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o czem zawiadamiają pozostali w nieutulonym żalu 

brat, siostra, szwagier, bratowa, siostrzeńcy i siostrzenice. 
O dniu pogrzebu nastąpi osobne zawiadomienie. 

ROLEW 

  
Angielskie došiviadezenię społeczne. 
Zagadnienie robotniczego ruchu 

zawodowego i jego stosunku do 

"państwa zaprząta dziś umysły ca- 

łej Europy Zachodniej. 

Najradykalniej rozwiązane we 

Włoszech, świeżo przeniknęło do 

konserwatywnej Anglji, która w tej 

chwili szuka iście rewolucyjnego, 
jak na tamtejsze stosunki, rozwią- 

zania. Decyzja rządu londyńskiego 

wywołana jest niewątpliwie tem 

groźnem memento, jakie dla życia 

gospodarczego i politycznego W. 
„Brytanji zarysował niedawny strajk 
górniczy wraz z próbą strajku po- 

wszechnego. Porażka związków ro- 

botniczych przyniosła falę reakcji, 
która zmusza je dziś do ustąpienia 
z dawniej wywalczonych pozycyj. 

Projekt rządowy przewiduje roz- 

różnienie strajku „legalnego” od 

„nielegalnego”". Do tej ostatniej kate- 
gorji zaliczone zostają strajki,wycho- 
dzące poza zasadnicze zadanie 

"| Obrony interesów pracy w danej ga- 
łęzi produkcji i obliczone na wywar- 
cie nacisku na rząd. Zakazane więc 

%ą strajki polityczne oraz strajk 

E odis, jako zagražający na- 

byt silnie życiu gospodarczemu. 
', Zabroniona zostaje agitacja za straj- 

0Й Мет nielegalnym. Niedopuszczalne 

) Są represje w stosunku do człon- 

1 |ków związków zawodowych, którzy 
'|nie przystąpili do strajku, choćby 

ten był legalny. Związkom zawodo- 

ri wym nie wolno będzie prowadzić 
edlakiejkolwiek akcji politycznej oraz 
w [wydatkowania na ten cel pieniędzy 

kóz kasy związkowej. Urzędnicy pań- 
iKlstwowi i pracownicy zakładów uży- 
, eczności publicznej mogą należeć 

„jsłtylko do odrębnych związków, nie 

wiązanych «z całokształtem życia 
tawodowego państwa, przyczem nie 

uómają prawa strajku. ' 
Ciekawy jest również artykuł, 

tóry zabrania samorządom i in- 

ym związkom przymusowym sta- 

ania kandydatom do służby w 

hich warunku przynależności do 

wiązków zawodowych. Przepis 

m skierowany jest przeciwko 

ocjalistycznym władzom miejskim. 
) Jak widzimy, projektowana u- 

tawa przewiduje b. znaczne ogra- 

iczenie ruchu zawodowego. Jeśli 

Anglji zdecydowano się na po- 

obny krok, to musiał on być 
powodowany jakiemiś zjawiskami 

ierwszorzędnej wagi. Niektórzy 
agraniczni komentatorowie twier- 

ą, że chodzi tu o osłabienie 

pływu związków zawodowych, 

    

          

    
   

     

    

    

   

   

   
   

   
    

  

   

     

    

aby łatwiej wymóc obniżenie płac, 

przedłużenie czasu pracy i zmniej- 

szenie świadczeń społecznych i w 
ten sposób zmniejszyć koszta pro- 
dukcji. _ 

Jest to pogląd niesłuszny. Jak 
stwierdzają poważni obserwatoro- 

wie angielskiego życia gospodar= 

czego, W. Brytanja cierpi z powo- 
du przestarzałych metod pracy i 
zacofania pod względem technicz- 
nym. Konkureńcja amerykańska i 
niemiecka, jak twierdzi jeden z wy- 
bitnych ekonomistów angielskich, 
zmusza W. Brytanię do prawdzi- 
wej rewolucji gospodarczej, która 
przełamać musi angielski konser- 
watyzm w pierwszym rzędzie w 
dziedzinie techniki. Sprawa wyna- 
grodzenia za pracę ma wobec te- 
go stanu rzeczy drugorzędne zna- 
czenie. 

Chodzi zatem o co innego, o 
ograniczenie roli trade - unionów, 
które stały się po wojnie prawdzi= 
wem państwem w państwie, zdol- 

nem do dyktowania warunków włz- 
dzóm legalnym.  Przeszłoroczny 
strajk angielski z zatargu między 
robotnikami i przedsiębiorcami 
przerodził się w walkę między #га- 
de-unionami a parlamentem. 

Powtórzenie się takiego zatargu 
naraża państwo na olbrzymie nie- 
bezpieczeństwo. Mimo wątpliwej 

słuszności niektórych przepisów i 
braku równorzędnego ograniczenia 
związków przedsiębiorców, co na- 
daje projektowi angielskiemu pięt- 
no reakcji w interesie klas posia- 
dających, niepodobna nie uznać, 

że reforma dotychczasowego stanu 

rzeczy była konieczna. Jest ona 
potrzebna i wręcz konieczna wszę- 
dzie, gdzie związki zawodowe do- 
chodzą do decydującego znaczenia. 

Zajęte wyłącznie osiągnięciem 
możliwie największych zdobyczy 
dla klasy robotniczej związki za- 

wodowe skutkiem swej potęgi 

wpływają dziś poważnie na losy 

państwa, za które nie ponoszą je- 

dnak żadnej odpowiedzialnošci, 

spadającej całym ciężarem na bar- 

ki legalnych władz. Państwo, które 

chce żyć bez grożnych wstrząśnień 

i rozwijać się, musi znaleźć drogę 
do rozwiązania zagadnienia zawo- 

dowego. Ruch zawodowy musi być 
ujęty we właściwe koryto. ldzie o 
zagadnięnie b. trudne, któremu w 

różnych krajach wielce różnorod- 

nie starano się sprostać, zależnie 

od miejscowych warunków. W Pol- 

Konilikt o Albanję zaostrzył się. 
GENEWA, 20-IV. (Pat). Szwajcarska agencja donosi, że w genew- 

skich międzynarodowych kołach politycznych ustala się coraz bardziej 
przekonanie, że ponownie powstałe między Włochami a Jugosławią na- 
prężenie może być złagodzone jedynie przez odwołanie się Jugosławii 
do Ligi Narodów, i że zagadnienie albańskie jedynie w tej drodze może 
uzyskać trwałe rozstrzygnięcie. 

Pokój na Bałkanach nie będzie mógł być zagwarantowany dopóki 
uregulowanie sprawy albańskiej nie nastąpi w drodze międzynarodowe- 
go porozumienia. 

Wysyłka wojsk na granicę jugosłowiańską. 
LONDYN, 20-IV. (Pat). „United Press” donosi z Aten, że w Al- 

sbanji czynione są zupełnie jawnie przygotowania wojenne. 
Trzy bataljony odeszły wczoraj z Elbahan nad granicę jugosło- 

wiańską. 2 

Nowy zamach stanu w Grecji? 
ATENY, 20. IV. (Pat.) United Press dowladuje się, że w kołach oficerów, bę- 

dących stronnikami Venizelosa planowany jest nowy spisek, mający na celu obalenie 
gabinetu koalicyjnego. с 

„ Oficerowie zamierzają przedewszystkiem przeszkodzić planowemu zamiano- 
waniu 600 oficerów rojalistycznych, a pozatem domagają się rozwiązania parlamen- 
tu i wyboru przez nową lzbę i nowy Senat, Venizelosa na preżydenta republiki. 

Po likwidacji zafargu Sowietów z Szwajcarją. 
GENEWA, 20.IV. (Pat). Prasa szwajcarska powitała bez entuzjaz- 

mu zawarcie z rządem sowieckim ugody w sprawie likwidacji zatargu 
wynikłego z powodu zabójstwa Worowskiego. Wiele dzienników wyra- 
ża nawet obawę, czy z konsekwencyj tego faktu, mianowicie z udziału 
Sowietów w konferencji rozbrojeniowej i gospodarczej nie wyniknie 
uznanie rządu sowieckiego przez Szwajcarię, co byłoby sprzeczne z 
większością tutejszej opinii publicznej. 

Udział Sowietów w konferencji gospodarczej? 
BERLIN. 20. IV. (Pat.) Jak donoszą dzienniki, ambasador sowiecki 

w Berlinie Krestinski udał się na urlop wypoczynkowy do Moskwy. 
„Preussische Kreuzztg* zaznacza, że mimo prywatnego charakteru wy- 
jazdu ambasadora, pobyt jego w Moskwie, w związku z planowanym 
udziałem Sowietów w konferencji gospodarczej, ma poważne znaczenie. 

 RAADIACZYAZECKCLADOA 

Echa procesu „Motogi“. 
BERLIN, 20.IV (Pat). „Deutsche Allg. Żtg* donosi w depeszy z Rygi: Trzej 

dyrektorowie przedsiębiorstw sowieckich, którzy w procesie „Mołogi* skazani zo- 
stali na karę śmierci, wnieśli odwołanie do najwyższego trybunału rewolucyjnego. 

Trybunał zamienił karę śmierci dyr. Sytnikowowi na 10 lat więzienia, zatwier- 
dzając jednak wyroki, skazujące na karę śmierci dyrektora filji moskiewskiej trustu 
Aserbejdżańskiego i kierownika oddziału tegoż trustu Kirejewa. Wykonanie wyroku 
ma nastąpić w dniach najbliższych. 

Ujęcie fałszerza banderoli celnych. 
BERLIN, 20. IV. (Pat.) W pościgu za współwinnymi oszustw celnych dokony. 

wanych przez niemieckie fabryki tytoniowe drogą puszczania w obieg fałszywych 
banderoli celnych, policja akwizgrańska aresztowała w pobliżu granicy niemiecko- 
francuskiej głównego sprawcę w osobie niejakiego Wilhelma Katzke. 

    

W sobotę, 23 kwietnia w lo- 
kalu Stowarzyszenia Techników 

(ul. Wileńska 33) 

ZABAWA TANGGZNA 
na rzecz kolonij letnich dla naj- 
biedniejszej dziatwy szkół po- 

wszechnych. 
4199 Początek o godzinie 9. 

T i, TS 

sce jesteśmy w każdym razie b. 

dalecy od zdecydowanych posunięć 

w tym kierunku. Ani w sferach po- 

litycznych, ani w publicystyce ja- 

kiekolwiek poważne projekty w 

tej dziedzinie nie ujrzały dotąd 

światła dziennego. B. W. 

    

Kongres Estoūskich Związków 
Lawodowych. 

TALLIN, 20.IV. (Ate). Odbył 
się tutaj Kongres Związków Zawo- 
dowych przy współudziale 80 dele- 
gatów. Obecny był przedstawiciel 
związków łotewskich. 

Większość Kongresu wypowie- 
działa się przeciwko rozpatrywaniu 
spraw natury politycznej, wobec 
czego kwestja białego terroru i fa- 
szyzmu została wykreślona z po- 
rządku obrad Kongresu. 

Uchwalono rezolucję, która po- 
stanawia nie świętować w przysz- 
łości dnia 3-go maja i zastosować 
się do uchwał międzynarodówki am- 
sterdamskiej. 

Sprawa pużyczki amerykańskiej | 
(ałatWiona. 

Z Paryża donoszą, iż dyrektor 
tutejszej filįi Bankers Trustu o- 
świadczył dziennikarzom, iż udzie- 
lenie pożyczki amerykańskiej dla 
Polski w wysokości 70 milj. dol. 
jest już definitywnie załatwione. 

W związku z tą wiadomością 
tutejsze słery miarodajne dodają, 
iż oświadczenie Bankers Trustu 
jest zgodne z prawdą. Sprawa po- 
życzki dla Polski jest w 99% załat- 
wiona, albowiem stanowisko rządu 
polskiego zostało w ostatnich 
dniach uzgodnione ze stanowiskiem 
konsorcjum międzynarodowego, u- 
dzielającego Polsce pożyczkę. 

Obecnie pozostały do załatwienia 
jedynie szczegóły natury technicz- 
nej i drugorzędnej. Finalizacji ro- 
kowań i podpisania kontraktu po- 
życzkowego spodziewać się należy, 
jak to już podawaliśmy, 10 — 15 
maja. 

W skład konsorcjum międzyna- 
rodowego, udzielającego nam po- 
życzki, wejdą  przedewszystkiem 
banki amerykańskie, francuskie i 
częściowo angielskie. Pożyczka nie 
będzie absolutnie emitowana na 
giełdach niemieckich. Jest nato- 
miast możliwe, że część pożyczki 
emitowana będzie przez banki 
szwajcarskie i holenderskie, które 
zgłaszają swój udział w pożyczce. 

Mianowanie rzeczoznawcy szkolnego 
dla 6. Śląska. 

GENEWA. 20. IV. (Pat.) Szwaj- 
carska agencja telegraficzna dono- 
si, że wyznaczony jako doradca 
prezydenta Calandera i rzeczoznaw- 
ca pedagogiczny dla Górnego Slą- 
ska Maurer piastujący urząd in- 
spektora szkolnego w Kantonie 
Lucerny—nominację tę przyjął. 

Rokowania łotewsko-sowieckie. 
RYGA, 20.IV (Ate). Dnia 24 

b. m. ma wyjechać do Moskwy ' 
delegacja łotewska dla rokowań z 
rządem sowieckim o traktat hand- 
lowy. 

Skład tej delegacji będzie usta- 
lony przez Radę Ministrów w cią- 
„gu dnia jutrzejszego. 

Labiogi Zwigzka Aut Śląskich o po- 
życzkę. 

Jak się dowiadujemy, Związek 
Hut Śląskich pertraktuje obecnie z 
finansistami amerykańskimi o po- 
žyczkę 10 milj. dol. 

Pertraktacje te są na dobrej 
drodze i mają być niebawem sfina- 
lizowane. 

Otwarcie nowej sesji sejmowej w Łotwie 
RYGA, 20.IV (ATE). Otwarcie 

nowej sesji sejmowej nastąpi dnia 
29 kwietnia, 

W pierwszych dniach maja mają 
się rozpocząć obrady budżetowe, 
które zajmą około 20 posiedzeń, o 
ile opozycja nie będzie dążyć do 
wywołania kryzysu gabinetowego. 

Z całej Polski. 
Obrady Tow. Nauczycieli 

Szkół Wyższych. 
KRAKÓW, 20.IV (PAT). W dniu 

dzisiejszym rozpoczęły się w auli 
Uniwersytetu Jagiellońskiego obra- 
dy walnego zgromadzenia Towa- 
rzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych 
pod przewodnictwem wiceprezesa 
zarządu głównego dr. Łozińskiego. 

Na zjazd przybyli w charakterze 
gości wojewoda krakowski Darow- 
ski, metropolita Sapieha, reprezen- 
tanci wojskowości, prezydjum mia- 
sta, grono profesorów Uniwersytetu, 
oraz delegaci stowarzyszeń oświa- 
towych. 

Na wniosek przewodniczącego 
uchwalono wysłać telegram z wy- 
razami hołdu do Prezydenta Rze- 
czypospolitej. 

Następnie wygłoszono referaty 
z zakresu reformy ustroju szkol- 
nictwa: 1) w stosunku do potrzeb 
ogólnych kultury narodowej—dr. 
Kallenbach; 2) w stosunku do po- 
trzeb chwili bieżącej—prof. Jaxa- 
Bykowski, 3) w świetle budżetu 
państwa—sen. Kaniowski. Obrady 
potrwają dwa dni. 

Po szczegółowej dyskusji nad 
referatami o reformie ustroju szkol- 
nictwa uchwalono szereg tez stwier- 
dzających, że nauczanie szkolne 
powinno obejmować pełny kurs 
siedmioletniej szkoły powsz., każda 
szkoła powinna dokonywać selekcji 
tak na wstępie, jak i w końcu na- 
uk, dążąc do skierowania jednostek 
nienadających się na właściwą 
drogę; gimnazjum jest przeznaczo- 
ne dla młodzieży, która wykazuje 
zdolności intelektualne. 

Opiera się na czterech klasach 
szkoły powsz. i przyjmuje kandy- 
datów na podstawie odpowiedniego 
egzaminu wstępnego.  Gi'nnazjum 
winno być 8-letnie. Szkoła zawo- 
dowa winna być wyposażona we 
wszystkie prawa cywilne i wojsko- 
we narówni z gimnazjum i dawać 
prawo wstępu na odpowiedni wy- 
dział szkół akademickich. 

W celu ułożenia szczegółowych 
planów w myśl powyższych zasad 
zarząd główny T. N. S. W. powoła 
komisję, złożoną z przedstawicieli 
Poco szkół i przedmio- 
tów. 

Otwarcie Wszechpolskiego 
Turnieju Szachowego w 

Łodzi. 
Wczoraj o 5 pp. nastąpiło ot- 

warcie Wszechpolskiego Turnieju 
Szachowego. 

Otwarcia dokonał gen. Mała- 
chowski. 

4 Rosji dowieckiej 
Wykrycie organizacji monarchi- 

stycznej. 
MOSKWA. 20.IV. (Pat). Wy- 

kryto tutaj organizację monarchi- 
styczną, na której czele stał były 
generał białogwardyjski Kutiepow. 
Organizacja ta zajmowała się szpie- 
gostwem wojskowem i otrzymywa- 
ła zasiłki pieniężne z zagranicy.
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Marnowanie lasów miejskich 
Wilno, położone w kotlinie, za- 

wdzięcza swoje dobre warunki sa- 
nitarne jedynie tej okoliczności, że 
jest otoczone wokoło pierścieniem 
lasów, porastających wzgórza na 
przedmieściach i w najbliższem są- 
siedztwie miasta. 

Niedbała jednak gospodarka 
miejska, która doprowadza do ru- 
iny lasy miejskie, nietylko marnuje 
ten kapitał odziedziczony, ale za- 
graża zupełnym zniszczeniem pięk- 
nych krajobrazów lesistych wokoło 
miasta i utworzeniem na ich miej- 

" sce pierścienia łach piaszczystych 
z których przy każdym wietrze 
podnosić się będą tumany piasku i 
zasypywać płuca i oczy ludności. 

Wilno przy dalszem trwaniu o* 
becnej gospodarki miejskiej może 
się znaleźć otoczonem wokoło 
czemś w rodzaju Sachary, i miesz- 
kańcy przedmieść i miasta zamiast 
ozonu, idącego z zalesionych pa- 
gurków, pochłaniać będą tumany 
kurzu zogołoconych z lasów łysych 
gór podmiejskich. 

Na przykładzie gospodarki leś- 
nej możemy się przekonać, że 
źródłem fatalnej gospodarki Magi- 
stratu i dogorywającej Rady Miej- 
skiej nie jest brak środków mater- 
jalnych, ale zupełna niedołęstwo 
naszych smutnej pamięci ojców 
miasta. 

Ogólny obszar lasów miejskich 
wynosi 359,24 ha. *) 

Lasy te, położone w odległości 
1 do 6 klm. od miasta, dają, we- 
dług preliminarza na rok 1927—28, 
deficytu 6000 złotych. 

Żadne jednak gospodarstwo le- 
$пе, nawet parki, nie może, o ile 
tylko jest prowadzone racjonalnie, 
dawać deficytu. 

Źródłem deficytu jest nieumie- 
jętna gospodarka Magistratu, który 
w wydziale ziemi miejskiej nie za- 
troszczył się o posiadanie choć 

jednej siły fachowej. Również 
miejska komisja gospodarcza, z jej 
prezesem mec. Englem, i komisja 
rewizyjna ze swoim prezesem, dok- 
torem Dembowskim, nie posiada- 
jące w gronie swoich członkówą 
ani jednego fachowca-leśnika, nie 
wykazały przez całe siedem lat 
„działalności” tych komisyj zainte- 
resowania się leśną gospodarką 
miejską i przez cały ten czas nie 
zaprosiły ani razu kogoś z rzeczo- 
znawców w sprawach leśnych dla 
obejrzenia lasów miejskich, wyra- 
żenia opinji o gospodarce dotych- 
czasowej Magistratu w lasach miej- 
skich i udzielenie wskazówek fa- 
chowych, jak ten dział gospodarki 
należy prowadzić. 

Magistrat i komisje z zasady 
unikają kontaktu z rzeczoznawca- 
mi, z obawy usłyszenia złej opinii 
fachowców o którymkolwiek z dzia- 
łów gospodarki miejskiej, wiedząc, 
że wszystkie są prowadzone fatal- 
nie, przez  dyletanckich szefów 
sekcyj, członków Magistratu. 

Legenda rozpowszechniana przez 
obrońców Magistratu, jakoby defi- 
cytowość miejskiej gospodarki leś- 
nej ma swe źródło w wyrąbaniu 
jednego z ważniejszych miejskich 
obszarów leśnych— Kuprjaniszek— 
niema obecnie żadnej podstawy 
faktycznej. Prawda, że w r. 1916 
czyli 11 lat temu wyrąbano przez 
Niemców z 94,85 ha lasu w Ku- 
prjaniszkach 67,8 ha, ale już w r. 
1924 stwierdzono  protokularnie 
przez komisarza Państwowej Ochro- 
ny Lasów p. Pietrzykowskiego, że 
ten las „obecnie porasta brzozą, 
dębem i świerkiem; kępy sosny i 

*) Antokol 164,7 ha, 
Leoniszki 90,65, 
Kuprjaniszki 94,85, 
Zwierzyniec 9,04. 

Walerjan Charkiewicz. 

W dziejach ducha Narodu pol- 
skiego, który przed stu zgórą laty 
wszedł na czyścową drogę wieku 

a bs a) ciekawym 
, ry SI CZ 'wer- 

sytetem Wileńskim. ET 
Wówczas z murów prastarej 

wszechnicy Batorowej wyszła, by 
naród ku szczytom prowadzić, — 
garstka młodzieży filareckiej; wów- 
czas, w tym samym czasie, grupa 

wychowanków uniwersytetu z dy- 
plomami magistrów i doktorów 
świętej teologji rozpoczęła likwi- 
dację kościoła grecko-katolickiego, 
żeby później domagać się „nawró- 
cenia* na wiarę prawosławną 

wszystkich katolików wogóle. 

Ci teologowie katoliccy, później- 
si arcypasterze cerkwi prawosław- 

„nej, podług których Nowosilcow 
był zaprzedany szlachcie polskiej 

i ultramontanom i których obu- 
Murawjew zbyt łagodnem i 

niezdzcydowanem postępowaniem 
wobec „miatieżników*,—ci współ- 
rówieśnicy i współkoledzy  filoma- 

* 

  

tów odnosili 

świerku 20 — 30 lat. Dwadzieścia 
ha sosna lat 80 — 100 plus 120 
lat z domieszką świerku we wscho- 
dniej części lasu 60—80 lat, zwar- 
cie 0,3, zamożność 120 m. zb. na 
1 ha. 7,05 ha ma drzewostan liś- 
ciasty, brzoza 40—60 lat“. 

Państwowy komisarz Ochrony 
Lasów stwierdził, że las na Anto- 
kolu „podrostu niema*', przeto gro- 
zi zamarciem. 

Stwierdzono protokularnie, iż w 
lasach miejskich żadnej gospodarki 
nie prowadzi się, usuwa się tylko 

posusz. 
Racjonalna gospodarka parkowa 

w lasach powinna polegač na tem, 

aby wszystkie drzewa, które wyrę- 

buje się, jako posusz, były przed 

swojem  całkowitem odumarciem 
osuwane, przez co uzyska się na- 

leżytą cenę za drzewo, a nie mar- 
ne grosze, będące źródłem deficytu 
w tej gałęzi gospodarki miejskiej. 

Jest marnotrawstwem lasów i 

źródłem ich niszczenia oddawanie 
lasów miejskich na pastwiska. 

Wszędzie, gdzie pasie się bydło w 

lesie, jest wykluczone naturalne 
zalesienie. O tej elementarnej praw- 

dzie wie każdy, tylko nie Magistrat 

wileński i z nim związany Wydział 
Ziemi Miejskiej i Lasów i nie chce 
o tem wiedzieć Rada Miejska, cho- 
ciaż na posiedzeniach publicznych 

Rady Miejskiej zwracałem uwagę 

nakonieczność zaproszenia rzeczo- 
znawców, którzyby wskazali drogi 

dla racjonalnej gospodarki w lasach 

miejskich bez deficytów i niszcze- 

nia ich. 
Wacław Gizbert Studnicki. 
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lastaw rejestrowy na towaly. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Ministerstwo Skarbu ukończyło 

prace nad rozporządzeniem Prezy- 

denta Rzplitej o zastawie rejestro- 

wym na towary. 
Opracowanie projektu dokona- 

ne zostało na podstawie szeroko 

przeprowadzonej ankiety wśród izb 

handlowo-przemysłowych oraz Or- 

_ganizacyj gospodarczych. Istotą za- 

stawu rejestrowego jest možli- 

wość ustanowienia zastawu bez о- 

bjęcia zastawianej rzeczy przez wie- 

rzyciela. Zastawiać będą mogły 

stosownie do projektu jedynie fir- 

my rejestrowane, przyczem zastaw 
ograniczony zostaje wyłącznie do 

towarów. Zastawiać będzie można 
jedynie na rzecz firm zarejestrowa- 

nych, które wykupują Świadectwa 

przemysłowe 1 kategorji handlo- 

wej lub od 1-ej do 4-ej kategorji 

przemysłowej, przyczem zastaw bę- 

dzie miał moc prawną pod warun- 

kiem, że wierzyciel prowadzić bę- 

dzie prawidłowe księgi handlowe. 

Zastaw rejestrowany może być po- 

łączony z prawem sprzedaży lub 

też przeróbki zastawionej rzeczy. 

Zastaw rejestrowy winien być u- 

jawniony w rejestrze zastawów, 

które będą prowadzone przez są- 

dy rejestrowe właściwe dla dłu- 

żników. 
Uchwalenia nowego projektu 

przez Radę Ministrów należy się 

spodziewać w ciągu najbliższych 

tygodni. 

Posiedzenie Momisji Międzynarodowej 
Współpiacy Prawniczej. 

WARSZAWA, 201V (Pat.) W 
dniu 20 kwietnia b. r. odbyło się 
w Ministerstwie Spraw Zagranicz- 
nych posiedzeńie Komisji Między- 
narodowej Współpracy Prawniczej 
pod przewodnictwem prezesa ko- 
misji prof. Emila Rappaporta. 

się naogół z jakąś 
chorobliwą nienawiścią do wszyst- 
kiego, co polskie i katolickie. Cie- 
kawy wyraz takiego stosunku znaj- 
dujemy we wspomnieniach arcybi- 

‚ skupa mińskiego Antoniego Zubki, 
który stopień magistra św. teologji 
uzyskał po czteroletnich studjach 
na Uniwersytecie Wileńskim w 1. 
1818—1822 i który był najbliższym 
pomocnikiem renegata metropo- 
lity Siemaszki. 

Urywek ten niewymaga chyba 
żadnych komentarzy; zaznaczyć tu 
tylko wypadnie, iż całość wspom- 
nień była drukowana w  kalenda- 
rzu p. t. „Chołmskij greko-uni- 
atskij miesiacesłow* w r. 1866. 

* * 
* 

»„-«««Nie narodowość, niby ucis- 
kana przez Rosjan, pobudza Pola- 
ków do buntów, lecz nieosiągalny 
ideał niezwykłej Polski, wytworzo- 
ny przez Uniwersytet Wileński i 
tak ponętnie ujęty przez byłego 
ucznia tego Uniwersytetu—Mickie- 
wicza. Lecz prawdziwym twórcą 
tej upajającej fantazji był katoli- 
cyzm rzymski, rozpalający wyo- 
braźnie i przeciwny nietylko roz- 
wojowi krytyki historycznej, lecz i 
poznaniu zjawisk duchowych i ma- 
terjalnych w ich rzeczywistości — 
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Chinski chaos. 
LONDYN, 20.1V. (Pat). Stanowcza decyzja Czang-Kai-Szeka po- 

wolania do žycia nowego rządu chińskiego z siedzibą w Nankinie zwięk- 

szyła chaos panujący w Chinach. 

Czang-Kai-Szek zapewnił sobie silne poparcie w Kantonie i Szang- 

haju, a także w wielu ośrodkach prowincyj południowych. 

Oba rządy — w Hankou i Nankinie — rozpoczęły akcję wojsko- 

wą, która ze strony Czang-Kai-Szeka ma na celu* zajęcie Hankou, a ze 

strony dawnego rządu kantońskiego wymierzona jest przeciwko Nanki- 

no 

dzielnym, 

wi. 
Od chwili ogłoszenia się przez (zang-Kai-Szeka władcą samo- 

nic nie zmieniło się na lepsze w sensie większego bezpie- 

czeństwa cudzoziemców w Nankinie, którzy opuszczają to miasto, prze- 

nosząc się do Szanghaju. Mieszkania tych codzoziemców są doszczętnie 

ograbione. 

Odrzucenie żądań Sowietów. 

PEKIN, 20-1V. (Pat). Tutejszy rząd odrzuca wszelkie żądania wy- 

suwane przez Sowiety w zwi 

w Pekinie. 

ązku z rewizją w ambasadzie sowieckiej 

Energiczna akcja Czang-Kai-Szeka. 

SZANGHAJ. 20. IV. (Pat). Agencja Reutera donosi, że według 

wiadomości otrzymanych z Nankinu Czang-Kai-Szek ma podobno za- 

miar po utworzeniu swego rządu prowadzić w dalszym ciągu kampanję 

przeciwko rządowi północnemu. Czang-Kai-Szek rozporządza armją w 

sile zgórą 300.000, to też nie 

wiernych rządowi w Hankou. 

Nowy rząd nacjonalistyczny pragnie 

stosunki ze wszystkiemi państwami, 

wszystkich niesprawiedliwych traktat 

terrorystyczna przeciwko komunisto 

obawia się ofenzywy ze strony wojsk 

podobno utrzymać przyjazne 

domagając się jednak uchylenia 

ów. W Szanghaju rozwija się akcja 

m. Stracono tam około 100 zwo- 

lenniców skrajnego skrzydła Kuomintangu. Rząd Czang-Kai-Szeka po- 

stanowił wykorzenić wszelkie wpływy komunistów. 

Blokada wybrzeży chińskich. 

BERLIN, 20.1V (Pat.) Specjalny korespondent dziennika „Der Tag" 

donosi z Szanghaju w drodze iskrowej, że po utworzeniu nowego rządu 

japońskiego przez Tanakę, polityka międzynarodowa wobec Chin przy- 

brała zupełnie odmienny charakter. 

W ciągu dnia wczorajszego odbyły się między komendantami 

wojsk pięciu mocarstw zainteresowanych narady w sprawie . wspólnego 

planu blokady przeciw Chinom. 

Na naradach tych ustalono szczegółowo plan blokady, według któ- 

rego również Japonja ma wziąć czynny udział w blokadzie 

chińskich. Okręty wojenne japońskie będą blokowały Hankou, 
wybrzeży 

angiel- 

skie—Kiu-Kiang, Nankin, Czin-Kang i Wu-Hu. 

a 

Z ZAGRANICY. 
Wystawa malarstwa polskiego w 

Helsingforsie. 

Dn. 9 b. m. w obecności pre- 

zesa Rady Ministrów, członków, 

rządu, korpusu dyplomatycznego, 

posłów sejmowych, przedstawicieli 

świata artystycznego i licznych о- 

sób z pośród Świata towarzyskie- 

go została otwarta wystawa w Hel- 

singforsie nowoczesnego malarstwa 

polskiego. Wystawa mieści się w 

sześciu salach gmachu Ateneum i 

liczy około 250 płócien. Prezyden- 

tową, p. Relander, oprowadzał po 

salonach polski komisarz wystawy, 

dr. Mieczysław Treter. 
Publiczność Okazuje żywe za- 

interesowanie się wystawą, prasa 

zaś zamieszcza artykuły o sztuce 

polskiej. Największe zainteresowa- 

nie budzą prace Sichulskiego, Sko- 

czylasa, Weissa,  Ślendzińskiego, 
Umińskiej, Stryjeńskiej. Kilka Ob- 
razów zakupiono natychmiast po 
otwarciu wystawy. 

Stosunki kulturalne polskó- 
finlandzkie, 

Fiński minister Oświaty d-r Ai- 
lio wydał dnia 14 b. m. Śniadanie 

dla Komitetu Organizacyjnego wy- 

stawy. Podczas śniadania min. Ai- 

lio wygłosił przemówienie, w któ- 
rem, wyrażając się z gorącem u- 
znaniem о wystawie, podkreślił 

wysokie wartości polskiego malar- 

stwa i winszował Polsce posiada- 
nia tak wybitnych artystów. Mini- 

ster złożył w imieniu rządu fiń- 

skiego podziękowania rządowi pol- 
skiemu za pomoc w organizowaniu 

wystawy. Zwracając się do ро!- 

     
oraz zrozumieniu ich stosunków 
i praw. 

Zwróćcie uwagę na dążenia 
rzymskiego katolicyzmu przy odra- 
dzającej się oświacie w Europie. 

Papieże sprzyjają rczwojowi 
fantazji, popierając sztukę, rzeźbę, 
muzykę i poezję i prześladując 
jednocześnie pracowników, którzy 
się poświęcili badaniom zjawisk 
świata duchowego i materjalnego. 
Nauka, t. j. zdrowy pogląd na 
rzeczy, jest uważana przez  ulira- 
montanizm za coś szatańskiego, za 

coś wrogiego religii. Posłuchajcie 
kazań księży, spójrzcie na ich ru- 
chy podczas przemawiania i wnet 
się przekonacie, iż za główny cel 
mają oni rozbudzenie fantazji, nie 

zaś ciepłej, żywej wiary; wnet zo- 
baczycie na twarzach słuchaczy nie 
odblask uczuć chrześcijanina, lecz 
jakiś fanatyczny zachwyt. 

W ten sposób, patrząc na wszy- 
stko przez pryzmat fantazji i nie 
mogąc zrozumieć istotnego sensu 
zjawisk, posiada Polak stałą goto- 
wość do podjęcia się czynów naj- 
mniej rozsądnych. 

W tej atmosferze uwielbiany 
przez Polaków, Mickiewicz wytwo- 
rzył sobie ideał Polski, oparty na 
papiestwie, jak na potężnej opoce, 
na której ma spocząć świat cały. 

skiego komisarza wystawy  d-ra 

Tretera, minister podkreślił dosko- 

nałą organizację wystawy, wreszcie 

wyraził swą radość z powodu na- 

wiązania między Polską a Finlandją 

stosunków kulturalnych, co leży w 
programie rządu fińskiego. 

„Germanja* o zburzeniu twierdz 

na pograniczu polskiem. 

BERLIN, (PAT). „Ger- 
manja* omawiając rolę rzeczoznaw- 
ców wojskowych w Berlinie stwier- 
dza kategorycznie, że rząd nie- 
miecki nie mógł i nie może przy- 
znać przedstawicielom wojsk aljanc" 
kich prawa kontrolowania umoc- 
nień na pograniczu polskiem, które 
miały być zburzone. 

Z drugiej jednak strony Niem- 

cy zupełnie dobrze rozumieją na- 
stroje zagranicy, która pragnie u- 
zyskać pewność, że te umocnienia 
istotnie zostaną zbirzone. 

Wobec tego — kończy „Ger- 
manja* — że Niemcom zależy na 
zdobyciu zaufania zagranicy w tej 
sprawie, jest rzeczą pewną, iż cały 
rzekomy konflikt okaże się tylko 
burzą w szklance wody. 

Kongres socjallśtów niemieckich. 

LYON. 19.IV. (Pat.). Podczas 
kongresu socjalistycznego, socjali- 
sta niemiecki Breitscheid wyraził 
swą radość z powodu pojednania 
francusko-niemieckiego i wyraził 
pogląd, że ewakuacja Nadrenji i 
Zagłębia Saary jest bezwzględnie 
konieczna. Ostateczne utrwalenie 
pokoju dokonane będzie przez po- 
wszechne  rozbrojenie narodów. 
Mówca dodał, że socjaliści nie- 
mieccy rozumieją Francję, która 

Jakież są elementy tego ideału? 
Na papiestwie opiera się wol- 

ność polskiej szlachty, oddanej pa- 
pieżowi; lud pozostaje w cieniu, 
tak, że nie widać jego oblicza, lecz 
sądząc z nastroju panów, odźwier- 
ciadlonego w tym ideale, 
wnioskować. iż panowie są obroń- 
cami ludu, ojcami—dobroczyńcami, 
dążącymi do podniesienia ludu, do 
jego uszlachcenia. Nie wierzycie? 
Powiecie, że życie wytworzyło u 
panów sposób patrzenia na chło- 
pa, jak na niewolnika, a nie jak 
na dziecko... Mylicie się. Przeczy- 
tajcie „Pana Tadeusza" Mickiewi- 

cza: tam znajdziecie, jak bohatero- 
wie poematu ogłaszają na weselu 
wolność chłopów i przy tej spo- 
sobności wypowiadają sporo wznio- 
słych i rozczulających słów. ; 

_ Chcecie jeszcze dowodów? Ma- 
cie — złote hramoty. Lecz w tem 
jest sęk, że wszystko to błyszczy 
na papierze i w poezji, lecz niema 
nic podobnego w życiu. Polacy nie 
mogą sami zaznaczyć tej linji, któ- 
rą, pod wpływem papiestwa, zakre- 
śliło w ich pojęciach życie pomię- 
dzy ojcowską opieką a tyranją. 

W tych dniach przeczytałem 
księgę Lakulego o Niemcach i Sło- 
wianach. Ganiąc niesprawiedliwość 
państw, które dokonały podziału 

oświadczył: 

można 

wymaga zagwarantowania sobie 

bezpieczeństwa i przedsiębierze ko- 

niecznie środki ostrożności. 

Kończąc pos. Breitscheiw ener- 

gicznie potępił komunizm. 

Katastrofalne wylewy Elby 
i Haweli. 

BERLIN. 20.IV. (Pat). Dzienniki 
popołudniowe donoszą, że wylew 
Dolnej Elby i Haweli przybiera co- 
raz większe rozmiary, stając się 
katastrofą większą, niż w roku u- 

biegłym. 

  

Lonchem 0 pożyczte amerykańskiej 
dla Polski. 

(Telefon. od wś. kor. z Warszawy). 

Były minister finansów we 
Francji p. Loucheur, jeden z gos- 
podarczo - finansowych działaczy 
współczesnej Europy oraz bliski 

współpracownik Poincare'go w 

rozmowie z jednym z polskich 

dziennikarzy wypowiedział nastę- 

pujące uwagi na temat amerykań- 
skiej pożyczki dla Polski: 

„7е światowego punktu widze- 

nia osiągnięcie przez Polskę wiel- 
kiej pożyczki jest datą historyczną 
w jej dziejach powojennych, datą, 
kto wie, czy nie ważniejszą od 

uznania jej granic przez Konferen- 

cję Ambasadorów w r. 1923. De- 

cyzja bankierów amerykańskich, 
których można nazwać bez prze- 

sądy bankierami Świata, ma prze- 

łomowe znaczenie zarówno prak- 
tyczne, jak i propagandowe. Fakt 
ten jest w oczach wszystkich do- 
wodem, że Polska stoi dziś pod 

wszystkiemi względami-polityczne- 
mi, gospodarczemi i finansowemi 
na niewzruszonych podstawach. 
Weksel polski otrzymał amerykań- 
skie żyro, najsolidniejsze, jakie 
mieć można. Znaczenie tej operacji 
przerasta wielokrotnie ramy cyfry 
10 milį. dol. 

Za przykładem Ameryki pójdą 
i inni. Wszędzie w stosunkach pry- 

watnyth, handlowych i kredyto- 
wych, gdzie dotąd Polska natrafia- 
ła na ogromne trudności, spotka 

się ona obecnie z daleko idącemi 

ułatwieniami. Bez przesady można 

twierdzić, że dzięki wyjątkowej wy- 

trzymałości Polski. i umiejętności 
dostosowania się przeż lat osiem 

do bezprzykładnie trudnych i zmien- 
nych warunków, zaczyna się obec- 

nie dla Polski wielka era dobro- 
bytu*. 

W zakończeniu p. Loucheur tak 
określił lapidarnie sytuację: 

„Polska otrzymuje dziś chrzest 
złoty, najważniejszy po chrzcie po- 
litycznym*. 

żył żydowskie. 
Prezydent Mościcki o stosunku 

rządu do mniejszości narodo- 
wych. 

„Wilner Tog* w Nr. 92 podaje 
następującą wiadomość: Znany ży- 

dowsko - amerykański dziennikarz 
Herman Bersztein, który przejeż- 

dżał przez Warszawę, przyjęty zo- 
stał przez Prezydenta Mościckiego 

i miał z nim rozmowę w sprawie 
pokoju istosunku Polski do mniej- 
szości narodowych i do Żydów. 

Na pierwsze pytanie Prezydent 
Polska szczerze dąży 

do podtrzymania pokoju, gdyż woj- 
na na długie lata wstrzymałaby 
rozwój kraju. Wszystkie pogłoski O 

zamiarach wojennych Marszałka 

Piłsudskiego są zmyślone i zło- 

śliwe. 
Co się tyczy stosunku do mniej- 

szości narodowych, rząd przejęty 

jest szczerym zamiarem  polepsze- 

     Polski i strasząc Europę przewagą 
Rosji, wzmocnionej częścią Polski, 
maluje on jednak w najczarniej- 
szych barwach życie Polski. 

Ma się rozumieć, iż Lakoulaye 

nie bierze pod uwagę tego, że przy 

podziale Polski wzięła Rosja tylko 

ziemie ruskie. 
Jednak Mickiewicz w swych 

prelekcjach paryskich twierdzi, iż 

konstytucja polska jest wyższa od 

angielskiej i francuskiej i że misja 

Polski polega na rozpowszechnie- 

niu władztwa papieży i polskiego 

państwowego ustroju, co ma u- 

szczęśliwić Świat. Porównajcie z 

tem tezy ultramontańskie, które 
mówią, iż wszyscy chrześcijanie są 

lo ipso poddanymi papieża i że 

tych, którzy nie uznają jego wła- 

dzy, trzeba uważać za buntowni- 
ków. Tak poucza nawet współ- 

czesny, szanowany przez ultramon- 

tanów, teolog, jezuita Perronne. 
Więc jakże po tem wszystkiem 

nie mają Polacy—ultramontanie— 

patrzeć zgóry i lekceważąco, jak 

na profanów, — na inne narody? 

Polacy myślą, że do wykonania 

tej wielkiej misji dał im Bóg i 

męstwo niezwykłe. Ci, co wątpią, 

niech się przekonają O tem, czy- 

tając w poemacie Mickiewicza 

„Pan Tadeusz" jak garstka szlach- 
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nia stosunku do wszystkich mniej- 

szości i to nietylko słowami, lecz 

czynami. Przytem rząd odnosi się 

do wszystkich, niewykluczając Ży- 
dów, jednakowo, nie wyróżniając 

nikogo i nie żądając specjalnej 
wdzięczności. 

Rząd wie, że tylko przez równe 

traktowanie wszystkich grup lud- 

ności, w sposób postępowy i spra- 

wiedliwy będą mogły być stworzo- 

ne w Polsce stosunki normalne i 

zdrowe. 
Prezydent przy sposobności wy- 

raził swe podziękowanie Ameryce, 

która gorąco zajęła się potrzebami 

Polski. Szczególnie podkreślił swoje 

uznanie, jakie żywił dla zmarłego © 

prezydenta Wilsona. Й 

Do tego wywiadu Bernsztein 

dodał od siebie, że, sądząc z 

tego co widział i słyszał od rzą- 

du Piłsudskiego i z rozmowy z 

Piłsudskim odniósł wrażenie, że w 

Polsce panuje obecnie atmosfera 

wzajęmnego porozumienia wszyst” 

kich elementów ludności i uważa, 

że to pomoże Polsce do politycz- 

nego iekonomicznego wzmocnienia 

a. zapewni jej Światłą przysz- 

łość. 

Literatura 1 dztuka. 
Antoni Pisuliński: Szlakiem 

słoniaafrykańskiego,wrażeniaz pod- 
róży i polowań w Afryce środko- 

wej. Lwów — Warszawa. Książni- 

ca — Atlas, 1927. Stronic 217, 

ilust. 28. 
Uboga Polska literatura pod- 

różnicza wzbogacona została no- 

wą oryginalną książką, kreślącą 

przygody myśliwskie Polaka w 

centralnej Afryce, w okolicach na 

północ od rzeki Zambezi w pobli- 

żu jeziora Njassa. Z tej strony 

rzecz biorąc opisy polowań p.Pisu- 

lińskiego na słonie lub lwy muszą 

wprost przykuwać uwagę każdego 

myśliwego. Niezmiernie ciekawą 
jest jednak omawiana książka tak- 

że z innego względu. Autor poda- 

je pyszne opisy natury ( п. p. la- 

sów afrykańskich, zmian pór roku 
it. p.) oraz jeszcze Świetniejsze 

charakterystyki typów murzyńskich. 

W literaturze polskiej mamy tak 

mało tego rodzaju spostrzeżeń za- 
czerpniętych na miejscu z autopsji 

iz własnych przeżyć, że prawdzi- 

wą wdzięczność winniśmy p. Pisu- 

lińskiemu za wprowadzenie na wi- 

downię takich niezrównanych po- 

staci murzyńskich jak n. p. tropi* 

cieli zwierzyny Namondiego lub 

Kaniolego, kierowników karawany | 

  

  

    

   

Antonia lub Martinia i całej masy 

afrykańskiego „chłopstwa” idealnie 

co do psychiki podobnego do na- 
szego z przed lat kilkudziesięciu, 
tylko, że przetransportowanego W 

inne warunki klimatyczne i inną | 
organizację państwa. 

Ci pierwotni murzyni, wcale,ą 

jednak roztropni, służyli dobrze M 

wiernie swemu chlebodawcy, nara” 
żali się śmiało i rycersko na nie” | 
bezpieczeństwa, jednem słowem na” | 

ogół stanęli na wysokości ludzi | 
użytecznych i uczciwych. Musi być | 
jednak coś osobliwego w naturze 

murzyna, skoro w masie organizu” 

je się tak niezmiernie ciężko i dla" | 

tego prawie nigdzie nie potrafił 
wywalczyć sobie tego stanowiska: 

jakie zajmują ludzie rasy białej lub 
żółtej. Gdyby zatem p. Pisuliński 
kiedykolwiek w przyszłości chciał 
nam dać coś jeszcze z swyć 

wspomnień afrykańskich, polecarny 
jego uwadze wyjaśnienie tego moj 
mentu społecznego, który nawetf/. 

dla polskiego ogółu może mi 

jakieś znaczenie. Coś więcej także 
należy się kobiecie murzyńskiej: 
którą p. Pisuliński w swej książć? 
prawie że pominął. 

  
    
   

   

    
   
   

        

   

   
        
   
    

  

   
      
      

    

    
   

   

  

     
      

     

   

    

     

     

    
   
   
    

   
   

   

ty, w czasie pokoju, w krótkim 

czasie wycięła w pień uzbrojoń 

kompanję rosyjskich żołnierzy: 
Jakże nie mieć potem pewnoś 
że na jednego powstańca mało je? 
dziesięciu Moskali? 

Lecz o tem, jak należy unikn4' 

odpowiedzialności przed władz! 
moskiewską, pouczą restrykcje V 
tramontańskie; więc Mickiewiczo 
łatwo było wskazać na środek um 
knięcia odpowiedzialności za W 

mordowanie kompanji žolnier 

Więzionego i bezbronnego dowófj 

cę tej kompanji, w obawie przć 
donosem, zamordowano pokryl! 
mu. Gdy o tem się dowiedział Be” 

nardyn, który nawiasem mówi4! 
był duszą całego zajścia, zac? 
niby ganić grzech zabójstwa czi $ 

wieka bezbronnego, lecz prędko: f, 

uspokoił, gdy mu powiedziano, f/j 

dokonano tego — pro publico © 
no. Resztę Śladów wypadków # 
tarto, wiedząc kogo ze sprze 

nych urzędników trzeba było p 

kupić... 
Jakże nie mają być pewni P“ 

lacy, iż Moskali—durniów — m 
żna prowadzić za nos, gdzie 

chce?!".
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Życie gospodarcze. 
W sprawie projektu ustawy o Radzie 

Ochrony Pracy. 
Obecnie dla 4-go działu Mini- 

sterstwa Pracy i Opieki Społecznej 
powstaje Rada Ochrony Pracy, 
której projekt rozesłany został 
wszystkim ministerstwom i zainte- 
resowanym centralnym  organiza- 
cjom gospodarczo-społecznym do 
opinii. 

Rada Ochrony Pracy obejmie 
rozpatrywanie i opinjowanie tych 
spraw, które należą do kompeten- 
cji Departamentu Pracy Ministerst- 
wa Pracy i Opieki Społecznej, za- 
chowując jednak charakter Ściśle 
doradczo-opinjodawczy. 

Rada Ochrony Pracy pomyśla- 
na jest, jako organ  parytateczny, 
złożony w równej liczbie z przed- 
stawicieli czynników zainteresowa- 
nych, jednakże przy odpowiednio 
wązkim udziale pierwiastka bez- 
stronnego i fachowego. 

Liczbowy skład Rady uwzględ- 
ni przedstawicielstwo różnych ugru- 
powań pracowniczych i robotni- 
czych. Przytem przewidywane są 
trzy komplety Rady, gdyż sprawy 

związane z higjeną i bezpieczeń- 
stwem pracy wymagają ujęcia przez 

specjalistów lekarzy lub techników, 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

Kredyty na zakup łubinu. 

Dyrekcja Państwowego Banku 
Rolnego wydała zarządzenie w spra- 
wie udzielania kredytów na zakup 
łubinu celem obsiania im piaszczy- 
stych nieużytków rolnych. 

Kredyty te będą wydawane rol- 
nikom na zaprowadzenie plantacyj 
łubinowych przy współudziale or- 
ganizacyj rolniczych, które wyda- 
dzą opinję, czy założenie plantacyj 
łubinu w danem gospodarstwie jest 
możliwe i potrzebne. 

Wysokość powyższych pożyczek 
przewidziana jest do 30 złot. na 
hektar. 

Mniejsza własność otrzyma te 
kredyty za poręczeniem spółdzielni 
kredytowych lub kas - gminnych, 
większa zaś —na weksle żyrowane 
lub zabezpieczone hipotecznie. 

Rolnicy Ziem Wschodnich ze 
względu na potrzeby gruntów miej- 

scowych winni szczególnie chętnie 

skorzystać z nadarzającej się Spo- 
sobności podniesienia wydajności 
swych gruntów. 

Budowa mieszkań dla urzędników. 

Na ostatnim zjeździe wojewo- 
dów obszernie dyskutowana była 

kwestja poprawy bytu urzędników 

państwowych i budowy mieszkań 
dla nich. 

W dyskusji wyłoniła się koniecz- 

ność jaknajprzychylniejszego załat- 

wienia tej pilnej sprawy, oczywiście 
w granicach możliwości budżeto- 
wych. 

KRONIKA KRAJOWA. 

Stan bilansu handlowego za ma- 
rzec. 

Według prowizorycznych obli- 

czeń Głównego Urzędu Statystycz- 
nego bilans handlowy za marzec 

1927 r. przedstawia się jak nastę- 

puje: 
Przywieziono ogółem 412.841 

tonn wartości 221.575 tys. zł., wy- 

wieziono zaś 1.623.008 tonn war- 

tości 222.319 tys. zł. W przelicze- 

niu na złote w złocie wartość przy- 

wozu wynosi 128.306 tys. zł. war- 

tość wywozu 128.736 tys. zł. Czyn- 

ne saldo bilansu handlowego wy- 

nosi więc 744 tys. zł., czyli 430 tys. 

zł. w złocie. 
W porównaniu z danemi za lu- 

ty r. b. zaznaczyły się następujące 

ważniejsze zmiany: wzrósł przywóz 

artykułów spożywczych, skór, na- 

wozów sztucznych, starego żela- 

stwa, samochodów i kołowców; w 

wywozie zmniejszenie wykazują 

zboża, cukier, węgiel i przetwory 

ropy naftowej; zwiększył się nato- 

miast wywóz szeregu artykułów 

spożywczych, a w szczególności 

mięsa i jaj, zwierząt żywych, drew- 

na obrobionego i nieobrobionego, 

wyrobów metalowych, cynku i oło- 
wiu oraz tkanin. 

Nasz eksport drzewny w 3-ch 
ostatnich latach. 

Na podstawie danych staty- 
stycznych O naszym eksporcie 
drzewnym, (podanych w numerze 
ostatnim „Głosu Prawdy"), przy- 
chodzi się stwierdzić jaskrawy fakt 
przesilenia zasady racjonalizacji 
eksportu w dziedzinie naszego wy- 
wozu drzewnego. 

Eksport drewna surowego wzra- 
sta stale i to znacznie: 

milj. zł. w zł. tys.tohn 
1924 21 590 

stąd zastrzeżone w projekcie dwa 
komplety o odpowiednim składzie, 
trzeci zaś komplet ma opinjować 

w pozostałych sprawach ochrony 

pracy. 
Przewodnictwo ma należeć do 

ministra pracy i opieki społecznej, 

lub osoby przez niego wyznaczo- 
nej. Czynnik rządowy nie będzie 

miał w Radzie prawa głosu decy- 

dującego; delegaci  zainteresowa- 
nych ministerstw będą mogli tylko 
przysłuchiwać się obradom i za- 
bierać głos dla udzielania wyjaś- 
nień lub wskazówek. Takie same 
prawa mają przysługiwać osobom 
zapraszanym ze względu na ich 
szczególne znawstwo omawianego 

zagadnienia. Tych specjalistów, 

wzywanych w wypadkach potrzeby 

doraźnej nie należy utożsamiać z 

rzeczoznawcami, którzy będą sta- 

łymi pełnoprawnymi członkami Ra- 
dy i jej poszczególnych komple- 
tów. 

Nie jest zdecydowane ostatecz- 
nie, czy przepisy o Radzie Ochro- 
ny Pracy ukażą się w postaci roz- 
porządzenia Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej, czy jako rozporządzenie 

Rady Ministrów. 

1925 69 1.582 
1926 16 2.992 
Wywóz drewna nawpółobrobio- 

nego wzrasta coprawda z roku na 

rok pod względem ilości, lecz war- 
tość jego w roku ostatnim spadła 
dość poważnie: 

milj.zł.wzł. tys.tonn 
1924 92 1.356 
1925 129 1.593 
1926 H3 1.909 

Wyroby gotowe nie odgrywają 
wiekszej roli. W roku 1926 zmniej- 
szył się eksport tej pozycji zarów- 
no co do wartości, jak i ilości: 

milj.zł.wzł. tys.tonn 
1924 23 60 
1925 28 92 
1926 18 68 

Wśród odbiorców naszego drze- 
wa we wszystkich postaciach coraz 

większy jest udział Anglii. 

Zjazd delegatów Naczelnej Rady 
Stowarzyszenia Kupców Polskich. 

W dniu 30 b. m. odbędzie się 
w Warszawie zebranie delegatów 
Naczelnej Rady S-nia Kupców Pol- 
skich. 

Porządek dzienny zjazdu usta- 
lony został w sposób następujący: 

1. Przyjęcie protokułu. 
2. Dyskusja nad sprawozdaniem 

z działalności Zarządu. 
3. Sprawa rozszerzenia ram Or- 

ganizacyjnych Naczelnej Rady. 
4. Sprawa akcji wyborczej or- 

ganizacyj gospodarczych na terenie 
samorządu miejskiego. 

5. Sprawa godzin pracy w han- 
dlu i odpoczynku niedzielnego. 

6. Nowe projekty ustawodaw- 
stwa socjalnego. 

1. Nowe projekty ustawodaw- 
stwa podatkowego. 

8. Projekt ustawy O zastawie 
rejestrowym na towarze. 

9, Stanowisko zrzeszonego ku- 
piectwa wobec spraw, będących na 

porządku obrad konferencji go- 
spodarczej w Genewie. 

10. Wolne wnioski. (S). 

Giełda Wileńska w dniu 
20. IV. r.b. ; 

żąd. płac. tranz. 

Dolary St. Zjed. 8,92 8,911/2 — 
Ew. zastaw, Wil. B. 

jemsk. zł, 100 — 49,30 
Akcje Banku Pol- 

skiego 100 zł. — = 158 

Gielda Warszawska w dniu 
20-1V. b. r. 

L. Waluty 
sprzedaż 
8,90 8,91 

il. Dewizy 
43,45 43,56 
8,93 
„05 

26,50 
172,08 
4537 

AKCJE 
Bank Handlowy 
Bank Polski 
Związ. spółek zarobk. 
Lilpop 
Modrzejów 
Ostrowiec 

    

kupno 

Dolary 8,89 

Londyn 
Nowy-York 
Paryż 
Praga 
Genewa 
Rzym 

43,34 
8,91 

34,96 
26,44 

171,65 
35,27 

10,00—10,55 
159,50—162,00 
89,00—92,50 
26,00—26,50 

8,15—9,50—9,30 
90,00—90,50 

liealna pasta do zębów 
Krem Perłowy 
Ihnatowicz, Lwów. 

Zakład introligatorski „KORWIŃ” 
Wilno, Tatarska 19 m. 6, róg Ludwisarskiej 
przyjmuje wszelkie roboty intro- 

ligatorskie i drukarskie. 
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Wiešci i obrazki z kraju 
BIENIAKONIE. 

Wizytacja J. E. Arcybiskupa Jal- 
brzykowskiego. 

J. E. Arcybiskup Jałbrzykowski 

w dniu wczorajszym przybył do 

Bieniakoń. Na drodze powitany zo- 
stał przez miejscowe organizacje. 
Między innemi witały J. E. w imie- 
niu koła gospodyń lidzkich ks. 
Czetwertyńska i p. Łastowska. W 
imieniu organizacyj miejscowych 
przemawiał p. Łastowski, dyrektor 
Stacji Doświadczainej w Bieniako- 

niach. 
Po udzieleniu zebranym błogo- 

sławieństwa, odwiedził ks. Arcybi- 

skup dziekana ks. Dubietisa w je- 
go mieszkaniu, gdzie byli zebrani 
księża z sąsiednich parafij. 

Następnie J. E. dokonał po- 
święcenia lokalu Szkoły Gospodar- 
stwa Wiejskiego. 

Wreszcie po krótkim posiłku 
w Bołtinikach i powitaniu tam 

przedstawicieli miejscowego społe- 

czeństwa J. E. ks. Arcybiskup od- 
jechał do Wilna. (s) 

Życie społeczne i kulturalne. 

Akcja tutejszego społeczeństwa, 

zmierzająca do jaknajdalej idącego 

uspołecznienia szerokich warstw lu- 

du okolicznego i podniesienia jego 

poziomu kulturalnego zatacza со- 

raz szersze kręgi, budząc z uśpie- 

nia międzyinnymi także i wrodzo- 

ny naszemu ludowi zmysł estetycz- 

ny. Istnieje tu szkoła kroju i szy- 

cia, oraz fachowo prowadzony, a 

wyrabiający wzorzyste dywany za- 

kład tkacki, w których znajduje 

naukę i zajęcie szereg uczenic z 

miasteczka i okolicznych wiosek. 

Dzięki pełnemu energji i świat- 

łemu kierownictwu prezeski miejs- 

cowego Koła Gospodyń Wiejskich, 

p. dyrektorowej Łastowskiej, utwo- 
rzono tu, złożone narazie z sa- 
mych dziewcząt, Kółko Miłośników 

. Sceny, które wystawiło ostatniemi 

czasy szereg komedyjek, obfitują- 
cych w liczne śpiewy o motywach 
ludowych. 

Do takich należą wystawione w 

dniu 18 kwietnia r. b. dwie jedno- 

aktówki: „Werbel domowy* i „Prząd 

ka pod Krzyżem*, zakończone bar- 

dzo ładnym „Tańcem Kwiatów* i 

ogólną zabawą taneczną, która 

wśród miłego nastroju przeciągnęła 
się aż do rana. 

Przedstawienia odbywają się w 

sali miejscowej kooperatywy „ZO- 
rza“ przy przepełnionej i wyprze- 
danej do ostatniego miejsca wi- 

downi, dając miłą i godziwą roz- 

rywkę licznym rzeszom mieszkań- 

ców miasteczka i okolicy, co naj- 

lepiej Świadczy o potrzebie tego 
rodzaju imprez na gruncie tutej- 
szym. 

Poczynaniom tym należy życzyć 
jaknajpomyślniejszego rozwoju 
jaknajlepszych rezultatów. * 

Gość. 

GŁĘBOKIE. 

Trup noworodka w gimnazjum. 

W korytarzu gimnazjum hebraj- 

skiego w Głębokiem przy ul. Zam- 

kowej Nr. 66 znaleziono trup no- 
worodka płci żeńskiej. 

BIENICA. 

Ojcobójstwo. 

W dniu 18 b. m. we wsi Mich- 
niewicze gminy bienickiej Antoni 
Ruban lat 27, na tle zatargu o zie- 
mię zamordował swego ojca, Ro- 
mana, lat 75 i zbiegł w niewiado- 
mym kierunku. 

Śledztwo zarządzono. 

POZKEWIEREZOEE WE ROSE CERRO OW OCZKA EPA RACTE PTAKA 

Straszne praktyki policyjne. 

Otrzymujemy następujące pismo: 

Szanowny Panie Redaktorzel 

Proszę uprzejmie podać do wia- 
domości ogółu co następuje: 

W niedzielę 3 b. m. o godz. 8 

rano został zaaresztowany uczeń 
gimnazjum białoruskiego w Ra- 
doszkowiczach Włodzimierz Mo- 

zol, odstawiony do Mołodeczna i 

tam „badany* w nowym gmachu 
Starostwa. Około 7—8 osób ubra- 

nych pocywilnemu przy udziale 

aspiranta policji usiłowało wymu- 

sić od Mozola przyznanie się do 
należenia do Komsomołu i inne 
rzeczy. Badanie odbywało się w 

ten sposób, że Mozolowi przywią- 

zali ręce do bioder, poczem obecni 

pokolei bili go kułakami po twarzy i 

ciele, a biorąc za włosy bili głową o 

Ścianę i wkładając palce do noz- 

drzy rozciągali je, grożąc również 

połamaniem żeber. Po parugodzin- 

nej przerwie katowanie powtórzy- 

ło się. 
Odstawiony do Lidy i zbadany 

we środę przez sędziego śledczego 

Mozol został zwolniony (Podkr. 
nasze. Red.), gdyż nawet tortury, 

jak widać, nie mogły dać żadnych 

podstaw do jego oskarżenia. 

Trzeba zaznaczyć, że przez cały 

czas, od niedzieli rano do połud- 

nia środy, Mozol otrzymał do zje- 

dzenia tylko jedno kilo chleba i 

jednego Śledzia, i nie mając przy 

sobie ani grosza zmuszony był 

morzyć się głodem. 
F. Steckiewicz. 

kierownik gimnazjum. 
M. Radoszkowicze, 
dn. 17-IV 1927 r. 

Sucha relacja autora listu rzu- 
ca na działalność naszych lokal- 
nych organów policyjnych światło 
przerażające. 

Jeśli fakty, podane przez nasze- 
go informatora, przedstawione są 

Ściśle, to mamy do czynienia: 
1) z bezpodstawnem aresztowa- 

niem obywatela, przyczem okolicz- 

nością obciążającą jest młody wiek 

aresztowanego, 
2) z wymuszeniem zeznań za 

pomocą tortur. 
Konsekwencja może być tylko 

jedna: natychmiastowa interwencja 
organów administracyjnych i Są- 
dowych. Winni muszą być ukarani 
z całą surowością prawa. 

Nie dość tego. Udział 7 — 8 
osób wskazuje, że mamy do czy- 
nienia ze zjawiskiem uznanem, z 
systemem, stosowanym przez lo- 
kalne władze policyjne w Moło- 
decznie. Bez aprobaty miejscowej 
administracji politycznej i odpo- 
wiedniego zwierzchnika policji po- 
wiatowej fakty podobne są nie do 
pomyślenia. 

Sądzimy, że p. wojewoda Racz- 
kiewicz zechce wkroczyć w tę 
sprawę. Tylko żelazną ręką można 
usunąć zjawiska podobne do opisa- 
nego. Nie mamy ani na chwilę 
wątpliwości, że interwencja władz 
przyczyni się daleko bardziej do 
usunięcia zaognienia, panującego, 
niestety, dotąd wśród ludności bia- 
łoruskiej naszej ziemi, niż system 

represyj politycznych bez jedno- 
czesnego ulżenia najcięższym bo- 
lączkom ludności, bez zaspokoje- 
nia jej potrzeb PA i 

ed. 
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Rurs pożyczek amerykańskich dia 
Polski. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W tygodniu od 11 do 16 kwie- 

tnia kursy pożyczek amerykańskich 

dla Polski pozostawały na osiąg- 

_ niętem ostatnio poziomie i kształ- 

towały się następująco: 6% pożycz- 

ka dolarowa z r. 1920— kurs naj- 

wyższy 83 i jedna ósma, najniższy 

—82 i pół, końcowy — 82 i trzy 

czwarte, obrót—27 tys. dol., 8% po- 

życzka w bilonach z r. 1925—kurs 
najwyższy 98, najniższy—97 i jed- 

na czwarta, końcowy — 97 i pół, 

obrót 360 tys. dol. 

  

NOWOŚĆ! 
W związku z obchodzonem uroczyście 

w całym świecie 

stuleciem śmierci BEETHOVENA, 
świeżo ukazała się na PORA księgar- 
skich, nakładem księgarni Św. Wojcie- 
cha, w wytwornem wydaniu książka 

WITOLDA HULEWICZA 

Przybłęda Boży 
Beethoven: Czyn i Człowiek. 

Stron 388—portret Beethovena—okładka 
Stanisława Matusiaka. Cena 11 złotych. 
Do nabycia we wszystkich kaiezacjozi. 

RUCH STRZELECKI. 

List J. E. ks. Biskupa Bandur- 

skiego. 

Komendzie Okręgu Związku Strze- 
leckiego w Wilnie. 

Dziękuję uprzejmie za pamięć 
i przesyłam nawzajem  najserdecz- 
niejsze życzenia „Wesołego Alle- 
luja* w rycerskiej pracy codzien- 
nego pogotowia dla obrony i utrwa- 
lenia mocarstwowej potęgi Państ- 
wa Polskiego. 

Z pozdrowieniem 
(-) Dr. Władysław Bandurski. 

Biskup. 
Wilno 17.4-1927. 

Podziękowanie. 

Zarząd i Komenda Okręgu Związ- 
ku Strzeleckiego w Wilnie składa 
najserdeczniejsze podziękowanie za 
nadesłane życzenia świąteczne Jego 
Ekscelencji ks. biskupowi Bandur- 
skiemu, Naczelnikowi Wydziału 
Bezpieczeństwa ob. Kirtiklisowi Ste- 
fanowi, d-cy 1 p. a. p. Leg. ob. 
pułk. Filipkowskiemu, oraz wszyst- 
kim tym, którzy dali wyraz swej 
życzliwości w przesłanych życze- 
niach. 

Napad rabunkowy. 
Dnia 19 b.m. Benjamin Lewin, 

właściciel sklepu jubilerskiego przy 
ul. Wielkiej Nr. 50, przenosił pacz- 
kę biżuterji ze sklepu do mieszka- 
nia przy ul. Wielkiej 11. 

Gdy przechodził koło domu 
Nr. 32 napadł na niego jakiś osob- 
nik, który wyrwawszy mu paczkę 
zaczął szybko uciekać, Za ucieka- 
jącym puścił się w pogoń  poste- 
runkowy policji. Rabuś, widząc, 
że nie ujdzie pogoni, gdyż policjant 
był tuż za nim rzucił paczkę na 
ziemię, rozsypując biżuterję. Prze- 
chodnie pozbierali biżuterję, zwra- 
cając część Lewinowi, reszta gdzieś 
się „ulotniła”. 

Sprawcą napadu jest znany po- 
zawodowy złodziej Juljan 

bez stałego miejsca 
licji 
Adamowicz, 
zamieszkania. 

Natychmiast zarządzono poszu- 

kiwania za pozostałymi wspólnika- 

  

mi Adamowicza, w czasie których 
w mieszkaniu stróżki domu Nr 32 

przy ul. Wielkiej zostali zatrzymani 

zawodowi złodzieje Sperski Stefan, 

zam. Młynowa 12, Kalabin Miko- 

łaj—Sniegowa 1, oraz właściciel 

tego mieszkania Kodź Władysław 1 

jego żona Stanisława. : 
Podczas przeprowadzonej Tė- 

wizji w mieszkaniu wymienionego 

zostały odnalezione pudełka i opa* 

kowania od zegarków oraz jeden 

zegarek. Również w powyższej 

sprawie zostali zatrzymani zawo- 

dowi złodzieje: Skorupski Feliks, 

zam. Sofjana 4, Pieciun Adam, 
Mostowa 17, Dzienko Antoni, — 
Wielka 32. Michałowski Leonard; — 
Giedyminowska 6 i Kiwszynic Jó- 
zef, — Antokol 63. Dochodzenie 
prowadzi się w trybie doraźnym. 
Wartość zrabowanej biżuterji wynosi 
11.000 złotych. 

KRONIKA. 
  Dziś: Anzelma B. W. D. K. 

Jutro: Sotera M. 

Wschód słońca—g. 4 m. 27 

Zachód = g. 18 m. 42 

OSOBISTE. ZDZ 

— Zast. starosty na pow. wil.- 

trocki p. Łukaszewicz wyjechał na 

5-tygodniowy urlop zdrowotny. 

URZĘDOWA 

— Przyjęcia u p.Ęwojewody. 
Wczoraj zostali przyjęci przez p. 
wojewodę starosta mołodeczański 
p. Suchorski i starosta postawski 
p. Niedźwiecki. Wreszcie p. woje- 
woda przyjął delegację Centrali 
Chrześcijańskich Związków Zawo- 
dowych w sprawie kuchen. 

— Zaciąg do służby ochotni- 
czej w wojsku. Ministerstwo Sptaw 
Wojskowych ogłosiło zaciąg do 
służby ochotniczej w wojsku sta- 
łem. Do służby będą przyjmowani 
mężczyźni, urodzeni w latach 1907, 
1908 i 1909. Termin wnoszenia 
podań do P. K. U. upływa dnia 1 
lipca. Ochotnicy, mający prawo do 
półtorarocznej służby wojskowej, 
mogą składać podania do 5 lipca 
r. b. Ci ostatni nie mogą być 
przyjmowani do czołgów, lotnictwa 
i balonów, taborów, samochodów 
i intendentury. Uprawnienia, przy- 
sługujące  zgłaszającym się na 

ochotników, wyszczególnione są w 

paragraf. 380 i 391 Rozporządzenia 
Wykonawczego. 

MIEJ SKA. 

— Ostatnie posiedzenie Rady 
Miejskiej. Jak podawaliśmy w nu- 
merze poprzednim, dziś odbędzie 
się ostatnie, przed rozwiązaniem, 
posiedzenie Rady Miejskiej. Na 
porządku dziennym: 

1) Sprawa podatku inwestycyj- 
nego (na budowę dróg). 

2) Wnioski w sprawie przenie- 
sienia kredytów z jednych $$ bud- 
żetu 1927/28 r. do innych. 

3) Sprawa opłat kancelaryj- 
nych. 

4) Sprawa zaciągnięcia dodat- 
kowej pożyczki na budowę gmachu 
szkół powszechnych. 

5) Sprawa budowy gmachu szko” 
ły powszechnej w Kuprjaniszkach. 

6) Wniosek w sprawie wyasyg- 
nowania kredytu na dožywianie 
dzieci szkół powszechnych na maj 
rb: 

1) Wniosek w sprawie wyasyg- 
nowania kredytu na półkolonie 
letnie dla dzieci szkół powszech- 
nych na rok 1927. 

8) Sprawa wydawania pożyczek 
na remonty domów w trybie usta- 
wy O rozbudowie miast. (S) 

— Stan zdrowotny Wilna. Za 
czas od 10 do 16 kwietnia r. b. 
sekcja zdrowia przy Magistracie m. 
Wilna zanotowała następującą ilość 
zasłabnięć na choroby zakaźne: 

Tyfus brzuszny—2 (zmarło 2); 
plamisty—8; płonica—2; błonica—4; 

Czwartek 

21 
kwietnia       

odra—1; róża—1; gruźlica—3; jag- - 
lica—2; zapalenie opón mózgo- 
wych—2 i grypa—1. (S) 

— Ruch emigracyjny. Jak nas 
informują, w czasie od 1 stycznia 
r. b. do chwili obecnej na skutek 
indywidualnych zapotrzebowań о- 
puściły granice Polski 62 osoby 
udając się przeważnie do Rosji i 
Łotwy. 3 

— Urzędnik oskarżony 0 ła- 
pownictwo. Onegdaj w magistrac- 
kiej stacji kontroli mięsa miało 
miejsce zajście, rzucające Światło 
na skandaliczną gospodarkę Magi- 
stratu i brak wszelkiej kontroli 
nad organami wykonawczymi. Oto 
do urzędnika magistratu K. po- 
deszło kilku rzeźników i zaczęło mu 
wymyślać słowami: złodziej, łapow- 
nik, żulik i t. p. wśród nich właściciel- 
ka sklepu z ul. Kalwaryjskiej, wo- 
bec lekarzy stacji i wielu interesan- 
tów oświadczyła: że K. wziął od 

niej 25 zł.łapówki, żądał zaś stu zło- 
tych, grożąc protokułem i zamk- 
nięciem sklepu, w końcu po dłu- 
gich targach przyjął 25 zł. Do 
sprawy stosunków w miejskiej sta” 
cji kontroli powrócimy w jednym 
z najbliższych numerów naszego 
pisma. 

SPRAWY _ PRASOWE 

— „Białoruski dzień”. Ukazał 
się nr. 7 białoruskiego tygodnika 
„Białoruski Dzień*. Zawiera on: 
art. wstępny „Sprawa polityki 
szkolnej”, w odcinku „Wspomnie- 

nia z Persji", szeroki dział gospo- 

darczy, kronikę polityczną i in. 

WOJSKOWA 

— Kary za uchylanie się 

od ćwiczeń wojskowych. Roz- 

kaz ministra Spraw wojsko- 

wych o powołaniu na tegoroczne 

ćwiczenia wojskowe rezerwistów 

podaje, że szeregowi rezerwy, któ- 

rzy z własnej winy spóźnią się na 

ćwiczenia i stawią się w formacji 

po terminie, wyznaczonym im w 

kartach powołania, pociągnięci bę- 

dą, zależnie od okoliczności, do о4- 

powiedziainości dyscyplinarnej lub 

karnej za niewypełnienie rozkazu, 

powołującego ich do służby woj- 
skowej w nakazanym terminie. 

Szeregowi rezerwy winni nie- 
stawienia się na ćwiczenia wojsko- 

we, mimo wezwania doręczonego 

im rozkazem albo ogłoszonym, 

będą doprowadzani przymusowo i 

pociągani do  odpowiedzialności 

karnej, stosownie do postanowień 

art. 115 ustawy o powszechnym 

obowiązku służby wojskowej, we- 

dług par. 92 wojskowego kodeksu 
karnego, o ile nie ulegną karze za 
dezercję. 

Z KOLEI. 

— Dyrekcja kolejowa rozpo- 
częła budowę linji nadawczej to- 
ku elektrycznego na odcinku stacji 
Landwarów—Troki. Do czasu wy- 
budowania własnej elektrowni przez 
m. Troki, do oświetlania używany 
będzie prąd z elektrowni kolejowej. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

| — Zjazd akademiczek sodali- 
cji Marjańskiej. Dziś 21 kwietnia 
o godzinie 12 w poł. w sali Śnia- 
deckich U. S. B. odbędzie się ogól- 
ny zjazd akademiczek, należących 
do sodalicji Marjańskiej. (s) 

la wileńskim bruku. 
— Zamach samobójczy. Wiśniew- 

ska Jadwiga zam. Kwaszelaa 13, usiło- 
wała popełnić samobójstwo za pomocą 
wypicia esencji octowej. Wezwane pogo- 
towie ratunkowe po udzieleniu pierwszej 
pomocy odwiozło ją do szpitala żydow- 
skiego w stanie niezagrażającym życiu. 

, — Pijany dorożkarz. Dorożkarz Da- 
niszewski Paweł, będąc w stanie pijanym 
wioząc pasażerkę ul. Kolejową, Rym- 
szę Teklę, zam. Zawalna 1, skutkiem 
nieostrożnej jazdy wywrócił  dorożkę 
wskutek czego  Rymsza złamała le- 
wą nogę. 

„Wezwane pogotowie ratunkowe po 
udzieleniu pierwszej pomocy odwiozło ją 
do szpit. żydowskiego. Dorożkarza za- 
trzymano. 

— Podrzutki. Kubicka Marja zam. 
Antokolska 19, znalazła na. podwórku 
podrzutka płci żeńskiej w wieku około 
2 tygodni. 

— Na klatce schodowej przy ulicy 
Gimnazjalnej, znaleziono podrzutka płci 
męskiej w wieku około 8 dni. Podrzutka 
odesłano do przytułku Dzieciątka Jezus. 

Międzynarodowe Targi 
W Doznaniu— 1 do 0 maja 1927 r. 

4020-9 
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— Profesorowie rumuńscy w 
Wilnie. W dniu 19 b. m. w miesz- 
kaniu p. wojewody odbyła się kon- 
ferencja z udziałem przedstawicieli 
Uniwersytetu i Magistratu w spra- 
wie przyjęcia gości rumuńskich, 
mających przybyć do Wilna 21 b. 
m. na jeden dzień. Na konferencji 
zostały omówione szczegóły ich 
pobytu, podczas którego przewidy- 
wane są wykłady dwóch profeso- 
rów rumuńskich w języku fran- 
cuskim, które odbędą się w Uni- 
wersytecie o godz. 4—6. 

— Przygotowania na przyję- 
cie wycieczki z Międzynarodowej 
Konferencji Lekarzy i Farmaceu- 
tów. W dniu 20 b. m. zostali przy- 
jęci przez p. wojewodę pułkownik 
Ordyłowski i podpułk Zajączkow- 
ski w sprawie organizacji przyję- 
cia wycieczki z ramienia Między- 
narodowej Konferencji Lekarzy i 
Farmaceutów, mającej się w dniu 
6 czerwca rozpocząć w Warszawie. 

Wycieczka do Wilna przybędzie 
prawdopodobnie w pierwszych 
dniach czerwca, 

— Poseł angielski w Wilnie. 
dniu wczorajszym bawił w Wil- 

nie, w drodze powrotnej z Woro- 
pajewa, poseł angielski w W - wie p. Max Muller. z 

  

Nika to Zwiędk Siekiai 

  

KINO 
- Polonja 

Mickiewicza 22, 

"Teatr I muzyka. 
— „Reduta* na Pohulance, Premje- 

ra „Mąża z grzeczności*. Dziś o godz. 
8-ej wiecz. po raz pierwszy komedja w 3 
aktach Abrahamowicza i Ruszkowskiego 
p.t. „Mąż z grzeczności". 

kie WR zwykłe od 20 gr. 
— Jutro i pojutrze „Mąż z grze- 

Pee ti о8 
„—„Teatr Polski (sala „Lutnia“). 

Dzi „Nie. trzeba: się niczeniu dziwie: 
komecja St. Kiedrzyńskiego. 

— Jutro „w Rajskim ogrodzie* sztu- 
ka Bernauera i Osterreichera. 

„ „7 Premjera krotochwili „Ztota cio- 
cia“ Gavaulta 

— Koncert Fanni Krewer. Fanni 
Krewer, program recitala swego, który 
odbędzie się w Teatrze Polskim (sala 
„Lutnia*) w sobotę 23 b. m. o godz. 5-eį 
RZ poświęca wyłącznie twórczości F. 
lopina. 

programie m. i. Sonata h-moll, 
Fantazja i Polonez As-dur. 

Bilety od 50 gr. w kasie Teatru Pol- 
skiego. : 

— Poranek symfoniczny. W nie- 
dzielę 24 b. m. odbędzie. się w Teatrze 
P Iskim poranek symfoniczny. W pro- 
ramie koncert skrzypcowy. symfonja 
r. 4 Czajkowskiego. | 

Jako solista wystąpi znany skrzypek 
H. Solomonow. Początek, L sio 12 m. 
0 ł, Ceny miejsc naj - 

3 PE Niedzielny koncert G. Ginzbur- 
ga. Grzegorz Ginsburg, świetny młody pia- 

nista rosyjski, wystąpi jedyny raz w Wil- 
nie, udając się z Moskwy do Warszawy 
i stolic zachodnio -europejskich w nie- 
dzielę s w e o godz. 6-ej popoł. w 

ze Polsk'm. 
PAZ Szopka Cyruliką warszawskiego. 
Dziś i dni następnych w sali Kasyna 
Oficerskiego (Mickiewicza 13) pełna hu- 
moru i satyry Szopka Cyrulika warszaw- 
skiego. W rolach głównych wszystkie wy- 
bitne osobistości i znakomitości. 

Dziś światowy szlagier wytwórni „Nordisk* Film ze śpiewem 

Ostatni uśmiech błazna 

KUR ER W 

— Początek o godz. 7 m. 15 i 9 m. 
15 wiecz. 

Bilety w cenie od 1 zł. do 4 zł. na- 
bywać można do godz. 4 m. popoł, w 
biurze „Orbis* (Mickiewicza 11) i od g. 
5-ej popoł. przy wejściu. 

— Teatr Rewii „Kakadu' Dziś wiel- 
ka rewja oper. w Ż częściach 12 akt. „Bo- 
gowie na ziemi”, z udziałem 
ny warsz, oper. P. Noskowskiej na czele 
iin. Codz 2 przedstaw. o godz. 7 1 9 
wiecz. Ceny miejsc od 75 gr. 

nne występy artystów scen pol- 
ża dyr. %. Siiwińskie go b. dyr. 
teatr. Iwowsk. „Bagatela“ i „UI“, 

Radijo. 
CZWARTEK 21 kwietnia. 

Warszawa 10 kw. 1111 m. 

1500. Komunikaty: gospodarczy i meteo- 
rologiczny. 

15.30. Odczyt historyczny. 
16.00. Odczyt literacki. 
17.00. Odczyt higieniczny. 
17.30. „Wśród książek”. = 
18.00. Transmisja muzyki tanecznej z ka- 

wiarni „Gastronomja“, 
18.40. Rozmaitości. 
19.00. Lekcja języka angielskiego. 
1930. Odczyt rolniczy. 
19.55. Komunikat rolniczy. 
20.15. Przerwa. Г 
20.30. Koncert wieczorny. Transmisja z 

Krakowa. 
Sygnał czasu. Komunikaty prasowe. 

Nowe radjostacje. 

Dn. 24 b. m. nastąpi uroczyste O- 
twarcie radjostacji w Poznaniu. Prace nad 
uruchomieniem stacji nadawczej w Ka- 
towicach są w pełnym toku. Ma być rów- 
nież budowana stacja nadawcza w Wilnie. 

dramat z życia artystów 
cyrkowych w 10 aktach. 

Wilnianin Gėsta Ekman i urocza Karina Bell w rol. gł. Podczas wyświetl. filmu śpiewy wykon. słynni artyści 

I. Wątroby i na jej tle: 
1. Kamienie żółciowe 
2. Żółtaczka 
3. Chroniczne zaparcie stolca 

l Miemojewskiego 4. Katary (nieżyty) żołądka i kiszek. 

(ZIOŁOWA) 

4 zł. 95 gr. 
Prenumerata mieszana „ROJU* 
na II kwartał 1927 r. (11V—30.VI 1927 r.). 

1. Bibljoteka powieściowa. 
507. N 

meratorz t 1 95 gr.). otrzymują 

orbert Jaques „Kupiec z Szang- 
haju" 2 tom, (nowopzzybywający prenu- 

tom za dopłatą 
niemieckiego tłumaczył prof. Ba- 

rasową polską 
cena księgarska 95 gr. 

II. Na tle artretycznem: 
1. Podagra (artretyzm) | 
2. Ischias i inne newralgje 

artretyczne. 

jącemu ogółowi. Tym razem daje on nam 
owiešč awanturniczą“, 

II. Bibljoteczka histor.-geogr. „ROJU“, 

SKLAD GŁÓWNY 

Warszawa, | 
Nowy-Świat 5 
Telefon 504-96. z 

Spirytus 
do palenia (drzewny) 

110 gr. butelka 
poleca 

I. Zwiedryński 
Wileńska 28. 4201 

Posznkoję mieszkania 
3—5 pokojowego Zz wy- 

godami w rejonie Dy- 

ach: 

4038.1 

  

      

primadon- 

  

LEN SKI 

Listy do- Redakcji. 
Wielce Szanowny 
Panie Redaktorze! 

„W Nr. 88 „Kurjera Wileńskiego" z 
dnia 16 kwietnia b. r. grupa delegatów 
do Rady Kasy Chorych z listy wybor- 
czej P. P. S. wystosowała do mnie pi- 
smo w Sprawie zamierzonych przez Za: 
rząd K. Ch. delegacji niektórych człon- 
ków tegoż do różnych miast Rz-tej w 
celu zaznajomienia się na miejscach z 
funkcjonowaniem Kas Chorych, w związ. 
s z reorganizacją tej instytucji w Wil- 
nie. 

Łącznie z powyższem komunikuję, 
że treść wspomnianego pisma była mi 
znaną już w czwartek, dnia 14 kwietnia 
b. r. przed posiedzeniem Zarządu K. 
Ch., na którem byłem obecny. Istotnie, 
porządek dzienny tego posiedzenia obej- 
mował reorganisację K. Ch. i ustalenie 
wysokości djet. Punkty te jednak z po- 
wodu spóźnionej pory zostały przenie- 
sione na wastępne już poświąteczne po- 
siedzenie. Interesująca zatem pp. delega- 
tów sprawą dotąd jeszcze , nie była roz. 
ważana przez Zarząd i dlatego nie mo- 
głem się do niej ustosunkować. W chwi- 
li obecnej przed zreferowaniem sprawy 
przez powołany do tego Zarząd K. Ch. 
nie mogę zgóry powziąć opinii. 

W swej działalności na terenie Kasy 
Chorych, kierując się interesem ubezpie- 
czonych, jako zaś przewodniczący Rady 
staram się zajmować stanowisko rzeczo- 
we i objektywne tak, aby to była wido- 
czne i nie wymagało dłuższych wyjaśnień 
słownych. 

Poruszona w piśmie sprawa djet sta- 
nowi jeden ze szczegółów oczekującego 
nas zadania reorganizacji Kasy Chorych 
w Wilnie. Według mnie zamierzenie to 
winno być zrealizowane według następu- 
ącego porządku pracy: myśl-studja-plan- 
wykonanie. 

O ile studja okażą się potrzebne dla 

  

skonstruowania planu reorganizacji i w 
tym sensie będą wydatkiem produkty- 
wnym — będę za. O ile projekt delegacji 
nie będzie dostatecznie uzasadniony bę- 
dę nalegał na oszczędność. Jedno i dru- 
gie będę musiał zważyć i od tego uzale- 
żnić swoje stanowisko. 

W każdym razie sam fakt zwrócenia 
się do mnie grupy delegatów jako do 
przewodniczącego Rady oceniam jako 
wielce pożądany objaw utrzymywania 
ściślejszego kontaktu K. Ch. z jej delega- 
tami. Pożądaaem byłoby, aby za przykła- 
dem delegatów z PPŚ. poszłyby inne ugru* 
powania w Radzie i zechciały informo- 
wać mię o swych życzeniach i zapatry- 
waniach na gospodarkę w K. Ch. Cenny 
ten materjał informacyjny dałby mi mo- 
żność tem gruntowniejszego ujmowania 
spraw i czynił moje wystąpienia na Za- 
rządzie bardziej ważkiemi. 

Dziękując za przychylny dla mnie, 
jako dla przewodniczącego Rady K. Ch., 
komentarz do listu z ramienia Redakcji, 
śpieszę dla ścisłości nadmienić, że w ży- 
ciu publicznem składam przyrzeczenia co 
do' przestrzegania odpowiadających mi 
zasad, konkretnych zaś obietnic zwykłem 
nie dawać z tego powodu, że to,co czy- 
nię winno konsekwentnie wypływać z te- 
go, co myślę i wypowiadam. 

Racz przyjąć Sz. Redaktorze wyrazy 
szacunku i poważania. 

Dr. Brokowski. 
Przewodniczący Rady K. Ch. 

w Wilnie. 

Niniejszem oświadczam, że zamiesz- 
czony w tygodniku „Praca* z dn. 15.VII 
1922 r. artykuł pod tytuł: „Członkowie 
Związku z ulicy Św. Jańskiej w roli ła- 
mistrajków*, był wydrukowany bez mo- 
jej wiedzy, z dotykającemi ks. Olszań- 
skiego wyrazami nie solidaryzuję się i, 
ponieważ pismo było podpisywane prze- 
zemnie, wyrażam z tego powodu swoje 
ubolewanie i za doznaną przez ks. Ol- 

Nr. 90 (839) 

szańskiego w ten sposób przykrość Go 
przepraszam, 

Wilno, 20.IV 1927 r. 
Wł. Bujko. 

  

Do litościwych serc społeczeństwa 
polskiego. 

Staruszek 73-letni, wysiedlony przymu- 
sowo wraz 2 71-letnią żoną z Litwy Ko- 
wieńskiej—odwołuje się, z powodu braku 
środków do życia, do ofiarności pubii- 
cznej czytelników „Kurjera Wileństiego*. 
Sprawę tej nieszczęśliwej rodziny gorąco 

popier: my. 
Ofiary w gotówce oraz pod postacią 
ubrań i bielizny, uprasza się składać w 
administracji „Kurjera Wileńskiego”, ul. 
Jagiellońska 3. Nazwiska ofiarodawców 
każdorazowo ogłaszane będą na tem 

miejscu. 4106 
Aaaa ia a i TOY TY WZA mma 

Nie dha 0 swoją ojczyzną ten, kto nie 
jest członkiem Ligi Morskiej I Rzecznej. 

UWAGA! 
Kolektyw FRYZJERÓW 
Wielka 47 „PALLAŚ* Wielka 47 

(w podwórzu). 

Po gruntownem odremontowaniu 
lokalu obniżyliśmy ceny 

jak następuje: 
GOLENIE z wodą kolońską—30 gr. ||- 
STRZYŻENIE i GOLENIE razem 60 gr. 
STRZYŻENIE DAM —50 gr. 
ABONAMENTod 10 numerów—2.50gr. 
Obsługują pierwszorzędni fachowcy. 

Z poważaniem 
„PALLAS“, 

    

   

        

    

        

  

Wszystko na raty! 

mandoliny, lustra, zabawki 

ROWERY angielskie „Triumf* 
i B. S. A. MASZYNY do szycia. 

Patefony i gramofony 

Wielki wybór płyt patefonowych i gra- 
mofonowych. Skrzypce, bałałajki, gitary, 

dla dzieci 
i różne artykuły sportowe poleca: 

„Uniwersal Wielka 21. $ 

420 E. Sobola, 

TER, KTÓREGO AUĄ PO: TWARY 
to jest kupiec, który nie reklamuje się 

za pośrednictwem 

Biura Ogłoszeń i Reklam 
ul. Wileńska 22, 

tel. 12—46. 

M zakład opty- 
„Optytai Czno-okulisty- 
czny, największy w W|- 
leńszczyźnie, właśc. Becia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotogrnficznych przybc= 
rów. ZE ze aż o 
receptach Kssy arych, 

1365-b 
  

  

  

  

i hartu woli. 

i pisma. 

B. Bończa, 

Znany w kraju i zagranicą 

psycho-grafolog BOŃCZA. 
Jego trafne rady i wskazówki dodają sił 

Daję rady potrzebującym 
we wszystkich sprawach, określam wady, 
zalety i zdolności fachowe, przepowia- 
dam ważne wypadki w życiu z linji ręki 

ul. Mickiewicza 37—6, 
III piętro, front. 

CZASOPISMA, 
KSIĘGI, RACHUNKOWE, 

IĄŻKI I BROSZURY 

  

Sp. m o. ©. 

DRUKARNIA „PAX” 
UL. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Telefon Nr 8—93 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 

Zine: legitymację 
oficerską, wydaną 

przez P. K. U. Wilno i 
dowód osobisty, wyd. 
przez Kom. Rządu m. 
Wilno, na im. Stanisława- 
Eustachego * Branickiego 
unieważnia się. 

Starsza, intel. osoba 
została pobita i wy- 

rzucona z mieszkania. 
Jest bardzo chora i znaj- 
duje się w krytycznem 
położeniu; prosi o po- 
moc. Garbarska 16, m. 16 
lub Administracja „Kur. 
Wii” dla Z. K. 4133 

Akuszerka 

  

czyński, cena księg. 1 zł. 25 gr. 
508—509. Melchior Wańkowicz „W ko- 

ściołach Meksyku*. Na dobrym papierze 

TABRLE, BILBTY, PLAKATY, 
e 

eat wał ее DRUKI KOLORÓWS I ILUSTRACYJNE lętnika. Rzeczna RER CENY NISKIE. 
Od 10—1 pp. i od 4—8 g. wiecz. 4068 W. Śmiałowska. 

Przyjmuje od g. 9 do 19. 

Z cyklu „Polacy na*szlakach świata”. 
Al. Junosza-Gzowski „Król Kir-     72, 

      

  

    

  

GRADE ———— mMnmmrmmrmmonmrmrmrmmrmrm= WYKONANIE DOKŁADNA 1 SUMIENNE, | Mickiewicza 466. 4028 z 16 aktualnemi ilustracjami, cena księ- gizki e o ir KORKA Las fryzjerski Wileń- B х = > 
garska I zł. 95 gr. cyklu kryminalnego. 3 ska Nr. 10. Manicure © e 

R hit” Najstar- 
810. Jack Lo Szkarłatna dżuma, | 73 A: F. Koszko, b. szef ros. policji śled. || wypełn. pierwszorzędne В =Cla in Komunikat. „Optyt [ sza firma 

ię autoryzowanych opowiadań jeszcze sem o: do das i В Dnia 19 b.m. przyulicy Wielkiej Nr. 32 * KAR i o # 
+ : - * je - 

PY R ь 5 1 
nie drukowanych po polsku. Z SZ Z cyklu „Rosja na rubieży”. lon męski. , Obsługują l NIEMIECKA 3; telef, 362. @ został dokonany rabunek biżuterii, przyczem tela, 10.98 A lg 
ska, zn dz atuszew- | 74, Pas Ll p: szefa pe- | nierwszorzędni fachowcy. ŁÓŻKA angielskie, 4203 |] część tej biżuterji, jak zegarki, broszki, bran- 

° 
1 и пнар а, 

s * 
i 

В 
šil. Zos e; t 15. lis: : 2 ю В WÓZKI dziecinne. solety i t. p. podczas napadu została roz- „„ i | RA A gim lali tego BAK > Pelkių Masas Biuro Elektro | Radijo Sprzedaż również NA RATY. py rzucone na ulicy, następnie przez niewiado- ATI) sowieckiego ' Awerczenki, pozwalających     

me osoby podniesiona. 
Urząd Śledczy prosi znałazców wyżej 

przytoczonych przedmiotów, a pochodzą 
cych z przestępstwa, dostarczyć je do Urzę- 
du Śledczego, Zawalna 56. 

Osoby zaś, które ukryją te przedmioty 

Н M 

techniczne O. Wajmana, EOJCOJCOJ KOJ ETA OI KOJCOJ O POJ KOJ COJ OJ ESJKOJKOJCZJ 
Wilno, Trocka 1 /, tel. 781. Piękność—Powab. 

Aaaa aaa Ostatnie nieznane kosmetyczne nowošci. 
nicznych i radjowych, Najrozmaitsze ręczne aparaty do samomasażu. 

ceny konkurencyjne, Ostatnie nowości. Żądajcie katalogów, załą- 
Prosimy 0 przekonanie 4053 

Z cyklu szpiegowskiego. 
wTajniki szpiegostwa austrjackiego". 
Z cyklu „Zdobywcy i odkrywcy świata”, 

zajrzeć za kulisy życia Rosji. Z rosyjskie- 
80 tłumaczył M. Wańkowicz, c. księg. 95 gr. 

SI2 Jerzy Bandrowski „Po tęczowej 
obręczy”, O Jerzym Sakdrawsków mówić Ti. Dr. J. M. Majewski nie trzeba, zbyt dobrze znany jest czyta- „Wyprawa Liwingstona*, 
Prenumerątę można wpłacać bezpośrednio do „Roju*, (Warszawa, Kredytowa 1). 

Popierajcie 
Ligę Żeglugi 

Morskiej i Rzecznej 

16.   
3931 

  

JACK_ LONDON, 

M I K. L 
„Hm?“ rzekł do Mika nieco 

później del Mar, który podszedł do 
klatki, stojącej na całym stosie о- 
gromnych kufrów, Przygotowanych 
do załadowania. 

„Skaleczyłeś nogę. Te ciebie 
nauczy trzymać nogi wewnątrz 
klatki". 

„Pazura już niema”, rzekł jeden 
z tragarzy, który nachylił się, by 
obejrzeć Mika przez pręty klatki. 

Del Mar schylił się również, by 
lepiej widzieć. 

„Niema też całego palca”, rzekł 
wyjmując z kieszeni i otwierając 
scyzoryk. „Zaraz się z tem załat- 
wię, jeśli mi pomożecie”. 

Otworzył klatkę i wyjął z niej 
Mika zwykłym ruchem chwytu za” 
szyję. Mik wykręcał się i walczył 
machając w powietrzu wszystkiemi 
m nie wyłączając chorej, któ- 

rej sprawiał przez to ból dotkliwy. 
„Trzymaj nogę*, rozkazał del 

Mar. „Trzymaj go mocno. Nie 
zajmie to dłuże! sekundy”, 

Nie trwało też dłużej istotnie. 
Mik po powrocie do klatki miał o 
jeden palec mniej, niż przyniósł ze 
sobą na ten Świat. Krew płynęła 
obficie po tej nielitościwej, lecz 
skutecznej operacji, leżał i lizał 
swą ranę, przygnębiało go uczucie 
strachu przed jakimś okropnym lo- 
sem. jaki go oczekiwał w niedługim 

_ czasie. Nigdy jeszcze nikt z ludzi 
w ten sposób się z nim nie ob- 
Szedł, zaś zamknięcie w klatce do- 
prowadzało do szaleństwa, nasu- 
wało bowiem myśl o pułapce. Był 

  
uwięziony i bezbronny i stewarda 
spotkało największe nieszczęście w 
życiu. Pochłonęła go zapewne ni- 
cość, tak jak pochłonęła Meringe, 
Eugenie, Wyspy Salomona, Makam- 
bo, Australję i Mary Turner. 

Wtem w pewnej odległości ro- 
zległ się hałas, na dźwięk którego 
Mik nastawił uszu i zadrżał pod 
grozą nowego nieszczęścia. Było 
to niewyraźne wycie i szczekanie 
wielu psów. 

„Do licha! to te przeklęte psy 
cyrkowe”, butknął jeden z tragarzy 
do drugiego. „Powinno być jakieś 
prawo przeciwko tym występom 
Psów. To nie przyzwoite popro- 
stu". 

„To trupa Petersona" odparł 
tamten. „Byłem tu właśnie, gdy 
Przybyli w przeszłym tygodniu. Je- 
den z psów leżał martwy w swej 
klatce i z tego, co widziałem wno- 
szę, że był: bity do ostatniego 
tchu". 

„Prawdopodobnie sprał go Pe- 
terson w mieście, w którem byli 
poprzednio, wywiózł z całą groma- 
dą i dał zdechnąć w wagonie ba- 
gażowym*, 

Hałas wzmógł się jeszcze, gdy 
przenoszono zwierzęta z wagonu 
na platformę, gdy zaś platforma 
ruszyła z miejsca j zatrzymała się 
obok Mika, dostrzegł, że mieściły 
się na niej wyłącznie klatki z uwię- 
zionemi w nich psami. Było tam 
istotnie trzydzieści pięć psów naj- 
rozmaitszych ras, przeważnie mię- 
Szanych, czyny zaś ich wykazywały, 
że wiele im brak do szczęścia. Nie- 
które z nich wyły, inne szczekaly 
lub jęczały, Warczaly na siebie 
wzajemnie poprzez pręty klatki, 
inne zaś pogrążone były w milcze- 
niu wskazującem ostatnią nędzę. 

Wydawca Tow Wvdaw, „Pogoń" «o. z B4 ośw. 

  

się. 

Kilka psów lizało okaleczone łapy. 
Mniejsze pieski, mniej wojowniczo 
usposobione, zamknięto po dwa, 
lub po kilka w jednej klatce. Pół 
tuzina chartów cisnęło się w więk- 
szej klatce, o wiele jednak zamałej. 

„To te, co najwyżej skaczą”, 
rzekł pierwszy tragarz. Spójrz, jak 
im ciasno. Peterson nie chce płącić 
więcej za bagaż, niż koniecznie po- 
trzeba. Dwa razy mniej miejsca, 
niż trzeba, by mogły stać. Mają 
prawdziwe piekło, nim dojadą z je- 
dnego miasta do drugiego*. 

O czem jednak tragarz nie wie- 
dział, to to, że w miastach piekło nie 
było mniejsze, psy pozostawały 
bowiem w swych zbyt ciasnych 
więzieniach, jednem słowem były 
uwięzione na całe życie. Rzadko 
tylko opuszczały klatki inaczej, niż 
na występy. Z punktu widzenia in- 
teresu, troskliwość nie opłacała się. 
Ponieważ charty były tanie, mniej- 
szy wydatek pociągało zastąpienie 
ich innemi, gdy zakończyły życie, 
niż troszczenie się, by je zachować 
przy życiu. ‘ 

Nie wiedział tragarz tego, co 
dobrze wiadomo było Petersonowi, 
że wśród tych trzydziestu pięciu 
psów nie było ani jednego z tych, 
które wyruszyły z pierwszą trupą 
przed czterema laty. Nie usunięto 
też ani jednego z tych psów. Opu- 
szezały one trupę i klatkę nie ina- 
czej, jak po Śmierci. Mik nie prze- 
czuwał nawet tego, co wiedział tra- 
garz. Nie wiedział nic, prócz tego, 
że panuje tutaj ból i nieszczęście, 
iże według wszelkich pozorów ska- 
zany był na podobny los. 

Klatkę Mika załadowano do wa- 
gonu bagażowego wraz z tamtemi 
klatkami, wśród przeraźliwego szcze- 
kania i wycia. Pozostał w tem pie» 

czając znaczek pocztowy. 
3262 D. H. LABOR, Bydgoszcz, skrzynka poczt. 61. 

A W 
m 

kle psiem cały dzień iczęść dwóch 
nocy, podczas podróży w kierunku 
zachodnim. Następnie wyładowano 
ich w jakiemś dużem mieście. Mik 
miał już wówczas więcej spokoju i 
wygody, chociaż odczuwał jeszcze 
silny ból w zranionej nodze i ból 
ten wzmagał się z każdem poru- 
szeniem kłatki na wozie. 

Nie stawiał pytania, co to wszyst- 
ko miało znaczzyć,— dlaczego trzy» 
mają go w tem więzieniu, w tym 
zakratowanym wozie. Godził się z 
tem, jak nieszczęściem i nędzą, i 
nie miał wyjaśnienia, podobnie jak 
nie miał go dla swej skaleczonej 
łapy. Bywają takie rzeczy. To ży- 
cie, w życiu zaś bywa wiele złego. 
Dlaczego, nigdy nie przyszło mu 
na myśl. Znał różne rzeczy i do 
pewnego stopnia rozumiał jak się 
one dzieją. Co jest, to jest. Woda 
jest mokrą, ogień gorący, żelazo 
twarde, mięso smaczne. Przyjmo- 
wał to tak, jak przyjmował wiecz- 
ny cud Świąta i ciemności, które 
nie były dla niego cudem, jak nie 
była cudem jego odzież z Sierści, 
ani bicia serca, ani myślący ro- 
zum. 

W Chicago załadowano go na 
wózek, przewieziono po ruchliwych 
ulicach ogromnego miasta i prze- 
niesiono do innego wagonu. baga- 
żowego, który wyruszył w dalszą 
podróż w kierunku zachodnim. 
Oznaczało to znowu obcych ludzi, 
którzy zajmowali się bagażem po- 
dobnie jak w New Yorku, gdzie z 
sali bagażowej przeniesiono go do 
specjalnego wagonu i wysłano, za- 
wsze jako więźnia zakratowanego 
do niejakiego Harrisa Collins, na 
Long Island. 

Przedewszystkiem nadszedł Har- 
ris Collins i piekło zwierząt, nad 

Tow, Wyd. „Pogoń*, Druk. „Pax”, ul. Św, Ignacego 5. 

. 

dzialności. 

którem panował. Najprzód jednak 
należy opowiedzieć to, co się póź- 
niej zdarzyło. Nigdy w życiu już 
nie ujrzał Mik Harrego del Mar. 
Jak wyszli zjego życia inni ludzie, 
których znał, tak też odszedł Harri 
del Mar, odszedł z życia Mika, w 
szczególności z życia wogóle. Od- 
Szedł w dosłownem znaczeniu. 
Starcie w górze, panika wśród tych, 
którzy nie ulegli wypadkowi, jeden 
krok na trzecią szynę i Harry del 
Mar zapadał w nicość, znaną przez 
ludzi jako śmierć, która jest nico- 
ścią O tyle, że ten, kogo ona po- 
chwyci nie powraca i nie chodzi 
dalej po ścieżkach życia. 

Harris Collins miał pięćdziesiąt 
dwa lata. Był szczupły i rześki z 
powierzchowności, z zachowania 
zaś tak słodki i łagodny, że wywie- 
rał wrażenie ckliwego. Mógłby wy 
kładać w szkole niedzielnej, być 
przełożonym żeńskiego seminarjum, 
lub spełniać funkcje prezesa towa- 
rzystwa dobroczynności. 

Miał cerę biało-różową, ręce 
nie mniej miękkie, niż jego córki 
i ważył sto dwanaście funtów. Po- 
zatem lęksł się własnej żony, lękał 
się policjanta, siły fizycznej i żył 
w ciągłym strachu przed bandyta- 
mi. Jedynym czego się nie obawiał 
były dzikie zwierzęta z rodu naj- 
drapieżniejszych, jak lwy, tygrysy, 
leopardy i jaguary. Znał się na 
tem, umiał poskromić najoporniej- 
szego, lub kijem od miotły — nie 
poza klatką, lecz zamknięty wew- 
nątrz niej. 

Posiadał tę sztukę, której wyu- 
czył się od swego ojca, człowieka 
jeszcze drobniejszego niż on sam i 
czującego jeszcze większy lęk przed 
wszystkiem, oprócz przed dzikiemi 
zwierzętami. Ojciec jego, Noel Col- 

znalezione, będą pociągnięte do odpowie- 

lins, był znakomitym pogromcą 
zwierząt w Anglji przed wyjazdem 
do Ameryki, gdzie w dalszym cią- 
gu cieszył się powodzeniem i za- 
łożył w Cedarwill szkołę tresowa- 
nia zwierząt, którą syn jego póź- 
niej znacznie rozwinął i prowadził 
w myśl jego zasad. Harris Collins 
tak dobrze prowadził dzieło rozpo- | 
częte przez ojca, że miejscowość ta 
uchodziła za wzór zdrowotności i 
łagodności w obejściu. Wiele osób 
odwiedzało szkołę. Wszyscy wy- 
chodzili zawsze przejęci zachwytem 
nad atmosferą łagodności i światła, 
jakie tam panowały. Nikomu jed- 
nak nie dano widzieć właściwej tre- 
sury. Bywały czasami przedstawie- 
nia, w których brały udział zwie- 
rzęta należycie wyszkolone, po- 
twierdzały one wrażenie gości o 
dodatnich stronach szkoly. Gdyby 
jednak ci sami goście mogli wi- 
dzieć szkolenie nowych uczniów, 
Sprawa przedstawialaby się nieco 
inaczej. Mogłaby nawet wywołać 
wiele hałasu. Był to właściwie o- 
gród zoologiczny, do którego każ- 
dy miał wolny wstęp, oprócz swych 
własnych zwierząt, które kupował, 
szkolił i sprzedawał, znaczną część 
przedsiębiorstwa poświęcił utrzy- 
mywaniu zwierząt już wyszkolo- 
nych i całych trup zwierząt, nale- 
żących do różnych właścicieli, któ- 
rzy na razie nie byli nigdzie zaan- 
gażowani, lub takich, którzy two- 
rzyli dopiero swoją trupę. Mógł 
dostarczyć każde zwierzę na żąda- 
nie, od myszy i szczura do wiel- 
błąda i słoni, czasami nawet aż 
do rynocerosa lub pary hipopota- 
mów. 

(D. c. n.). 

| Śorstie wię A Paranow-ki 
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