
też zrozumiałe, są bardzo wąt- 
pliwe. | 

Rok 1926 rozpoczął się trudno- 
Ściami tak w imporcie jak i w eks- 
porcie, chociaż zapotrzebowanie— 
przedewszystkiem w  przemyśle— 
było bardzo wielkie. Większość je- 
dnakże potrzeb w drzewie pokry- 
wały dostawy reperacyjne. Tutaj 
jeden musimy podnieść szczegół, 
mianowicie, że w ostatnich latach 
wytworzył się we Francji specjalny 
handel drzewem z dostaw repera- 
cyjnych. Otrzymujący bowiem drze- 
wne dostawy reperacyjne, sprzedają 
je dalej. Istnieje więc cały handel 
pokątny takiem drzewem we Fran- 
cji północnej i północno - wschod- 
niej, to zaś obniża ceny drzewa 
importowego. Ponadto wiele firm 
importowych zakupywało surowiec 
drzewny w Rumunji, Austrji, a na- 
wet i w Polsce, przewozili go do 
Niemiec, tam przecierali i z Nie- 
miec, jako drzewo reperacyjne Od- 
stawiali do Francji. Ta sprawa 
wraz z wahaniem waluty wywołuje 
niezdrowe stosunki w handlu drze- 
wnym we Francji. 

W czasie spadku franka ożywił 
się niesłychanie ruch w drzewie, 
jednak głównie na rynku wewnętrz- 
nym i eksportowym. Import byt 
mały, gdyż sami dostawcy zagrani- 
czni wstrzymywali się. Zato eksport 
przybrał takie rozmiary, że musia- 
ły wyjść specjalne dekrety przeciw- 
ko niemu. Eksport kierował się do 
Belgji, Niemiec, Holandji, a nawet 
do Szwajcarji i Hiszpanii. Kiedy 
zaczął się frank podnosić w tempie 
prawie szybszem, niż spadał, obro- 

_ty w drzewie ustały i w handlu 
wewnętrznym. Za tarte materjały 
importowane Francuzi nie chcieli 
płacić żądanych cen. Tymczasem 
sprzedaż w lasach własnych odby- 
wała się po cenach wysokich do 
tego stopnia, że w żaden sposób 

KRONIKA KRAJOWA. 
Udział Ziem Wschodnich 
w Targu Poznańskim. 

Dyrekcja Targu otrzymała zgło- 
szenie zbiorowego udziału Polesia 
w tegorocznym Targu. Polesie wy- 
stawia następujące działy: Dział 
„drzewny, zawierający zarówno su- 
rowce, jak pół-fabrykaty i produk= 
ty suchej destylacji drzewa, dział 
produkcji zwierzęcej, dział produk- 
cji roślinnej, dział przemysłu lu- 
dowego, dział wikliniarski, prze- 
mysł rolny, bogactwa mineralne, 
hutnictwo, przemysł metalowy, 
wykresy i dane statystyczne. 

Dwa miljony zł. na kredyty 
siewne dia drobnego rolnictwa. 

Minister skarbu udzielił Pań- 
stwowemu Bankowi Rolnemu lo- 
katy w wysokości 2 milj. zł. na 
kredyty siewne dla drobnego rol- 
nictwa. Dotychczas na ten cel u- 
dzielono 8 i pół milj. zł., którą 
to kwotę minister rolnictwa roz- 
dziela pomiędzy województwa, ko- 
misje wojewódzkie zaś dzielą je na 
powiaty, a komitety powiatowe 
między gminy. Równocześnie p. 
minister skarbu zarządził uloko- 
wanie 2 milj. zł. w Państw. Banku 
Rolnym na kredyty dla drobnego 
rolnictwa, udzielane za pośredni- 
ctwem kas gminnych. 

Walka z lichwą pieniężną na'wsi. 

Komisja opinjodawcza rolnicza 
l zwróciła się do rządu z obszernem 
memorjałem w sprawie walki z 
lichwą pieniężną na wsi i stworze- 
nia funduszu obrotowego kredytu 
rolniczego. 

Na memorjał ten odpowiedział 
Ra „skarbu obszernym pis- 
em, wyjaśniającem, że uważa za 

słuszne szereg postulatów komisji 
opinjodawczej i że zwróci się do 
Banku Polskiego 0 dalsze rozsze- 
rzenie kredytów dla rolnictwa przy 
dyskoncie 6-miesięcznych weksli 
rolniczych. 

Obecnie z większych kredytów 

nie korespondują one z cenami, 
żądanemi na rynku francuskim przez 
dostawców zagranicznych. 

Jaka sytuacja będzie w roku bie- 
żącym, przewidzieć niełatwo. Co 
do stabilizacji franka, względnie 
rozwoju jego kursu, są zdania po- 
dzielone. Ogół i wielu bankierów 
zagranicznych dążą do dalszej jego 
zwyżki, podczas gdy rząd próbuje 
go utrzymać na poziomie obec- 
nym. 

Widoczny już jest kryzys finan- 
sowy i przemysłowy. Francuskie 
banki stały się ostrożniejsze w u- 
dzielaniu kredytów, a jeżeli dają, 
to tylko na bardzo krótkie ter- 
miny. 

Jeśli idzie o zniszczenia wojen 
ne, ruch budowlany jest w znacz- 
nej mierze już wykonany.  Silniej 
rozbudowujący się w 1925 r. prze- 
mysł, obecnie popadł w stan za- 
stoju. Szerszym planom rozbudowy 
Francji stoi na przeszkodzie brak 
środków pieniężnych ze strony pań- 
stwa. Oprócz wyjątków spotyka- 
nych jednakże tylko w miejscach 
wycieczkowych i letniskowych (Pa- 
ryż, Riwiera i t.p.) prywatnego ru- 
chu budowlanego trudno oczekiwać. 
Ale składy drzewa są prawie puste. 
Dlatego bezwzględnie z wiosną im- 
port znaczniejszy nastąpić musi, 
choćby nawet jedynie celem pokry- 
cia potrzeb dnia, podobnie jak to 
było w drugiej połowie roku ubie- 
głego. 

Jeżeli zwrócimy uwagę na po- 
szczególne okręgi, to najżywszy 
handel drzewny spotykamy jedynie 
we Francji południowej, a to ze 
względu na Riwierę, oraz na eks- 
port do kolonij afrykańskich. Do- 
wóz jednakże tam odbywa się głó- 
wnie z Jugosławii i Rumunji, a 
tylko specjalne sortymenty ze Skan- 
dynawji, Ameryki i Polski. Nasi 
eksporterzy mogliby liczyć na więk- 
szy zbyt niektórych specjalności, 
oraz lepszych towarów stolarskich 
i półfabrykatów tartych na sto- 
larkę. 

W północnej Francji nastąpiła 
pewna zmiana co do importu. Pod- 
czas kiedy w r. 1925 i w pierwszej 
połowie roku ubiegłego dowożono 
minimalne ilości z Europy środko- 
wej, to w ostatnim kwartale ruch 
ożywił się znacznie i są wszelkie 
widoki na utrwaleniesię tego tam- 
że. Z państw Europy środkowej 
przedewszystkiem Polska może li- 
czyć na zbyt, i to materjałów ko- 
palnianych i budowlanych, dosta- 
wiając je drogą morską lub lą- 
dową“. 

dla drobnego rolnictwa korzysta 
Państwowy Bank Rolny. Unja Związ- 
ków Spółdzielczych i Centralna Ka- 
sa Spółek Rolniczych. Lokaty w 
Państwowym Banku Rolnym opro- 
centowane są na 1 do 3 proc. w 
stosunku rocznym. ' 

Państwowy Bank rolny prowa- 
dzi akcję kredytowania nawozów 
sztucznych, zakupu narzędzi rolni- 
czych i rozszerzył kredyty dla spół- 
dzielni kredytowych. Na zakup 
ziarna siewnego z początkiem ro- 
ku bieżącego przeznaczono lokatę 
w łącznej wysokości 8 i pół milj. 
złotych. 

Od października r. ub. Pań- 
stwowy Bank Rolny otrzymał na 
sanację spółdzielczości rolniczej i 
na kredyt dla spółdzielni 10.800.000 
złotych na kredyt dla Centralnej 
Kasy Spółek Rolniczych przezna- 
czono kwotę 6,500,000 zł. na 5 lat. 
Kapitał Państwowego Banku Rol- 
nego powiększony został o 13 
zgórą miljonów złotych i kredyt 
Centr. Kasy Sp. Roln. w Banku 
Polskim podwyższony został o 1 
miljon, wreszcie Państwowy Bank 
Rolny otrzymuje 11 miljonów zł. 
a DR dóbr podlegających likwi- 

lacji. 

Uprawa roślin lekarskich. 

Wydział Powiatowy uchwalił 
zająć się propagowaniem uprawy 
roślin lekarskich na terenie powia- 
tu i w tym celu zwrócił się do To- 
warzystwa Popierania Produkcji 
Roślin Lekarskich z prośbą o od- 
powiednie wskazówki. 

Zniesienie cła od przewozu 
ziemniaków. 

W  „Dzięnniku Ustaw'* ogło- 
szono rozporządzenie, na mocy 
którego ziemniaki do sadzenia 
mogą być przywożone w okresie 
od 15 marca do 1 czerwca, za po- 
zwoleniem bez cła. 
  

wkrótce 
B en-hur wyłącznie 
w kinach „Polonja“ i „Stella“,       

KURIJES МОО НОк 

Wiešci i obrazki z kraju 
WILEJKA Pow. 

Imieniny Marszałka Piisudskiego. 

W ślad za utworzonym t.z. Ko- 
mitetem Obchodu Imienin Marszał- 
ka Piłsudskiego — we wszystkich 
gminach powstały samoistne gmin- 
ne komitety, w skład których 
wchodzą przedstawiciele wszystkich 
warstw miejscowego społeczeństwa. 

Wilejski Komitet zamierza u- 
rządzić w dniu 19 b. m» akademję 
w lokalu gimnazjum im. H. Sien- 
kiewicza, poczem odbędzie się 
koncert orkiestry Namysłowskiego, 
która w dniu tym ma przybyć do 
Wilejki. 

Zakup nasion dla drobnych rol- 
ników. 

W związku z udzieloną pomo- 
cą siewną—Sejmik Wilejski posta- 
nowił przyjść z wydatną pomocą 
miejscowym rolnikom przy zakup- 
nie potrzebnych do siewu nasion. 

Po zebraniu odpowiednich da- 
nych Wydział Powiatowy zakupił 
4 wagony seradeli, która wysłana 
zostanie bezpośrednio do stacyj 
kolejowych: Wilejka, Mołodeczno, 
Budsław i traśne n. Uszą — gdzie 
za pośrednictwem spółdzielni kre- 
dytowych rozsprzedana będzie miej- 
scowej ludności. 

DUNIŁOWICZE. 

Odbędzie się tutaj w Domu Lu- 
dowym uroczysty wieczorek ku 
uczczeniu Imienin Marszałka Pol- 
skiego. 

Program wieczorku obejmuje: 
1) przemówienie okolicznościowe 
O Marsz. Piłsudskim inspektora 
szk. p. W. Sierakowskiego, 2) chór 
młodzieży szkolnej, 3) produkcje 
skrzypcowe (P. Barkin), 4) pro- 
dukcje orkiestry „Straży Ogniowej”. 

Wstęp na wieczorek bezpłatny. 
Inspektor szkolny wydał zarzą- 

dzenie, aby we wszystkich szkołach, 
dnia 19 b. m. o godz. 11 odbyły 
się pogadanki z dziećmi o Mar- 
szałku Piłsudskim, następnie o g. 
12 si być dzieci zwolnione od 
nauki. 
  

Walka o szkołę jednolitą. 

W niedzielę dn. 13 marca b. r. 
odbyły się 3 wielkie wiece, a mia- 
nowicie: w Kutnie, Radomiu i So- 
snowcu. 

W Kutnie wzięło udział w wie- 
cu 700 osób, referował sprawę jed- 
nolitości p. Maj z Warszawy. W 
Radomiu, do sali Sokoła, przyby- 
ło 1500 osób, którym referował 
zagadnienie poseł Zygmunt No- 
wicki. W Sosnowcu wzięło udział 
w wiecu około 3000 robotników; 
sprawę reformy szkolnej referowa- 
li pp. red. R. Tomczak z Warsza- 
wy i Weychert-Szymanowska. 

Na wszystkich tych wiecach za- 
padły jednomyślnie i entuzjastycz- 
nie rezolucje, domagające się od 
rządu i sejmu realizacji postulatów 
szkoły jednolitej t. j. kasowania 
niższych klas gimnazjów, zakłada- 
nia szkół zawodowych, wysoko- 
zorganizowanych szkół powszech- 
nych, zniesienia egzaminów i t. p. 

KRONIKA ZAGRANICZNA. 

Kurs pożyczki amerykańskiej dla 
Polski. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Na giełdzie nowojorskiej kurs 
pożyczki amerykańskiej dla Polski 
kształtował się następująco: 6'/o 
pożyczka dolarowa z r. 1920 — 
kurs najwyższy 839/4, najniższy 
82!/2, ultimo 837/4, obrót 43,000 
dol. 8'/0 pożyczka z r. 1925 (Dil- 
lona) — kurs najwyższy 91'/2 naj- 
niższy 96, ultimo 97, obrót 261,000 
dol. 

  

Giełda Wileńska w dniu 
17, III. r. b. 

żąd. płac. tranz. 

8,933/4 8,931/4 — Dolary St. Zjed. 
, й 4,161/2 415 — — Ruble złote 
Czeki i wpłaty 

Zurych | — — 1,728 
Listy zastaw. Wil. B. 

Ziemsk. zł. 100 48 47,40 — 

Giełda Warszawska w dniu 
17-111. b. r. 

1. Waluty 
sprzedaż Кирпо 

Dolary 892 894 8, 
II. Dewizy 

Londyn 43,55 43,66 43,44 
Nowy-York 8,95: 8,97 8,93 
Paryż 35,15 35,22 35,04 
Praga 26,57 26,63 26,51 
Genewa 172,58 173,01 172,15 
Rzym 40,72 40,83 40,62 

AKCJE 

Bank Handlowy 1,05—6,60— 7,00 , 
Bank Polski 135,00—130,00 
Związ. spółek zarobk. 17,60—16,25 
Lilpop 25,25—24,50 
Modrzejów 1,95—7,70 
Ostrowiec 17,50—17,25 

DWORACZANY. 

Nowa ofiara palnej broni włas- 
nego wyrobu. 

W dniu 16 marca b.r. podczas 
przeprowadzania rewizji w miesz- 
kaniu Józefa Jochemowicza zam. 
we wsi Dworaczanach, gminy mic- 
kuńskiej, powiatu  wileńsko-troc- 
kiego policja znalazła nabitą šru- 
tem krucicę. 

W momencie, kiedy policjant 
starał się ją rozładować, krucica 
wystrzeliła raniąc ciężko brata Jo- 
chemowicza Władysława. Rannego 
odwieziono do szpitala w Nowo- 
Wilejce, gdzie mu założono pierw- 
szy opatrunek. 

POSTAWY. 

Imieniny Marszałka Piłsudskiego. 

Z inicjatywy nowego starosty 
p. Niedźwieckiego zorganizowane 
zostały po gminach Komitety oby- 
watelskie obchu imienin Marszałka 
Piłsudskiego. 

Listy do Redakcji. 
W imię zasady „ Audiatur et altera 

pars” zamieszczamy niniejszy list preze- 
sa Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Wilnie 
p. Jana Popowicza, 

Do 
Szanownej Redakcji 

Kurjera Wileńskiego 
Wilno. 

Zajmuję stanowisko zniewalające mię 
bardzo często do wydawania zarządzeń, 
nieraz może niechęć do mnie budzących, 
bo niemiłych poszczególnym jednostkom 
podległego mi personelu, tem niemniej 
niezbędnych w interesie służby i bezpie- 
czeństwa skarbu. 

Niechętnych przysparzają mi także 
liczne rzesze ubiegających się o posady. 
Wakujące stanowisko może mianowicie 
otrzymać tylko jedna osoba, pozostali 
więc uważają się za pokrzywdzonych 
przezemnie osobiście. 

Wśród tych niechętnych znajdują się 
również jednostki niższej wartości mo- 
ralnej. Takie jednostki z nieuzasadnionej 
niechęci do mojej osoby lub też z powo- 
du tego rzekomego ich pokrzywdzenia 
prowadzą z zemsty krecią robotę prze- 
ciwko mnie nieuzasadnionemi doniesie- 
niami do Ministerstwa i występują z osz- 
czerstwami w czasopismach. 

„ Wychodząc z założenia, że ci, którzy 
mię znają w oszczerstwa o mnie rozpow- 
szechniane nie wierzą, z zasady oszczer- 
czych zarzutów w czasopismach nie pro- 
stuję, zadawalając się pomyślnym zawsze 
dla mnie wynikiem dochodzeń Minister- 
stwa Poczt i Telegrafów, a jeśli wystę- 
puję ze sprostowaniem, czynię to z wy- 
raźnego polecenia Ministerstwa, jak to 
było ze sprostowaniem umieszczonem w 
Nr, 53 Kurjera Wileńskiego. 

„Na zapytanie zatem skierowane pod 
moim adresem w Nr. 57 Kurjera Wileńs 
skiego pozwalam sobie zawiadomić Sza- 
nowną Redakcję, że zarzuty streszczone 
w punktach od 1 do 5 były już przy ró- 
żnych sposobnościach przedmiotem do- 
chodzeń ze strony Ministerstwa i okaza- 
ły się bezpodstawnem oszczerstwem, co 
łatwo można było sprawdzić przed wy- 
drukowaniem artykułu. 

„ Komunikując o powyższem mam na- 
dzieję, że Szanowna Redakcja, nie w 
myśl Ustawy prasowej, a w imię prawdy, 
sprawiedliwości i bezstronności, celem 
położenia tamy tym oszczerstwom, proś- 
bie o opublikowanie tego listu uczyni 
zadość zwłaszcza, że kampanja prasową 
rozluźnia tak potrzebną wśród personelu 
dyscyplinę, co ujemnie wpłynąć może na 
sprawność służby pocztowej, a z pewnoś- 
cią nie sprzyja gruntowaniu państwo- 
wości naszej na Kresach. 

szacunkiem 
(—) Popowicz. 

Wilno dn. 14. III. 1927 r. 
* 

* * 

Na marginesie niniejszego listu 
stwierdzić musimy, że niejednokro- 
tnie zajmowaliśmy się osobą p. 
Popowicza przytem nie z jakich- 
kolwiek innych motywów, jak tyl- 
ko z obowiązku publicystycznego, 
nakazującego nam oświetlanie dzia- 
łalności osób zajmujących odpowie- 
dzialne stanowisko w administracji, 
o których opinja publiczna powin- 
na być poinformowana. Ustalenie 
niesłuszności zarzutów, jakie do- 
chodzą do redakcji czasopism i są 
w nich wypowiadane, możliwe jest 
jedynie drogą rzeczowych sprosto- 
wań lub skierowania sprawy w 
każdym wypadku na drogę sądo- 
wą. Zarówno w interesie prywat- 
nym atakowanych przedstawicieli 
administracji, jak i w interesie pu- 
blicznym, leży wykrycie prawdy, a 
właśnie z przykrością stwierdzić 
musimy, że zasada nieprostowania 
zarzutów, której hołduje p. prezes 
Popowicz, w żadnym wypadku do 
ujawnienia całej sprawy nie do- 
pomaga. Red. 

LSS PROPRO TS SESI 
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3 wkrótce w kinie „HELIOS“. 
IGDNGOIOGONWGO0O0GOWGDO 

Poszkuje ię 2-0h pokoj 
z używalnością kuchni, bez mebli 
w centrum miasta na dogodnych 
warunkach ze wszelkiemi wygoda- 
mi, zgłoszenia: Biuro Adresewe 
Hetmańska 3 — A. Romanowska. 

  

Sprawa Kaczorowski contra red. Wścieklica. 
Wczoraj Sąd Okręgowy w Wil- 

nie przystąpił do rozpoznawania 
skargi Stefana Kaczorowskiego z 
Warszawy przeciwko red. Bol. 
Wścieklicy, jako b. redaktorowi od- 
powiedzialnemu czasopisma „Głos 
Akademicki", które to pismo w r. 
1924-ym zarzuciło p. Kaczorow- 
skiemu udział w  zajściach anty- 
państwowych, jakie rozegrały się 
na ulicach Warszawy w grudniu 
r. 1922. 

Przewodniczył prezes Wydz. 
Karnego Sądu Okręgowego sędzia 
Owsianko. Ponadto w skład sądu 
wchodzili sędzia Kontowt oraz sę- 
dzia honorowy Umiastowski. : 

Kaczorowski zjawił się na sali 
w towarzystwie rzecznika oskarże- 
nia mec. Engła. Red. Wścieklica— 
bez obrońcy i bez Świadków, tylko 
z pliką dokumentów. Świadkowie 
Kaczorowskiego, których przybycie 

z Warszawy zostało zapowiedziane, 
nie zjawili się. 

W czasie badania red. Wściekli- 
cy stwierdzono, że, mimo trwające- 
go blisko trzy lata postępowania 
sądowego, nie została mu wręczo- 
na skarga oskarżyciela Kaczorow- 
skiego. 

Red. Wścieklica wnosi wobec 
tego: 1) o odroczenie sprawy, u- 
możliwiające mu wezwanie šwiad- 
ków, 2) o przekazanie sprawy Są- 
dowi Okręgowemu w Warszawie, 
gdzie zamieszkują świadkowie, któ- 
rzy będą mogli przedstawić istotny 
stan: rzeczy. Po krótkiej wymianie 
zdań ze strony red. Wścieklicy i 
mec. Engla sąd ogłosił decyzję o 
odroczeniu rozprawy z tem, że 
wniosek o przekazanie rozprawy 
do S. O. w Warszawie będzie roz- 
patrzony po przedstawieniu go na 
piśmie. 
  

„O bluźnierstwo. 

29 września 1924 roku służąca 
rabina bożnicy przy ulicy Wiłko- 
mierskiej Nr. 100 Anna Miranow- 
ska zostawiła w mieszkaniu staro- 
sty szkoły żydowskiej przy bożni- 
cy, Abrama Mirańskiego, obraz z 
wizerunkiem Jezusa Chrystusa, a 
sama poszła sprzątać w mieszkaniu 
rabina. 

Gdy wróciła do swego pokoju 
obraza nie zastała. Ponieważ Mi- 
rański odpowiedział jej, że obraz 
wrzucił do wody, zaalarmowała o 
wypadku policję. Zjawiło się aż 3 
policjantów, którzy indagowali Mi- 
rańskiego, gdzie się znajduje obraz. 
Mirański miał odpowiedzieć: „to 
nie był żaden Święty obraz, to był 
rysunek, który wyobrażał psa, a 
zresztą ja nie wiem, gdzie on się 

znajduje". 
Urząd prokuratorski dopatrzył 

się w  powyższem blužnierstwa 
przeciwko Jezusowi Chrystusowi i 
pociągnął Abrama Mirańskiego do 
odpowiedzialności karnej z art. 73 
CZEK Ki 

Wczoraj sprawa ta znalazła się 
na wokandzie Wydziału Karnego 
Sądu Okręgowego. Oskarżenie 
wnosił pprok. Halicki. Bronił о- 
skarżonego mec. Andrejew. Jako 
powód cywilny wystąpił ze strony 
e Mekos Dono) apl. adw. Węsław- 
Ski. 

Rozprawa odbywała się przy 
drzwiach zamkniętych. 

Sąd pod przewodnictwem sę- 
dziego Owsianki, biorąc pod uwa- 
gę uprzednią niekaralność oskar- 
żonego i okoliczności łagodzące 
skazał go za bluźnierstwo przeciw 
Jezusowi Chrystusowi na 6 mie- 
sięcy więzienia, z zaliczeniem mu 
wykonania tej kary na przeciąg 4 
lat. Zdan. 

Echą kradzieży u Kamie- 
nieckiego. 

W tym samym dniu rozpatry* 
wano sprawę początkującego zło- 
dziejaszka Józefa Lichodziejewskie= 
go. W roku 1921 wespół z Stepa- 
nowym zawodowym złodziejem, 
który obecnie odsiaduje karę 2 
lat więzienia zakradł się do mie- 

szkania Kamienieckiego usiłując tam 
popełnić kradzież skór. 

Nieobeznanego jeszcze dobrze 
z fachem złodzieja mieszkaniowe- 
go  Lichodziejewskiego spłoszył 
szmer w sąsiednim pokoju. 

Józef Lichodziejewski został 
wczoraj skazany na 6 miesięcy 
więzienia z darowaniem mu na 
mocy amnestji 3 miesięcy i zawie- 
szeniem pozostałych 3 miesięcy 
na przeciąg 5 lat. (Zdan). 

owy wizytator Szkół p0- 
Wszechnych. 

Rozporządzeniem M. W. R. i 
O. P. z dniem 15 b. m. znany pe- 
dagog i działacz społeczny p. Ta- 
deusz Młodkowski, dotychczasowy 
dyrektor Męskiego Seminarjum Na- 
uczycielskiego w Wilnie, mianowa- 
ny został wizytatorem szkół po- 
wszechnych okręgu wileńskiego. 

Poprzednia długoletnia działal- 
ność p. Młodkowskiego, na stano- 
wisku kierownika oświatowego w 
wojsku, następnie zaś na stanowi- 
sku b. nauczyciela historji i wy- 
chowawcy starszych klas gimnazjum 
Mickiewicza, bądź w _ Zarządzie 
Związku Nauczycieli Szkół Po- 
wszechnych, wreszcie w Związku 
Strzeleckim jest ręjkojmią, że wre- 
szcie odpowiedni człowiek staje na 
odpowiedniem stanowisku. : 

Nie wątpimy, że p. Młodkow- 
ski, który jest daleki od wszelkich 
uprzedzeń narodowościowych i wy- 
znaniowych, potrafi zjednać sobie 
takąż sympatję, na nowej placów- 
ce pracy, jaka dotychczas go ota- 
czała. 

Znajomość potrzeb nauczyciel- 
stwa miejscowego i kraju naszego 
sądzimy, że pomoże p. Młodkow- 
skiemu w owocnej pracy, do któ- 
rej został powołany, — czego mu. 
serdecznie życzymy. 

Komunikują nam, że w sferach 
nauczycielskich nominacja p. Młod- 
kowskiego spotkaną została z wiel- 
kiem uznaniem. 

Jak się dowiadujemy p. Młod- 
kowski zgłosił ustąpienie ze sta- 
nowiska komendanta okręgu Zw. 
Strzeleckiego. 

  

  

  

KRONIKA. 
  

      

: Dziś: Gabryela Arch. 
Piątek | Jutro: Józefa Obl. N. M. P. 

18 Wschód słońca—g. 5 m. 46 
marca Zachód | g. 17 m. 43 

KOSCIELNA. 

— Nabożeństwo za duszęś.p. 
Józefa Montwilła. Staraniem Za- 
rządu Popierania Pracy Społecznej 
za spokój duszy Ś. p. Józefa Mont- 
wiłła odbędzie się w sobotę o g. 
Q.ej r. w Bazylice w kaplicy Św. 
Kazimierza nabożeństwo, celebro- 
wane przez ks. kanonika Jana 
Kretowicza. 

„OSOBISTE. 
— Powrót p. wojewody z 

Warszawy. W dniu 17, marca b.r. 
powrócił z podróży służbowej z 
Warzawy i objął z powrotem u- 
rzędowanie wojewoda wileński p. 
Władysław Raczkiewicz. 

URZĘDOWA 
— Posiedzenie Komisji Och- 

rony Lasów. W dniu 30 b. m. w 
sali koferencyjnej urzędu wojewódz- 
kiego odbędzie się posiedzenie Ko- 
misji Ochrony Lasów w sprawach 
związanych z wyrąbem lasu. 

— Przyjęcia u p. wojewody 
w dniu Imienin Marszałka Pił- 
sudskiego. 19 marca r. b. w dniu 
Imienin Prezesa Rady Ministrów i 
Pierwszego Marszałka Polski Józe- 
fa Piłsudskiego, p. wojewoda wi- 

leński Władysław Raczkiewicz bę- 
dzie przyjmował o godz. 14-ej i pół 
(14'/2) w Wielkiej Sali Urzędu Wo- 
jewódzkiego przedstawicieli władz, 
urzędów i organizacyj społecznych 
oraz prywatne osoby, pragnące zło- 
żyć na Jego ręce życzenia imieni- 
nowe dla pana Marszałka. 

— Zmiany granic w powiecie 
wileńsko-trockim. Niedawno uka- 
zało się rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych o zniesieniu 
gmin wiejskich. Bystrzyca, Land- 
warowo i Rukojnie i o otworzeniu 
gminy Michaliszki oraz o zmianie 
granic w powiecie wileńsko-troc- 
kim. 

Na mocy tego rozporządzenia 
teren gminy bystrzyckiej włączy się 
do gmin worniańskiej, niemenczyń* 
skiej i mickuńskiej. Teren zaś gm. 
Landwarowo przyłącza się do gm. 
rudomińskiej i trockiej. Dalej teren 
gminy Rukojnie przyłącza się do 
gminy mickuńskiej i szumskiej. Z 
gminy worniańskiej wyłącza się 
szereg miejscowości i tworzy się z 
nich nowa gmina wiejska Micha- 
liszki z siedzibą urzędu gminnego 
w miasteczku tejże nazwy. Pozatem 
szereg miejscowości łączy się z 
gm. worniańskiej do szumskiej, z 
niemenczyńskiej do podbrzeskiej, z 
trockiej do rudzkiej, z rudomiń- 
skiej do trockiej, z mickuńskiej do 
niemenczyńskiej. 

Powyższe rozporządzenie wcho- 
dzi w życie z dniem 1-go kwietnia 
1927 r. (S)



@ 

MIEJSKA. 

— Zatwierdzenie  protokułu 
Rady Miejskiej. W dniu 16 mar- 
ca b. r. wojewoda wileński za- 
twierdził protokuł posiedzenia Ra- 
dy Miejskiej m. Wilna z dnia 24 
lutego b. r. 

— O dodatkowe opłaty za 
elektryczność. Urząd wojewódzki 
skierował do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w celu zatwierdze- 
nia uchwałę Rady Miejskiej m. Wil- 

"na w sprawie dodatkowych opłat 
za elektryczność na |I| kwartał 
1927 r. 

SAMORZĄDOWA. 

— Budżety gminne. Jak wy- 
nika ze sprawozdania o budżetach 
gminnych wszystkie gminy na te- 
renie powiatu wileńsko-trockiego, 
prócz gminy orańskiej, która znaj- 
duje się w wyjątkowo ciężkiem po- 
łożeniu i daje deficyt — mają bu- 
dżety samowystarczalne. Gminie 
orańskiej mają przyjść z pomocą 
władze rządowe. (S) 

— Posiedzenie wydziału po- 
wiatowego sejmiku  wileńsko- 
trockiego. Najbliższe posiedzenie 
wydziału powiatowego sejmiku wi- 
jeńsko-trockiego odbędzie się 6 
kwietnia po powrocie starosty p. 
Witkowskiego z kursów dla staro- 
stów w Warszawie, na które wy- 
jężdża w dniu 26 b. m. (s) 

— 7 posiedzenia wydziału 
powiatowego sejmiku wileńsko- 
trockiego. Onegdaj odbyło się po- 
siedzenie wydziału powiatowego 
sejmiku wileńsko- trockiego. 

Na posiedzeniu po rozpatrzeniu 
całego szeregu drobnych spraw, 
przystąpiono do omówienia spra- 
wy protokułów gminnych, dotyczą- 
cych poprawek i prolongaty statu- 
tów budżetowych, które w więk- 
szości wypadków zatwierdzono. 

Potrzebny korepetytor 
z rekomendacją na wyjazd, 

5 w celu przygotowania ucznia 
„do 7 klasy, głównie mate- 
matyka i łacina. Trocka 11-15 
Radzymińska - Frąckiewiczowa 
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Dłużej zatrzymały się obrady nad 
sprawozdaniem sejmikowej komisji 

weterynaryjnej. Ze sprawozdania 

tego wynika, że w sejmikowej lecz- 

nicy znajduje się obecnie 315 sztuk 
chlewnego bydła. 

W dalszym ciągu obrad posie- 

dzenie udzieliło subwencji zakłado- 

wi ogólno-biologicznemu przy U 

S. B. 300 złotych z przeznaczeniem 

jej na przeprowadzenie badań Zie- 

lonego Jeziora, 1000 złotych bez- 

procentowej, długoterminowej po- 

życzki dla tworzącej się mleczarni 

spółdzielczej w  Jodziach, gminy 
mejszagolskiej. 

Na zakończenie wydział powia- 

towy omówił sprawę fatalnej gos- 

podarki Magistratu m. Trok opra- 

cowując sposoby jej naprawy. 
Sprawa ta jednak nie została 

ostatecznie omówiona i ma być 

przedmiotem obrad następnego po- 

siedzenia. 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY, 

— Z Tow. Kresowego b.woj- 

skowych. W niedzielę dnia 20 b. 

m. o godzinie9 rano, w Sali Kren- 

gla przy ul. Ludwisarskiej 4, od- 

będzie się ogólne doroczne zebra- 

nie członków T-wa Kresowego b. 

wojskowych. W razie braku kwo- 

rum O godzinie 9-ej, o godzinie 

11-ej — odbędzie się zebranie bez 

względu na ilość członków obec- 

nych. 

— Ogólne zgromadzenie ko- 
mitetu pow. wileńsko-trockiego 

L. O. P. P. W dniu 27 marca b. 

r. odbędzie się ogólne zgromadze- 

nie komitetu powiatowego wileń- 

sko-trockiego Ligi Obrony Powie- 

trznej Państwa. Porządek dzienny 

między innemi zawiera: 
1) Sprawozdanie zarządu i ko- 

misji rewizyjnej. 
2) Wybór zarządu i komisji re- 

wizyjnej. 
3) Wybór 2 delegatów na ogól- 

ne zgromadzenie Komitetu Woje- 

wódzkiego. (3) в 
— Polskie T-wo Pedjatryczne. 

W poniedziałek dn. 21. III. r. b. w 

sali „Kropli mleka“ (M. Pohulanka 

KU RJ E R 

trycznego z omówieniem przypad- 

ków chorobowych i pokazem ro- 

entgonogramów oraz referatem d-ra 

W. Szuniewicza: „Działalność po- 
radni kiłowej Kliniki Chorób Dzie- 

cięcych U. S. B. w ciągu 3 lat 

istnienia". 
Po ukończeniu posiedzenia na- 

ukowego odbędzie się roczne po- 

siedzenie Towarzystwa Zarządu z 

wyborami na rok 1927. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Delegacja Nauczycielstwa 
Szkół Srednich u pana ministra 
Oświaty. Pan minister Oświaty 
przyjął dnia 14 b. m. na posłucha- 
niu delegację Związku Zawodowe- 
go Nauczycielstwa Polskich Szkół 

Średnich w osobach: prezesa A. 

Rudnickiego, sekretarza Dr. Eug. 

Seiferta, Stefana Łaganowskiego i 

St. Cholewy. Delegacja wręczyła p. 

ministrowi memorjał w sprawie 

nauczycieli szkół prywatnych wraz 

z projektem stabilizacji, poruszyła 

rozporządzenie w sprawie praktyk 
religijnych, informowała się co do 

zniesienia ustawy sanacyjnej, przed- 

stawiła konieczność przyśpieszenia 
wydawania dyplomów, wreszcie 
wniosła kilka spraw drobniejszych. 
Delegacja wyniosła z audjencji, 
trwającej blisko godzinę, jaknaj- 

lepsze wrażenie, oraz przekonanie, 

że ma w p. ministrze szczerego о- 

rędownika interesów szkolnictwa i 

nauczycielstwa, świadomego celów 
i dróg postępowej demokracji. 

SPRAWY ROBOTNICZE, 
  

— Pożyczki na zatrudnienie 
bozrobotnych. Dowiadujemy się, 
iž w dniach najbliższych ukaże się 
zarządzenie ustalające sposób udzie- 
lania związkom komunalnym poży- 
czek długoterminowych i wielkopro- 
centowych w celu zatrudnienia bez-- 

robotnych. 
Przedsiębiorstwa prywatne rów- 

nież będą mogły na pewnych wa- 
runkach korzystać z tych pożyczek. 
Pożyczki takie udzielane będą przed- 
siębiorstwom, zatrudniającym mini- 
mum 75 robotników w wysokości 
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zasiłków, które pobierali robotnicy 
z doraźnej akcji 'państwowej, gdy- 
by nie byli zatrudnieni. 

Podania o pożyczki tego rodza- 
ju rozpatrywane będą przez woje- 
wództwo względnie Komisariat Rzą- 
du w porozumieniu z Izbą Skarbo- 
wą i kierowane z wnioskiem do 
Banku Gospodarstwa Krajowego, 
który po zbadaniu stanu wypłacal- 
ności starającego się udzielać bę- 
dzie pożyczek. (8) 

Z POCZTY. 

— Wsprawie przesyłek poczto- 
wych. Jak wiadomo Wileńska Dy- 
rekcja Poczt i Telegrafów urucho- 
miła ostatnio kilka wozów, które 
rozwożą przesyłki paczkowe bez- 

pośrednio do mieszkań adresatów, 
pobierając od tych, którzy nie przyj- 

mują paczek specjalne opłaty, do- 

chodzące do 80 groszy od paczki. 

W ostatnich dniach dają się z 

tego powodu zauważyć wśród sfer 
kupieckich objawy niezadowolenia. 
W wielu bowiem wypadkach za 

małe paczki o nikłej wartości mu- 

szą płacić po 80 groszy. Podobne 
wypadki zachodzą przeważnie w 
w soboty, kiedy Żydzi z powodu 

soboty nie przyjmują paczek. W 
związku z tem Związek Kupców 

Żydowskich ma wysłać do Dy- 
rekcji odpowiedni memorjał. 

NADESŁANE. 
— Dn. 18.1I] 27 (piątek) o godz. 

19-tej (T-mei) w Sali Śniadeckich 
U. S. B. odbędzie się odczyt prof. 
d-ra H. Rawida p. t. „Szkoła twór- 
cza, jako koncepcja nowej ery kul- 

turalnej*, urządzony staraniem 
„Koła Miłośników Szkoły Twór- 
czej”. 

Wstęp 1 zł. 3874. 

ROZ.:£. 

— Sprostowanie. W ogłoszo- 
nym wczoraj składzie Komitetu 
Obywatelskiego Obchodu Imienin 
Marszałka Piłsudskiego opuszczo- 
ne zostało nazwisko p. pułkowni- 
ka Pasławskiego, dowódcy 6-ej 

Teatr i muzyka. 
— Reduta ua Pohulance. Dziś po 

raz drugi „Sen* Felicji Kruszewskiej u- 
jęte w siedem obrazów scenicznych, od- 
zwierciadlających sprzeczne dążenia, oby* 
czaje i zwyczaje powojennego społeczeń- 
stwa. || ь 

Ujęcie sceniczne tego utworu jest 
dostosowane do sennych przejaskrawień, 
odbiegających niejednokrotnie od logiki 
życia na jawie. 

W niedzielę wieczorem po raz trzeci 
„Sen* Kruszewskiej. 

Bilety i abonamenty sprzedaje co- 
dziennie biuro „Orbis*, Mickiewicza 11, 
od 10 do 4.30 popoł. w dnie powszednie, 
iod 10 do 12 w niedziele i święta. Ka- 
sa Reduty czynną jest od 5-ej popoł., w 
dniach przedstawień popołudniowych 
od li-ej rano. 

— Orkiestra Namysłowskiego w 
Reducie. W niedzielę o godz. 4-ej popoł. 
i poniedziałek o godz. 8 ej wiecz. tylko 
dwa występy znakomitej orkiestry ludo- 
wej pod dyrekcją Stan. Namysłowskiego 

Niedawno orkiestra Ludowa powró- 
ciła z Ameryki, gdzie została odznaczona 
gwiazdzistym sztandarem i wieloma zło- 
temi medalami. 

W programie utwory swejskie i obce 
oraz słynne mazury Karola Namysłow- 
"skiego. 

— Z Teatru Polskiego. Dziś „Me- 
cenas Bolbec i jego mąż*. 

— W poniedziałek po raz pierwszy 
„Jedyny poranek* Molnara. 

W sobotę o godz. 4 m. 30 popoł. 
„Uśmiech losu” Wł. Perzyńskiego. 

„— W niedzielę о godz. 3 m. 30 pp. 
„Wielka księżna i chłopiec hotelowy*— 
Savoira. 

— Koncert pożegnalny I. Dubiskiej. 
Przyjęta z takim entuzjazmem w Wilnie 
znakomita skrzypaczka l. Dubiska, wy- 
stąpi jeszcze raz z własnym recitalem z 
inicjatywy Wileńskiego Towarzystwa Fil- 
„harmonicznego. 

W najbliższą niedzielę odbędzie się 
w Teatrze Polskim o godz. 12 m. 30 pp. 
poranek niezrównanej wirtuozki z bardzo 
bogatym programem (między  innemi: 
Beethoven, Karłowicz, Tartini, Smetana, 
Sarassate). 

W ten sposób będą mogli usłyszeć 
świetną wiolinistkę nietylko jej dawni 
entuzjaści, ale i ci liczni młośncy mu- 
zyk , którzy przed koncert: m Szymanow= 
skiego Oueszli od kasy, wyprzedanej na 
kilka godzin przed wtorkowym wieczo- 
rem. 

Akompanjować będzie J Guzewicz. 
Bilety od 50 gr. nabywać można w 

*kasie Teatru Polskiego od g. 11-ej r. do 
9.ej wiecz. bez przerwy. 

Do sprzedania 

  

kontuar sklepowy. 
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Radjo. 
PIĄTEK 18 marca. 

Warszawa 10 kw. 1111 m. 

15.00. Komunikaty: gospodarczy i meteo- 
rologiczny. 
15.30. Stacja nieczynna. 
16.30. Komunikat harcerski. 
16.45. Program dla dzieci. 
17.40. Koncert popołudniowy kameralny. 
18.40. Rozmaitości wygłosi p. Lawiński. 
19.00. Odczyt p. t. „Boks u nas i zagra- 

nicą”, — wygłosi red. Wiktor Junosza- 
Dąbrowski. 

19.30. Komunikat rolniczy. 
20.10. Przerwa. Prawdopodobnie komu- 

Z: 
20.15. Transmisja z Filharmonji koncertu 

symfonicznego. Wykonawcy: Orkiestra 
Filharmonji Warszawskiej. 
Sygnał czasu. Komunikaty prasowe. 

Program koncertów zagranicznych. 
Rzym 422,6 m. 

20.45. Wieczór lekkiej muzyki. 

Zurych 494 m. 

20.00. Koncert organowy. 

Wiedeń 7 kw. 517,2 m. 

19.00. Transmisja z opery. 
  

Rozmaitości. 
Niezwykłe polowanie. 

Z Bombaju donoszą do londyńskie- 
go „Timesa“: 

Jeden z korespondentów pisze z 
Ahmadnageru (prowincja Bombaju, na 
granicy Heidarabadu): 

ona jednego z oficerów, mieszkająca 
w obrębie koszar, wchodząc do pokoju 
bawialnego swej willi, ujrzała zdumiona 
wielką panterę w tym pokoju. Na szczę- 
ście zwierz był zwrócony do niej tyłem, 
krocząc zwolna w kierunku pokoju sy- 
pialnego. 

Nie tracąc przytomności umysłu, żo* 
na ofcera, ujrzawszy, że pantera znik- 
nęła w tym pokoju, pośpieszyła za nią i 
zatrzasnęła drzwi. 

Gdy na wszczęty alarm nadbiegł ofi- 
cer z bronią w ręku i zajrzał przez okno 
do sypialni, ujrzał panterę zaczajoną 
za szafą. Rzucił więc w kierunku szafy 
kilka kamieni, co w końcu zniewoliło 
zwierza do wychylenia łba z ukrycia, w 
tejże jednak chwili oficer celnym strza- 
łem powalił panterę trupem na miejscu. 

ak okazały ślady, pantera przywę- 
drowała z daleka i włóczyła się pomię- 
dzy barakami koszar przez całą noc, zra- 
na zaś wkroczyła do pierwszego domu, 

    

        
    
              

poleca 

„. D.H.F.Mieszkowski 
Wilno, ul. Mickiewicza 23, tel. 2-99. 

Na prowincję wysyłamy towary za zaliczeniem. 3887 

własnym (ul. Wileńska 33). 

Uprasza się pp. Członków St-nia o 
konieczne i punktualne przybycie. 

Rada Stowarzyszenia. i? 20 gr. Gabinety. 

    
  

pro - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

amcze, Królewska Nr. 9. 
niadania, R: i kola- 

Obiad z 3-ch dań 

  

Popierajcie Ligę Zeglugi 

Morskiej i Rzecznej ! 

Akuszerka 
W. Śmiałowska. Lida na 

Przyjmuje od g. 9 do 19. backiego 

dan: 
gub. książ. vai 

Mickiewicza 40—6. 3734 uniewažnia się. 

od godz. 8—10 i 4—6. 1) odbędzie się naukowe posiedze- nie Wil. Oddz. Pol. Tow. Pedja- Brygady K. O. P. Ul. Wileńska 12—5a którego drzwi zastała otwarte. 

Dziś uroczysta premjera! Niebywata sensacja dla Wilna! Wielki film Polski! RGG GOO GOGO OOGOGOG [DOMY DOCH ° ° „ ; 

: 46 (LUNATYCZKA). 9 wielkich aktów niesamowi- bohatera lotu SZEŃ ZA DOCHODO- „lų -Rubin 

Kino kameraire | „ORLĘ* Sa wrażeń z udziałem ZNANEGO KAPITANA Rolestawa Onlińskiego, Warszawa —- = ky kia Solidnie ы .‚, id sa lim. 

Polonja Tokio—Warszawa. W rol. główn.: Marja Majdrowiczówna, Hanka Ordonówna, Ninka Wilińska, Jadwiga T-H0 diecėis D HK lokujemy każdą ul. Dominikańska 17, 

Daczyńska i inni. Rzecz dzieje się współcześnie w Warszawie i Zakopanem. W scenie zbiorowej: zespół 5 PZACHĘTA* Gdań: telef. 10-58. b-1236 

Mickiewicza 22. | baletowy Koszutski-Girls. Zdjęcia nad Tatrami. Dancingi, wędrówki nocne. Legenda o skarbach Janosika, „POGOŃ Kwi, aero tela] SME pieniężną 0 

ukrytych w Tatrach. UWAGA! Nie zważając na kolosalne koszta tego obrazu ceny miejsc pozostają nie- WYDAWNICZE 9 05 › piętro, 3886 3718-2 T ad erski Wilen- 

podniesione. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
"UD. Wileńskie Biuro ska gc” 0. Mados 

SR 5.0.0 Komisowo -Handlowe 1 zł. Strzyżenie Кя 

Kino - Teatr ° 99 _ Potężne arcydzieło w/g nieśmiert, 46 DOMEK z OGROD- ы „1 pa ž 

„| "a suie „Studnia J akóba”. „pc Pow Bro. „| DRUKARNIA „PAX” | | SEM ze 2% dola | nieiewieza Zi te 1sz lea "męski," Obługią 

„Helios N zwi Na ności. w Wład: io zai w Pa * UL. Św. IGNACEGO 5. WILNO. ape da META, 3844 : k 2 i e 

ję: Na żadanie publiczności. Cu rzepowiada pizyge- Telefon Nr 8—93 idańska | tetro | | SUMY od 200 — 600] 06 IitoŚCi 

Wileńska 38. a SCENIE: natury. telep.-jasnowidzący adzio AWIPIICZ. ;ość. Odgaduje myśli. Gdańska 6, | piętro DOLARÓW atyche wych sera 

NE Rae z tele 9-06. 3883 | | miąst ulokujemy bar. | udale się z prośbą była 

| KINO Dziš premjera. Wielki film Polski. i introligatorskie szybko i dokładnie. | ezmuuwwmawawme |do korzystnie na l | maj aa 

Stella* 9 aktów niesamowitych wrażeń z udziałem kapitana ZO RA UNKOWE, į jako“ DOG HK. = ch ai 

- i В „ZACHĘTA* Gdańska | Starców, a znajdująca się 

w RL Bolesława Orlińskiego. KSIĄŻKI | BROSZURĘ, zZACHĘTA Gdańska | obecnie bez żadnych 
ul. Wielka 30. s : TABELE, BILETY, PLAKATY środków do życia, 

у Ceny miejsc od 80 gr. Ceny miejsc od 80 gr. DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 3884 Glicąc choć coskolwi 

łóżka angielskie I „Optyiai“ аака рт CENYYKONANIE DOKŁADNE | SUMIENNE. | | SOLIDNE Binro Elektro | Radjo- zg owcza žycie žaimuje 

ay  DOIOGZNE WANE AEUTANIE | A 55500 || на kęrpów sa 
‚` МЕВБ * i i L н 

- i i eniccy, Wilno, шй а 
A › ° 

M ia, UCI S-ka“. Całonków St-nid Tech. Polskich aa o Mali aro Cerata, linoleim, obadaiki jutowe, : ss Šiu Najtańsze żródło zakupu handel uliczny, saražoną 

s) . я SERY ‹ brezent do i pilśniaki po ce- ы e nicznych i rad h. bawiani 3 ё 

МЕ'ВЪЕ gięte SĘ „MORELE Słómany, odbędzie się we czwartek dnia 31-go pod o ya wycieraczki, "wozów, KalOSZE ich najtańszych i zada = Ceny A me. Dego Sao 

materace, kredensy, stoły, krzesła, szafy rca dzinie 7 wiecz. w lokalu 13655 1, WŁŁDSZTEJNA, Rudnicka 2. sss. : Prosimy 0 przekonanie a więc ludzi lito- 

garnitury salonowe, meble biurowe i t.p. poza 1. WIŁDSZTEJNA, R > się. 3262 Ściwego serca © pomoc 
pieniężną, aby nie — 
z głodu wraz ze staremi 

ma kai Gar. ме rzyj Ri imię Ja Gar- Ofiar: muje Re- 
„, rocznik 1895, dakcja is Gusa: 

3882 skiego”, Jagiellońska 2, 

  

JACK_LONDON. 

° М1К. ° 
Mik po przebudzeniu miał inne 

zupełnie prawdziwe stado. Składa- 

ło się ono ze Stewerda, Kwaque'a, 
Cocky i Serapsa; biegał z nimi, jak 
poprzednie pokolenia biegały pod- 

czas łowów z podobnemi sobie is- 
totami. Legowiskiem tego stada 

była sterownica, poza sterownicą 

zaś rozciągał się cały Świat, któ- 

rym był statek Mary Turner, ko- 

łyszący się, podrzucany przez fale 
na powierzchni mniej lub więcej 
wzburzonego morza. й 

Lecz bok okrętu i przebywają- 
ce tam towarzystwo więcej zna- 

czyły dla Mika niź zwykłe stado. 

Było to jednocześnie niebo, gdzie 

mieszkał Bóg. Człowiek dawno 

odkrył Boga, czasami z kamienia, 

gliny lub ognia, umieścił go na 

drzewach, w górach i pośród 

gwiazd. Człowiek bowiem zauwa- 

żył, że przemija, opuszcza swoje 
plemię, rodzinę, jednem słowem 

grupę do której należy, i która 

właściwie nie była niczem innem 

jak tylko stadem ludzkiem. Czło- 
wiek nie chciał opuścić stada. W 

wyobraźni swej przeto obmyślił 

inne stado, wieczne, w którem za- 
wsze trwać będzie. Obawiał się 

ciemności, w którą, jak widział od- 

chodzili wszyscy ludzie, zbudo- 

A 

wał przeto poza cieninością pięk- 

niejszą krainę, lepszy teren łowów, 

weselszą i mocniejszą salę biesiad 

i nazwał ją niebem. 
Jak najdawniejszy i najniższy 

typ pierwotnego człowieka, Mik 

nigdy nie marzył o  wywyższeniu 

swego własnego cienia i o uwiel- 

bianiu go jako boga, urobionego 

nie na jego podobieństwo, O czte- 

rech nogach i pokrytego włosem, 

lecz postać z krwi i ciała, dwuno- 

żną, bezwłosą, wznoszącą się pro- 

sto ku górze Stewarda. 

XV. 

Gdyby wiatr nie uciekł naza- 

jutrz po decyzji skierowania okrę- 

tu do wysp Marquesses, gdyby ka- 

pitan Doane, podczas posiłku po- 

łudniowego nie narzekał raz jesz- 

cze na brak drugiego chronomet- 

ru, gdyby Szymon Nishikanta nie 

wpadł w gniew z tego powodu i 

nie wyszedł na pokład ze strzelbą, 

by upatrzyć sobie jakiego mors- 

kiego obywatela do zabicia, gdyby 

ten obywatel, jaki wypłynął z fal, 

tuż przy okręcie był delfinem, al- 

batrossem, lub czemkolwiek _in- 

nem, lecz nie ogromną, na osiem 

stóp długą krową wieloryba w to- 

warzystwie  cielęcia — gdyby w 

tym łańcuchu wypadków zabrakło 

choć jednego ogniwa, statek Mary 

Turner dopłynąłby niewątpliwie do 

wysp Margueses, napełnił wodą 
baryłki i wyruszył znowu na po- 

szukiwanie skarbów: los Mika, 

Wydawca fów Wyda» .Pogoś" sp. z et @ёъ 

Kwaque'a Daga i Cocky byłby zu- 

pełnie inny i może mniej straszny. 

Lecz wszystkie ogniwa łączyły 

się ze sobą dokładnie. Skuner 

wśród martwej ciszy spoczywał na 

olbrzymiej gładkiej przestrzeni mo- 

rza, płótna żaglowe i powrozy 

zwisały bezwładnie przy masz- 

tach, gdy Szymon Nishikanta posłał 

kulę małemu wielorybowi. Cudem 

prawie strzał zabił cielęcia. Było 

to, jakby położenie słonia ziarn- 

kiem grochu. Cielę jednak nie sko- 
nało natychmiast. Zaprzestało tyl- 

ko swych podskoków i leżało drżą- 

ce na powierzchni oceanu. Matka 

znalazła się przy niem w chwilę 

potem, jak było trafione, i ci, co 

patrzali na nią z pokładu, zauwa- 

żyli jej trwogę i niepokój. Podpie- 

rała cielę swem olbrzymiem ramie- 

niem, pływała naokoło niego, po- 

tem obok niego, dotykając go i 
wspierając nieustannie. 

Wszyscy na podkładzie Mary 
Turner przybliżyli się do poręczy 
pomostu i spoglądali lękliwie na 

zwierzę, równie długie jak cały 

skuner. 

„Gdyby zrobiła z nami to, co 

tamta uczyniła z Essexem*, zwró- 

cił się Dag Daughtry do Starego 
Marynarza. 

„Spotkałoby nas tylko to, na 

cośmy zasłużyli*, brzmiała odpo- 

wiedź. „Nie było żadnego powodu 
— to lekkomyślny, okrutny uczy- 

nek". 

Mik odczuł ogólne podniecenie, 

nie mógł jednak widzieć co się 

dzieje, przeszkadzała mu bowiem 

wysoka burta, wskoczył przeto na 

dach od kajuty i na widok potwo- 

ra zaczął szczekać wyzywająco. 

Wszystkie oczy zwróciły się ku 

niemu z przestrachem. Steward 

szeptem kazał mu milczeć. 

„To już ostatni raz”, wyszeptał 

Grimshaw do Nishikanta drżącym 

z gniewu głosem. „Jeśli raz je- 

szcze w ciągu tej podróży strzelisz 

do wieloryba, skręcę twój podły 

kark. Możesz być pewny. Uczynię 

to. Oczy ci powybijam*. 
Żyd uśmiechnął się blado i 

gwizdnął. „Nic się nie stanie. Nie 

wierzę, aby Essexes był zatopiony 

przez wieloryba". 
Zachęcane przez matkę, kona- 

jące cielę czyniło spazmatyczne wy- 

siłki, by płynąć dalej, jednak na- 

daremnie, przewracało się wciąż 

z boku na bok. 
Pływając wokoło niego, matka 

wypadkowo musnęła bok Mary 

Turner i Mary Turner podniosła 

się o jard, lub może więcej w gó- 

rę, od strony prawej burty. Nie 

skończyło się jednak na tem le- 

ciutkiem mimowolnem dotknięciu. 

Przestraszona zetknięciem ramienia 

z czemś nieznajomem, machnęla 

ogonem. Uderzenie trafiło w po- 

ręcz z przodu statku, przebiło w 

w nim otwór, jak gdyby to było 

pudełko cygar, i rozsypało kawałki 

na  okładzie. 
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Nic więcej i cała załoga okrę- 
tu spoglądała w milczeniu ze stra- 

chem na potwora morskiego, Za- 

skoczonego stratą swego potomka. 

W ciągu godziny, podczas któ- 
rej statek i dwa wieloryby coraz 
więcej oddalały się od siebie, cielę 
kilka razy próbowało płynąć, lecz 
nadaremnie. ' Następnie zaczęło 
drżeć i drżenie to przeszło w gwał- 
towne zanurzanie się w wodę i 
machanie ogonem. 

„To ostatnie drgnienia“, rzekł 
zcicha Stary Marynarz. 

„Do licha, skonało* rzekł ka- 
pitan Doane pięć minut późni:j. 

„Któżby w to uwierzył? Żeby tak 
z pół godziny dobrego wiatru, mo- 
glibyśmy oddalić się od tego 54- 
siedztwa“. 

„Zdaje mi się, że już czuję po- 
dmuch“, rzekł Grimshaw. 

Kapitan Doane wstrząsnął gło- 
wą i wzrokiem pełnym obawy 
spoglądał w dal, szukając nada- 
remnie na falach śladu wznoszące- 
go się wiatru. Lecz wszystko było 
spokojne, równe, każda fala wzno- 
siła się cicho, przelewała błyszczą- 
co srebrzystą pianą. 

„Wszystko dobrze”, uspakajał 
Grimshaw. „Już odpływa, oddala 
się coraz więcej *. 

Oczywiście, wszystko dobrze, 
i zawsze było dobrze”, odezwał się 
Nishikanta, ocierając pot z twarzy 
i szyi i patrzał wraz z innymi na 
oddalającego się wieloryba. „Trze- 

ba przyznać, że odważna z was 
kompanja, tracicie głowę Zz powo- 
du ryby”. 

„Zauważyłem, że oblicze twoje 
mniej żółte niż zwykle”, drwił 
Grimshaw. „Musiałeś to wziąć do 
serca”. 

Kapitan odetchnął z ulgą. Wra- 
żenie było zbyt silne, by mógł 
wtrącić się do rozmowy. 

„Żółty jesteś”, ciągnął dalej 
Grimshaw, „cały żółty*. Skinął 
głową do Starego Marynarza. „Ten, 
to przynajmniej mężczyzna. Nie 
zżółkł. Nawet nie mrugnął okiem, 
a ręczę, że więcej wiedział o nie- 
bezpieczeństwie, niż ty. Gdyby bu- 
rza miała mię wyrzucić na wyspę 
bezludną z tobą lub z nim, zaw- 
pr: c wą jego towarzystwo. 

ešli“... 
Przerwał mu nagły okrzyk maj- 

tków. 
„Na Boga!" 

kapitan Doane. 
Olbrzymi wieloryb odwrócił swą 

postać i płynął wprost na nich na 
samej powierzchni fal. Płynął z 
taką szybkością, że nos jego prze- 
rzynał drogę wśród wody, jak to 
czyni dreadnought lub wielki pa- 
a 2 > 

„Trzymać się mocno!* krzykni 
kapitan Doane. rj 

(D. c. n.) 

westchnął głośno 

Bars kis wiz A Fararawski


